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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Інформатика-01» (код ЗП-02) з загальним об‗ємом 6 кредитів (216 години) 

відноситься до дисциплін професійно-орієнтованого циклу.   

ІІ. Розподіл навчального часу 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Мета дисципліни: вивчення та засвоєння основних методів складання алгоритмів та 

створення програм різних числових методів для: вирішення систем лінійних, вирішення 

алгебраїчних рівнянь з дійсними та комплексними коефіцієнтами, пошуку екстремумів функції, 

обчислення інтегралів, вирішення диференційних рівнянь, обчислення власних значень та 

векторів матриць, інтерполювання та екстраполювання функції. Набуття навичок у створенні 

зручного інтерфейсу введення даних, створення запобіжних програмних процедур введення 

випадкових або невідповідних (помилкових) даних. 

Техніко-економічний і екологічний аналіз застосовуваних  технологічних процесів дають 

студентам і елементи економічних і екологічних знань 

 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1. Операційні системи та надбудови. Мови програмування  

Історія розвитку, класифікація та складові комп‘ютерної техніки, тенденції подальшого 

розвитку .Дискова операційна система. Програми-надбудови до дискових операційних систем. 

Розроблення та складання алгоритмічних схем. Етапи створення програмних модулів.  

. 

 

Розділ 2. Програмування у середовищі TurboBasic  

Алфавіт мови програмування. Змінні та їх класифікація. Масиви даних та їх класифікація та 

оголошення. Оператори уведення даних.  Оператори виведення даних. Форматування 

виведення даних. Виконання пояснювальних написів. 

Оператори умовного та безумовного переходів. 

Оператори циклічних операцій. 

Блокові оператори.  

Робота з одновимірними та багатовимірними масивами даних.  

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. По дисципліні 

розроблено конспект лекцій на електронних носіях. Перед читанням лекцій з дисципліни в 



кожну академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-

графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 

Основна література: 

1. Пучков В.Н. Программирование в среде TURBO-BASIC. Севастополь СПИ//1993. 

– 220с. 

2. В.П. Дьяконов Справочник по алгоритмам и программам на языке бейсик для 

персональных ЭВМ. Москва, "Наука". Главная редакция физико-математической литературы. – 

1987. -239 с. 

3. Г.И. Светозаров, А.А. Мельников, А.В. Козловский. Практикум по 

программированию на языке БЕЙСИК. – Москва. – Наука. – 1988. – 368с. 

4. М.І. Жалдак, Б.С. Ковбасенко, Ю.С. Рамський. Обчислювальна математика. – Київ. – 

Радянська школа. – 1972. 

5. 5. Фильчаков П.Ф. Справочник по высшей математике. – Киев. – Наукова думка. 

– 1973. 

Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом. 

VI. Мова 

Дисципліна викладається українською і може викладатися російською. мовою 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – тестовий контроль і модульні контрольні 

роботи,що передбачені графіком самостійної роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до Положення про систему підсумкового 

контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг підраховується після 

кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента. Рейтинг по дисципліні 

розраховується за 100-бальною шкалою і формується як сума балів, нарахованих студенту за 

роботу в семестрі прі виконанні контрольних заходів. Виконанні та захисту практичних робіт, 

вирішення завдань з самостійної роботи студента, заохочувальних балів, а також балів 

набраних на екзамені. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 


