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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Вища математика 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Програмна інженерія 
2. Управління інформацією та інтелектуальні системи 
3. Соціальні та професійні питання програмування 
 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. Зміст інформатики як науки та мати уявлення про її місце в сучасному суспільстві. 
2. Склад та принципи функціонування персонального комп’ютеру, технологію представлення 

даних в ПК. 
3. Принципи функціонування різноманітних операційних систем, технології роботи з опера-

ційними системами. 
4. Принципи алгоритмізації та структурного програмування різноманітних процесів. 

Вміти: 
1. Розв’язувати завдання, при програмуванні яких використовуються різні обчислювальні 

процеси, різнотипні дані та різні об’єкти управління. 
2. Оброблювати масиви даних. 
3. Проектувати програми, що складаються з декількох форм та містять меню користувача. 
4. Проектувати програми, що містять мультімедійні ефекти. 

Володіти: 
1. Методами визначання функціональних можливостей персонального комп’ютеру, версії 

операційної системи, оцінювання програмного забезпечення на особистому 
комп’ютеризованому робочому місці. 

2. Методами формулювання математичної постановки задачі та навичками проектування ін-
терфейсу користувача згідно з постановкою задачі. 

3. Методами розв’язування прикладних задач та складання загального алгоритму вирішення 
задачі. 

3. Зміст робочої програми 
Семестр1 

Модуль 1. Реалізація основних обчислювальних процесів у середовищі 
проектування Visual Basic .Net  

• Умовні оператори. Оператори вибору варіанту та переходу. Об’єкти управління, що реалізу-
ють функції вибору в Visual Basic .Net. Проектування прикладних програм з розгалуженням 

• Арифметичні та ітераційні цикли. Оператор циклу з умовою While. Оператор циклу з умовою 
Until. Оператор циклу з параметром. Проектуванні прикладних програм з циклами. 

• Об’єкти управління, що реалізують функції множинного вводу-виводу в Visual Basic .Net. 
• Поняття масиву. Одновимірні масиви. Різні способи введення. Основні алгоритми оброблен-

ня. 
• Двовимірні масиви. Введення конкретних значень. Введення двовимірного масиву за допо-

могою датчика псевдовипадкових чисел. Основні алгоритми оброблення двовимірних маси-
вів. 

Модуль 2. Оброблення строкових змінних. Засоби проектування інтерфейсу 
користувача 

• Рядкові вирази. Оброблення змінних символьного типу. Функції та операції з символьними 
змінними. 

• Проектування та програмування лінійки інструментів та панелі стану. Проектування прикла-
дних програм, що містять декілька форм. 

• Поняття рекурсії. Задача про Ханойські башти. Рекурсивні процедури. Організація програм, 
що потребують рекурсивного виклику процедур. 



• Синтаксичний аналіз. Синтактичні вирази та синтактичні діаграми. Проектування приклад-
них програм, що реалізують функції синтаксичного аналізу виразів. 
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