МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет № 4
Кафедра інформаційної безпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри інформаційної
безпеки
____________________________
(підпис)

(П.І.Б.)

____________________________
(дата, місяць, рік)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

Галузь знань - 08 Право

Спеціальність - 081 Право

Спеціалізація – протидія киберзлочинності
Ступінь вищої освіти: бакалавр

м. Харків
2016

2

Передмова
Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи алгоритмізації
програмування» для курсантів за спеціальністю 081 «Право».
на 17 арк.
СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
26.12.2016
Протокол № 10

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково–методичної ради
з технічних дисциплін
Харківського національного
університету внутрішніх справ
12.12.2016
Протокол № 11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету № 4
15.11.2016
Протокол № 12
____________________ Марков В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри
безпеки
14.11.2016
_________________

___________________

та

інформаційної

Протокол № 8
Сезонова І.К

Сезонова І.К.

Рецензенти:
Нефьодов Л.І., завідувач кафедри АКІТ ХНАДУ, д.т.н., професор
Гнусов Ю.В., завідувач кафедри кібербезпеки ХНУВС, к.т.н., доцент
Розробники:
Ільге І.Г., - Харків:Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2016р.

© Ільге І.Г., . 2016
© Харківський національний університет внутрішніх справ

3

1.

Опис навчальної дисципліни

Шифри та назви галузі знань,
Характеристика навчальної
Найменування показників
код та назва спеціальності,
дисципліни
ступінь вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 1 ___08____ ____Право_____; Цикл підготовки професійно(шифр галузі)
(назва галузі знань)
Загальна кількість годин – 36
практична
___081___
_____Право_____;
Кількість тем
–5
Навчальний курс - 1
(код спеціальності)
(назва спеціальності)
Семестр - 2
____________бакалавр______________
(назва СВО)
Види підсумкового контролю:
залік
Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
– 0,8
самостійної роботи – 0,8

Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(денна форма навчання)
Лекції
– 10;
Практичні заняття – 14;
Самостійна робота – 12;
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Стратегія розвитку інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України,
ставить перед підрозділами інформаційної служби завдання здійснити якісно новий етап
розвитку системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України,
основними завданнями якого, зокрема, є:
- створення корпоративної інформаційної мережі, яка дозволить у режимі реального
часу здійснювати обмін інформацією між органами та підрозділами внутрішніх справ,
надасть можливість їх працівникам для здійснення оперативно-службової діяльності,
відповідно до їх повноважень, отримувати наявну інформацію з місцевих, регіональних,
центральних банків даних;
- на базі корпоративної мережі зв'язку створення єдиної багаторівневої
інтелектуальної інтегрованої інформаційної системи, яка включатиме в себе взаємопов'язану
інформацію про суб'єкти, об'єкти, події, що становлять інтерес для органів внутрішніх
справ;
- на основі аналізу задач, що стоять перед ОВС в сучасних умовах, впровадження
методики використання передових інформаційних технологій в їх оперативно-службовій
діяльності;
- інтеграція системи інформаційного забезпечення МВС України та подальше її
об'єднання на основі новітніх науково-технічних досягнень інформаційними системами
органів державної та виконавчої влади.
Цим
обумовлена актуальність і значення курсу «Основи алгоритмізації та
програмування» в процесі навчання курсантів за спеціальністю «Правознавство». Широкі
можливості комп'ютеризованих засобів з питань збору, обробки та видачі необхідної
інформації здатні значно підвищити якість роботи працівників ОВС, зробити більш
ефективним процес боротьби зі злочинністю.
Метою викладання навчальної дисципліни курсу «Основи алгоритмізації та
програмування» є викладення основних понять алгоритмізації і техніки застосування у
програмуванні базових алгоритмічних структур (організація програм) і базових структур
даних (організація даних) і надбання курсантами необхідних знань та практичних навичок
використання інформаційних технологій у практиці боротьби зі злочинністю.
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання.

вивчення основних етапів процесу проектування програмного забезпечення і
визначення принципів процедурного програмування щодо розробки програм мовою С++;

вивчення типових підходів до розробки і аналізу найбільш розповсюджених
алгоритмів рішення економіко-математичних задач;

здійснення аналізу можливостей сучасних інструментальних середовищ
розробки програм (на прикладі середовища Visual C++.NET);

визначення концепцій і вивчення основних принципів організації програм в
середовищі ОС Windows.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:
знати:

проблематику курсу ««Основи алгоритмізації та програмування»» і його
основних розділів, базові поняття і визначення;

типові етапи підготовки і рішення задач на ЕОМ;

типові конструкції алгоритмів;

принципи структурного та процедурного програмування;

використання операторів управління програмою;

особливості обробки базових і складних типів даних;

правила використання функцій; побудову вводу-виводу даних;
мати уяву про: про напрямки розвитку систем програмування;
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вміти:

створювати алгоритми рішення задач;

розробляти програми на мові високого рівня для обробки різних типів даних;

використовувати функції при розробці складних програм;

вносити зміни в програму, виконувати налагодження програм на ПЕОМ за
допомогою вбудованих інструментальних засобів;

використовувати алгоритмічні мови високого рівня (C/C++) для рішення
типових професійних задач
1. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Алгоритм як основне поняття програмування. Лексичні основи мов
високого рівня.
Етапи підготовки і рішення задач на ПЕОМ. Поняття алгоритму. Властивості
алгоритму. Типові алгоритмічні конструкції. Розробка алгоритму методом покрокового
уточнення. Правила виконання схем алгоритмів. Методи розробки складних алгоритмів.
Типові алгоритми рішення задач. Алгоритмічні конструкції: послідовність, вибір,
повторення. Способи завдання алгоритму. Критерії оцінки алгоритмів.
Початкові відомості про технологію програмування: процедурне, структуроване і
об'єктно-орієнтоване програмування. Мови програмування: процедурні, аплікативні, системи
правил, об'єктно-орієнтовні. Стандартизація мов та середовища проектування. Транслятори.
Редактори. Компонувальники. Відладчики. Керуючі структури: оператори, вирази та
підпрограми. Огляд сучасних інтегрованих систем програмування. Інтегроване середовище
системи програмування Visual C++.NET. Платформа DOT.NET. Етапи розробки та
впровадження програм. Вимоги до програмного коду.
Тема 2. Алгоритмічна мова С++. Основні типи даних.
Стандарт ANSI. Структура С++ програми.
Лексичні елементи мови С++: алфавіт, коментарі, ідентифікатори, службові слова,
дані, вираз, операнд, змінна, операція. Домовленості про імена.
Поняття типу даних. Класифікація і представлення даних. Базові типи даних:
логічний, символьний, цілий, речовинний. Перетворення типів: неявні перетворення, явні
перетворення типу.
Пріоритети операції. Зведена таблиця пріоритетності і асоціативності операцій.
Операції. Унарні операції: унарний мінус, унарний плюс, порозрядне інвертування, логічне
заперечення, інкремент, декремент, операція обчислення розміру (sizeof). Бінарні операції:
аддитивні, мультиплікативні, зсувів, порозрядні, операції відносин, логічні, привласнення,
операція "кома".
Пріоритети операції. Зведена таблиця пріоритетності і асоціативності операцій.
Стандартні математичні функції.
Константні величини: цілі, речовинні, перелічувальні, символьні (літерні), рядкові
(рядки або літерні рядки). Правила визначення компілятором констант. Визначення констант
за допомогою ключового слова const. Константи переліків.
Тема 3. Програмування обчислювальних процесів. Оператори управління
програмою
Вирази, символи пропусків, блоки і комплексні вирази. Операнд, змінна. Оператор
привласнення. Оголошення та ініціалізація змінних.
Типи операторів. Найпростіший оператор, оператор-оголошення, операторвизначення, оператор-вираз. Управляючі оператори: оператори проходження; оператори
вибору (єдиний вибір - if, подвійний вибір - if / else, множинний вибір - switch, умовна
операція); оператори повторення (оператор while, оператор do-while, оператор for). Вкладені
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цикли. Управляючі оператори в циклах: оператор break, оператор continue, оператор goto.
Рекомендації з вибору циклів.
Тема 4. Функції
Загальні відомості про функції. Структура функції. Значення, параметри і аргументи,
що повертаються. Оголошення функції. Прототипи функцій. Визначення функції. Виконання
функції.
Локальні і глобальні змінні. Правило видимості змінних. Наведення типів аргументів
функцій. Правила автоматичного (неявного) наведення типів. Явні перетворення типів.
Правила роботи з функціями. Класи пам'яті.
Список параметрів функції. Параметри за умовчанням. Способи передачі параметрів.
Способи повернення значення. Функції, що підставляються. Створення власних заголовних
файлів. Перевантаження функцій. Рекурсія. Робота функцій. Розбиття пам'яті. Стек і функції.
Модифікатори функцій.
Тема 5. Масиви. Похідні типи даних
Ініціалізація масивів. Обробка одновимірних масивів даних економічного характеру.
Алгоритми сортування масивів. Багатовимірні масиви. Ініціалізація багатовимірного масиву.
Типові приклади обробки матриць. Масиви як параметри функцій.
Рядки як масиви символів. Операції з рядками. Тип даних string. Ввід-вивід рядків.
Поняття покажчика, посилання. Покажчики і масиви. Адресна арифметика.
Посилання. Приклади використання покажчиків і посилань. Покажчики на функції.
Посилання. Параметри функцій як посилання.
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4. Структура навчальної дисципліни

Тема № 1:
Алгоритм як основне поняття
програмування. Лексичні основи мов
високого рівня.

Семестр № 2
8
2

4

2

Тема № 2:
Алгоритмічна мова С++. Основні типи
даних.
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2

2

2

Тема № 3:
Програмування обчислювальних
процесів. Оператори управління
програмою

8

2

2

4

Тема №4:
Функції

6

2

2

2

Тема 5.
Масиви. Похідні типи даних

8

2

4

2

Всього за семестр № 2

36

10

14

12

Конспект
лекцій
Література
[1]: с. 14-26,
[2]: с. 48-78
[4]: с. 24-36
[6]: с. 31-42
Конспект
лекцій
Література
[2]: с. 51-76,
[8]: с. 82100
Конспект
лекцій
Література
[2]: с. 51-76,
[8]: с. 82100
Конспект
лекцій
Література
[2]: с. 51-76,
[8]: с. 82100
Конспект
лекцій
Література
[2]: с. 51-76,
[8]: с. 82100

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Всього

Кількість годин відведених на
Номер та назва змістового модулю,
вивчення навчальної
номер та найменування теми
дисципліни
з них:

Література, сторінки

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма
навчання)

Аудиторна
контрольна
робота

Самостійна
контрольна
робота

Залік.
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4.1.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Загальносвітовою тенденцією є перенесення акценту навчання на самостійну роботу
слухачів (СРС), що індивідуалізує навчальний процес, стимулює активність і самостійність
роботи курсантів у навчанні та підвищує їх особисту відповідальність за результати
навчання. Завдання на самостійну роботу передбачають самостійне виконання слухачами
певного обсягу робіт теоретичного та практичного характеру у відповідності зі змістом
навчального матеріалу. Самостійна робота слухача включає опрацювання теоретичного
матеріалу з дисципліни, який викладається на лекціях і вивчається самостійно; підготовку до
виконання лабораторних робіт та їх поза аудиторне оформлення; виконання індивідуального
завдання і здійснення поточного та підсумкового модульного контролю. Час відведений на
самостійну роботу, можна розподілити на виконання наступних завдань:
- закріплення теоретичного матеріалу при підготовці до лекцій, індивідуальних завдань;
- підготовка до практичних робіт та написання звітів з практичних робіт;
- виконання розрахунково-графічних завдань;
- виконання контрольної роботи з даної дисципліни;
- вивчення та використання програмного забезпечення;
- перегляд науково-періодичної літератури .
Завдання що виносяться на самостійну роботу курсанта
(курсанта, слухача)

Література

Тема 1. Алгоритм як основне поняття програмування.
Лексичні основи мов високого рівня.

Конспект лекцій,
Література [5,6, 10-12,
15-25 ], методичні
рекомендації до
самостійної роботи
14 [с. 17-24 ]

Способи завдання алгоритму. Критерії оцінки
алгоритмів. Алгоритми визначення найменьшого та
найбільшого елементів.
Тема 2. Алгоритмічна мова С++. Основні типи даних
Константні
величини:
цілі,
речовинні,
перелічувальні, символьні (літерні), рядкові (рядки або
літерні рядки). Правила визначення компілятором
констант.
Визначення
констант
за
допомогою
ключового слова const. Константи переліків.
Тема 3. Програмування обчислювальних процесів.
Оператори управління програмою.
Загальні відомості про бібліотеку потокового введеннявиведення. Стандартні потоки для базових типів даних.
Форматування даних при обмінах з потоками. Використання
маніпуляторів формату.
Тема 4. Функції.
Перевантаження функцій. Рекурсія. Приклади
використання перевантаження функцій та рекурсії.

Конспект лекцій,
Література [5,6, 10-12,
15-25 ], методичні
рекомендації до
самостійної роботи
14 [с. 37-41 ]
Конспект лекцій,
Література [5,6, 10-12,
15-25 ], методичні
рекомендації до
самостійної роботи
14 [с. 47-56 ]

Конспект лекцій,
Література [5,6, 10-12,
15-25 ], методичні
рекомендації до
самостійної роботи
14 [с. 167-177 ]
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Тема 5. Масиви. Похідні типи даних.
Багатовимірні
масиви.
Ініціалізація
багатовимірного масиву. Типові приклади обробки
матриць. Файлові операції введення-виведення. Виведення в
файловий потік. Читання із файлового потоку. Читання
цілого рядка. Визначення кінця файлу. Відкриття і закриття
файлу. Виконання операції читання із файлу і запису в файл

Конспект лекцій,
Література [5,6, 10-12,
15-25 ], методичні
рекомендації до
самостійної роботи
14 [с. 65-101, 242-246 ]
14 [с. 177-188 ]

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми розрахунково-графічних робіт
1. Картотека домашньої бібліотеки.
2. Картотека Інтерполу (база по кожному зареєстрованому злочинцю).
3. Записна книжка (база анкетних даних).
4. Каса у (база розкладу, вільних мість, рейсів).
5. Довідник споживача (служба побуту).
6. Довідник покупця (бази торгових точок міста).
7. Відділ кадрів (база даних про співробітників фірми).
8. Щоденник (база намічуваних заходів).
9. Термінологія (база визначень будь-якої науки).
10. Довідник абітурієнта (база вузів, найменування, адреса, перелік спе-ціальностей,
конкурс минулого року з кожної спеціальності).
11. Зарахування абітурієнтів (база абітурієнтів, анкетні дані, сукупність оцінок на
вступних іспитах, тощо).
12. Довідник поштової індексації (республіка, область (край), район, населений пункт,
поштовий індекс).
13. Ощадбанк (відомості про вкладників банку).
14. Довідник радіоаматора (бази довідкових даних транзисторів, діодів, тиристорів і так
далі).
15. Довідник начальника в'язниці (анкетні дані ув'язнених, стаття, термін, дата взяття під
варту, місце в тюремній ієрархії, камера, відомості про родичів, особливості
характеру).
16. Довідник командира (список підлеглих військовослужбовців: анкетні дані, адресу
батьків, цивільна професія, освіта, звання та дата його отримання, посада, підрозділ,
форма служби, особливості характеру і ставлення до служби).
17. Довідник туриста (туристичні агенції та пропоновані послуги: країна, місто (або
маршрут круїзу), умови проживання та проїзду, екскурсійне обслуговування, сервіс
прийнятої боку, вартість путівки).

5.1.2. Теми наукових робіт
1.
2.
3.
4.
5.

Діалогові вікна та їх елементи. Модальні та немодальні діалогові вікна.
Клавіатурний інтерфейс діалогового вікна.
Динамічні діалогові вікна. Шаблони діалогового вікна.
Елементи управління діалогових вікон. Створення діалогових вікон.
Класи передвизначених вікон. Списки прості та комбіновані. Нотифіка-ційні
повідомлення та їх обробка.
6. Стандартні діалогові вікна. Стандартні діалогові панелі.
7. Панелі для відкриття або збереження файлів.
8. Панелі вибору кольору. Панелі для вибору шрифтів.

10

9. Повернення забраних ресурсів.
10. Особливості віконної процедури. Меню в багатовіконному додатку. Режими
огляду та сортування.
11. Загальні відомості про контексти пристроїв. Концепція GDI. Інтерфейс графічних
пристроїв.
12. Ввід об'єктів до контексту пристроїв. Растрові зображення. Функції роботи з
растровими зображеннями.
13. Кольори та бітові образи. Формат монохромного бітового образу. Формат
кольорового бітового образу. Кольорові профілі. Перетворення кольорів.
14. Піктограми. Створення піктограм. Функції роботи з піктограмами.
15. Алгоритми рисування в Windows. Інструменти рисування. Перо, кість, палітра та
області для рисування.
16. Рисування відрізків. Режими рисування. Прямокутник, який ограновує.
17. Процеси та потоки. Таблиця процесів. Атрибути процесу.
18. Сервіси процесу. Стан процесу. Атрибути потоку. Створення та завершення
потоку. Волокна.
19. Планування процесів і потоків. Системи пакетної обробки. Інтерактивні системи.
Системи дійсного часу.
20. Система пріоритетів. Засоби міжпро-цесного обміну даними.
21. Буфери обміну. Атоми. Канали передачі даних. Роздільна пам'ять.
.

6. Методи навчання
Вивчення курсу дозволить курсантам оволодіти необхідними теоретичними знаннями
щодо побудови та принципів сучасних інформаційних технологій. В навчальному плані для
вивчення дисципліни передбачені такі організаційні форми занять як лекції, практичні і
лабораторні заняття.
На лекційних заняттях викладаються теоретичні засади тем, що вивчаються, а також
приклади їх використання для розв’язання конкретних навчальних задач.
На практичних заняттях курсанти відпрацьовують під керівництвом викладача
методики складання алгоритмів і програм розв’язання типових задач. Практичні заняття
проводяться в навчальній аудиторії або у комп’ютерному класі. Перед практичним заняттям
курсант повинен вивчити певний теоретичний матеріал і (можливо) виконати практичне
завдання у відповідності до методичних вказівок до практичних занять з дисципліни. Після
закінчення практичного заняття курсант отримує домашнє завдання для закріплення
практичних навичок розв’язання задач.
На лабораторних заняттях курсанти самостійно розв’язують індивідуальні варіанти
завдань практичного спрямування: складають математичну модель задачі, розробляють
алгоритм і програму і відпрацьовують програму на комп’ютері у комп’ютерному класі.
Передбачається, що в комп’ютерному класі кожному курсанту надається окремий
комп’ютер. Перед лабораторним заняттям кожний курсант повинен виконати індивідуальне
завдання, що сформульоване у методичних вказівках до лабораторних робіт, і скласти
письмовий звіт про виконану роботу. Цей звіт надається викладачеві на початку заняття.
Якщо курсант не має звіту, то він не допускається до відпрацювання завдання на комп’ютері,
як не готовий до заняття. Після відпрацювання програми на комп’ютері курсант повинен
показати правильно працюючу програму викладачеві на заздалегідь підготовлених тестах,
що повинні міститися у звіті до лабораторної роботи. Отримавши відмітку про
відпрацювання у звіти курсант допускається до захисту лабораторної роботи. Захист може
бути в усній, письмовій формі або на комп’ютері. За результатами захисту курсант отримує
оцінку, яку викладач виставляє у звіт про лабораторну роботу і в журнал обліку навчальної
роботи групи.
Основним видом інформаційно-методичного забезпечення дисципліни є:
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 конспект лекцій;
 методичні вказівки до практичних занять;
 методичні вказівки до лабораторних занять;
 навчальні посібники з дисципліни.
Перелічені складові елементи інформаційно-методичного забезпечення існують як
у друкованому вигляді так і в електронній формі у вигляді роздаткових матеріалів,
відповідного розділу сайту кафедри інформаційних систем , а також у вигляді електронного
навчального комплексу з дисципліни на компактному диску.

7. Методи контролю (питання які виносяться на залік)
1.
2.
3.

Структура типової програми мовою С++.
Бібліотечні файли, їх організація і використання.
Опишіть можливості застосування інтегрованого середовища Visual C++ .NET для
розробки Windows-додатків.
4.
Дайте класифікацію типів даних, способи опису їх в програмах, приклади
використання.
5.
Перерахуйте структури мови С++, що управляють, і вкажіть особливості їх
застосування.
6.
Формат і робота умовного оператора в повній і скороченій формах. Наведіть
приклади.
7.
Формат і робота оператора switch. Наведіть приклади.
8.
Формат і робота оператора циклу while (цикл з передумовою). Наведіть приклади.
9.
Формат і робота оператора циклу do / while (цикл з післяумовою). Наведіть
приклади.
10.
Формат і робота оператора циклу for. Наведіть приклади.
11.
Як записати два і більше виразів в умові while?
12.
Чи відрізняється умова циклу в циклі while від умови циклу do / while?
13.
Дайте визначення поняття "масив". До яких типів даних відносяться масиви в
С++?
14.
Наведіть приклад циклу for від 0 до 20. Коли виконується кожний з трьох
виразів?
15.
Де в заголовку for може використовуватися кома?
16.
Чи можна опускати крапки з комою в циклі for?
17.
Як працює оператор break?
18.
Як працює оператор continue?
19.
Як нумеруються елементи масиву а [ 5 ]?
20.
Чи може розмірність масиву визначатися змінній?Як ініціалізувати масив? Чи
можна при цьому опускати розмірність?
21.
Що буде, якщо в списку ініціалізації менше елементів, ніж розмірність масиву?
А якщо більше елементів?
22.
Чи можна ініціалізувати символьний масив рядком символів?
23.
Чи можна привласнити масив масиву?
24.
Визначник поняття покажчика в С++. Чим відрізняються покажчики від
посилань?
25.
Що відбудеться, якщо буде вихід за межу масиву?
26.
Що значить запис а[1] для масиву а[5][5]?
27.
Що тут визначене? int *i1, i2;
28.
Як визначається операція узяття адреси в С++?
29.
Що таке покажчик типу void*? Чи можна його розіменовувать?
30.
Що позначає окремо ім'я а для масиву а[10]?
31.
На що указує ptr + 10, якщо ptr указує на перший елемент масиву?
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32.
33.
34.
35.

Чим відрізняється робота з масивом від роботи з покажчиком?
Як розмістити в С++ об'єкт у вільній пам'яті?
Як звільнити пам'ять об'єкту?
Опишіть структури даних - масиви. Поясніть: організація багатовимірних
масивів. Для чого використовуються покажчики і посилання?
36.
Програмні модулі С++ (функції). Визначення функцій, виклик, прототипи.
37.
Створіть функцію, яка приймає три аргументи: ім'я масиву елементів типу int,
розмір масиву і значення типу int. Функція повинна встановити для кожного елементу
масиву значення типу int.
38.
Як здійснюється організація файлової системи в С++?
39.
Дайте визначення поняття "потік" в С++. Назвіть і охарактеризуйте стандартні
потоки введення-виводу.
40.
Опишіть ієрархію потокових класів в С++.
41.
Назвіть засоби форматування введення-виводу.
42.
Вкажіть потоки файлового введення-виводу.
43.
Які операції використовуються для запису даних у файл і для читання з файлу?
44.
Перерахуйте основні директиви компілятора.

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та
лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок курсантом
(студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх
корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи
академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку
роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються
під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі
види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та
індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та
робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт,
публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні
роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі
навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне
значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та
виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне
значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та
виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.
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Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні
заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим
контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття
та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт
10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

Результат
=( ( навчальних занять +
за семестр

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2 ) *10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному
ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи.
Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку
успішності,
навчальних
картках
курсантів
(студентів,
слухачів),
залікових
книжках. Присутність курсантів (студентів, слухачів) на проведенні підсумкового
контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на
підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна
кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при
розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені,
заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового контролю отримав
оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік) повторно. Повторне
складання підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що
створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки
виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам (студентам, слухачам), які
отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни,
можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше
як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти
(студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін,
відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок
(нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з
урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим
контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат вивчення
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дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів,
набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали
Підсумкові бали
навчальної
= за поточний + за попередній
:
2
дисципліни
семестр
семестр
У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання результатів
роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (роботу на семінарських,
практичних, лабораторних й інших аудиторних заняттях, виконання самостійних
навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра
визначає вимоги до здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни, а
саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або
індивідуальної роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74

Задовільно
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
D
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
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60 – 67

35–59
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
FX якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Рекомендована література
Базова
1. Глушаков С.В., Коваль А.В., Смирнов С.В. Язык программирования С++. Учебный
курс. – Харьков.:Фолио, 2003,
2. Подбельский В.В. Язык С++. 5-е издание. − М: Финансы и статистика, 2003. − 560
с.
3. Аммерааль Л. STL для программистов на С++. : Пер. с англ. / Л. Ам-мерааль - М. :
ДМК, 1999. - 240 с. : ил.
4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных ; пер. с англ. / Н. Винт М. : Мир, 1989. 360 с., : ил.
5. Деннис М. Язык программирования С. ; Пер. с англ. / Деннис М. Ритчи, Брайан У.
Керниган. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2009. - 304 с.
6. Ишкова Э. А. С++. Начала программирования. 3-е Изд., перераб. и доп. / Э. А.
Ишкова. - М. : ООО "БИНОМ-Пресс", 2004. - 368 с. : ил.
7. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ / Д. Кнут - т.1-3, М. : Мир, 1976 1977.
8. Пирогов В. Ю. Программирование на Visual C++.NET. / В. Ю. Пирогов.СПб. :
БХВ-Петербург, 2003. - 800 с.
9. Румянцев П. В. Азбука программирования в Win32 API. / П. В. Румянцев - М. :
Горячая линия - Телеком. 2001. - 312 с.
10. Харви Дейтел Как программировать на С++ ; пер. с англ. / Харви Дейтел, Пол
Дейтел. - М. : ЗАО "Издательство БИНОМ", 2008. - 1455 с.
11. Харт, Джонсон М. Системное программирование в среде Windows, 3-е изд. ; пер. с
англ. / Харт, Джонсон М. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2005. - 592 с. : ил.
12. Щупак Ю. А. Эффективная разработка приложений. / Ю. А. Щупак СПб. : Питер,
2007. - 572 с. : ил.
13. Хортон А. Visual C++ 2005: базовый курс ; пер. с англ. / А. Хортон. М. :
Издательский дом "Вильямс", 2007. - 1152 с. : ил.
Допоміжна
14. Основи програмування мовою С++: Навчальний посібник/ Є.П. Путятін, В.П.
Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О. Матат. – Х. ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. –
320 с.
15. Марченко A. Л. С++. Бархатный путь. / A. Л. Марченко - М. : Горячая линия
Телеком, 1999. - 400 с.
16. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. / Т. А.
Павловская - СПб. : Питер, 2006. - 461 с. : ил.
17. Подбельский В. В. Язык С++ : Учебн. пособие. / В. В. Подбельский - 4-е изд. - М. :
Финансы и статистика, 1999. - 560 с.
18. Подбельский В. В. Программирование на языке С : - 2-е доп. Изд. / В. В.
Подбельский, С. С. Фомин - М.: Финансы и статистика, 2004. - 600 с.
19. Саймон Р. Windows 2000 API. Энциклопедия программиста; пер. с англ. / Р.
Саймон - К. : ООО "ДиасофтЮП", 2002. - 1088 с.
20. Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд. Специальное издание; пер. с
англ. / Б. Страуструп. - СПб.; М. : "Невский диалект" -Издательство "БИНОМ", 2004. -1104с.
: ил.
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21. Страуструп Б. Дизайн и эволюция языка С++: пер. с англ. / Б. Страуструп - М. :
ДМК, 2000. - 444 с.
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10.2. Інформаційні ресурси
23. Главная страница MSDN, MSDN по-русски. - Режим доступа :
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx.
24. Интернет Университет Информационных Технологий - дистанционное
образование. - Режим доступа : http://www.intuit.ru/
25. CodeNet - Все для программиста. - Режим доступа : http://www.codenet.ru/.
26. C++ для начинающих. - Режим доступа : http://valera.asf.ru/cpp/ book/.
27. MSDN-WindowsAPI.
Режим
доступа
:
http://www.vsokovikov.
narod.ru/New_MSDN_API/index_msdn.htm.

