
ППВС.16 Елементи структурного програмування 
Тип дисципліни: вибіркова. 
Семестри: перший. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 

лекції – 16, лабораторні заняття – 16, самостійна робота – 58. 
Лектор: канд. пед. наук, доцент Шаран Олександра Василівна. 
Результати навчання:  
знати: базові поняття програмування; алфавіт мови програмування Turbo Pascal; типи 

даних, правила утворення та обчислення виразів; способи побудови лінійних програм, 

програм з розгалуженням, циклічних програм; основи структурного програмування, елементи 

комп’ютерної графіки, опрацювання текстових даних, масивів даних; можливості 

використання програмування для виконання окремих проектів. 
уміти: складати різні вирази з врахуванням сумісності типів даних; використовувати 

прості й складені умови під час побудови програм на мові програмування Turbo Pascal; 

складати лінійні програми, програми з використанням умовного оператора, оператора вибору, 

операторів циклу; використовувати допоміжні алгоритми під час складання програм на мові 

Turbo Pascal; працювати у графічному режимі; працювати з масивами даних на мові Turbo 

Pascal.  
Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота студентів. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
- інформатика;  
- математичні основи інформатики;  
- елементи алгоритмізації. 
Зміст навчальної дисципліни: Поняття про мови програмування, інтерпретацію та 

компіляцію програм, системи та середовища програмування. Етапи роботи користувача 

середовища Turbo Pascal. Основні поняття мови Turbo Pascal. Структура паскаль-програми. 

Типи даних. Правила утворення та обчислення арифметичних виразів. Застосування логічних 

виразів. Обробка даних символьного типу. Графічний режим. Процедури і функції управління 

екраном. Класифікація операторів мови Turbo Pascal. Лінійні програми. Програми з 

розгалуженнями, оператором вибору. 
Циклічні програми. Табулювання функцій і пошук даних. Визначення середнього, 

максимального і мінімального значень. Побудова таблиць і дослідження послідовностей. 

Рекурентні формули. Підпрограми-процедури. Процедури з параметрами. Підпрограми-
функції. Рекурсивні функції та процедури. Текстовий режим. Обробка текстової інформації. 

Елементи комп’ютерної графіки. Масиви даних. Одновимірні і двовимірні масиви. Типові 

програми опрацювання масивів (упорядкування і відшукання даних у масиві). Робота з 

файлами даних. 
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Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160 с. 

8. Тулякова Н.О. Практикум програмування на мові Паскаль [Текст] : навч. посіб. / Н.О. 

Тулякова. – Суми : СумДУ, 2005. – 94 с. 
9. Федько В.В. Основи алгоритмізації та програмування / В.В. Федько, В.І. Плоткін. – 
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Форми та методи навчання:  
- лекції, лабораторні заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання, самостійна 

робота;  
- пояснювально-ілюстративні, проблемні, проектні, інформаційно-комп’ютерні методи. 
Методи і критерії оцінювання:  
- поточний контроль: виконання лабораторних завдань, самостійних і контрольних робіт, 

колоквіум, співбесіда з лектором, тестування. 
- підсумковий контроль: екзамен.  
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра: математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі. 

 


