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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Основною метою викладання дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування – 2. 

Об’єктно – орієнтоване програмування" формування у студентів компетентностей системи базових 

знань з основаних розділів об’єктно-орієнтованого програмування, а також застосування 

отриманих знань в подальшій науковій та виробничій діяльності. Сучасний рівень розвитку 

інформаційних технологій вимагає знання широкого спектру практичних навичок роботи з 

застосуванням різних підходів до розробки алгоритмів та візуалізацією для ефективного та 

наочного розв’язання широкого класу задач.  

Предметом вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування – 2. Об’єктно – 

орієнтоване програмування» є розробка алгоритмів на основі об’єктно-орієнтованого 

програмування та реалізація їх в середовищі Visual Studio мовою C#. Силабус побудований таким 

чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати 

навички та знання, отримані у попередньому. При цьому особлива увага приділяється принципу 

заохочення студентів до активного навчання, у відповідності до якого студенти мають виконувати 

практичні завдання, які дозволять в подальшому вирішувати реальні завдання у професійному 



житті. Під час навчання застосовуються:  стратегії активного і колективного навчання; особистісно-

орієнтовані розвиваючі технології, засновані на активних формах і методах навчання, самостійна 

робота та самостійне вивчення окремих тем дисципліни. 

В результаті вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування – 2. Об’єктно – 

орієнтоване програмування» студенти отримують такі компетентності: 

- загальні: 

1) здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу (ЗК1), 

2) здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК2), 

3) здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК3), 

4) здатність працювати в команді (ЗК7), 

5) здатність працювати автономно (ЗК8), 

6) здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК11), 

- фахові: 
1) здатність демонструвати вільне володіння базовими знаннями і практичними 

навичками в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, мати навички 

програмування і роботи в комп’ютерних мережах (ФК12), 

та програмні результати навчання: 

1) застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та 

мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній діяльності 

(ПРН6), 

2) Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з 

сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним 

забезпеченням (ПРН18), 

3) Творчо застосовувати: базові знання в галузі інформатики і сучасних інформаційних 

технологій, мати навички програмування та використання програмних заходів і роботи в 

комп’ютерних мережах, використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння 

розробляти алгоритми та програми в галузі створення новітніх машин та механізмів 

енергоємних виробництв (ПРН22). 

Вище зазначені компетентності та програмні результати навчання дисципліни 

«Обчислювальна техніка та програмування – 2. Об’єктно – орієнтоване програмування» 

забезпечуються завдяки знанням студентів: 

- технології постановки та розв’язування задач з використанням комп’ютерних технологій; 
- принципів об’єктно-орієнтованого програмування; 
- основних етапів процесу проектування програмного забезпечення; 
- методики розробки додатків на основі сучасних технологій. 

2.  Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна закладає основи для вивчення інших дисциплін: комп’ютерна графіка,  

мехатронні системи енергоємних виробництв, нелінійні задачі та ідентифікація мехатронних 

систем, комп’ютерні системи інженерних розрахунків, методи синтезу мехатронних систем, а 

також дисциплін, які передбачають комп’ютерну обробку даних з циклу дисциплін професійно-

практичної підготовки студентів, які вивчаються на старших курсах. 

  



3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Об’єкти і класи 
Тема 1.1. Класи. Опис класів. Конструктори і деструктори. Абстрактні класи. Шаблони класів. 
Тема 1.2. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, успадкування, 
поліморфізм. 
Розділ 2. Windows – додатки 
Тема 2.1. Розробка додатку Windows Forms. Ієрархія класів. Клас Сontrol. Стандартні елементи 
керування і компоненти. 
Розділ 3. Графічні об’єкти та анімація 
Тема 3.1 Обробка графічних об’єктів в середовищі Visual Studio С#. Побудова графічних об’єктів.  
Режими малювання. 
Тема 3.2. Створення рухомих зображень за допомогою клавіш клавіатури та кнопок миші. Рекурсія 
на основі графічних зображень. Типи звукових і мультимедійних файлів. Функції відтворення 
звуків. 
Розділ 4. Основи обчислювальної математики 
Тема 4.1 Огляд методів обчислювальної математики. 
Тема 4.2 Основи обчислювальної математики. 
Тема 4.3 Чисельні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних  рівнянь. 
Тема 4.4  Чисельні методи розв’язку визначених інтегралів. 

4.  Навчальні матеріали та ресурси 

Основна література: 

1.Демидович А.Д., Марон О.Н. Основы вычислительной математики. М.:Высшая школа, 1980 – 420 

с. 

2.Лук’яненко С.О. Числові методи в інформатиці. К: НТУУ “КПІ”, 2012 – 160 c. 

3. Голуб Б.М. С#. Концепція та синтаксис. Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2006. – 136 с.  

4. Троелсен Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5, 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: 

ООО “И.Д. Вильямс”, 2013. – 1312 с.  

5. Шилдт Г. C# 3.0. Полное руководство / Пер. с англ. – М.: Диалектика- Вильямс, 2009. – 992 с.  

 Додаткова література: 

6. Котов, О.М. Язык C#: краткое описание и введение в технологии программирования : учебное 

пособие / О.М. Котов. – Екатеринбург : Изд- во Урал. ун-та, 2014. – 208 с.  

7. Уотсон К. Microsoft Visual C# 2008. Базовый курс / К. Уотсон, К. Нейгел, Я.Х. Педерсен, Дж. Д. Рид, 

М. Скиннер, Э. Уайт. / Пер. с англ. – М.: Диалектика-Вильямс, 2009. – 1216 с. 

Інформаційні ресурси: 
1   http://emoev.kpi.ua. 
2.  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7572 
3.  http://сi-sharp.ru. 
  

http://emoev.kpi.ua/
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7572


Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 

В
сь

о
го

 

  

у тому числі 

Л
ек

ц
ії 

П
р

ак
ти

чн
і 

К
о

м
п

’ю
те

р
н

 

п
р

ак
ти

ку
м

и
 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 

Вступ. 

Принципи та основні визначення об’єктно-орієнтованого 
програмування.  

3 2   1 

Разом за вступом 3 2   1 

Розділ 1. Об’єкти і класи 

Тема 1.1. Класи. Опис класів. Конструктори і деструктори. 
Абстрактні класи. Шаблони класів. 

8 4  2 2 

Тема 1.2. Основні принципи об’єктно-орієнтованого 
програмування: інкапсуляція, успадкування, 
поліморфізм. 

13 4  6 3 

Разом за розділом 1 21 8  8 5 

Розділ 2. Windows – додатки 

Тема 2.1. Розробка додатку Windows Forms. Ієрархія 
класів. Клас Сontrol.  

6 2  2 2 

Тема 2.2. Стандартні елементи керування і компоненти. 17 6  8 3 

Разом за розділом 2 23 8  10 5 

Розділ 3. Графічні об’єкти та анімація 

Тема 3.1 Обробка графічних об’єктів в в середовищі 
Visual Studio С#. Побудова графічних об’єктів.  Режими 
малювання. 

10 4  4 2 

Тема 3.2. Створення рухомих зображень за допомогою 
клавіш клавіатури та кнопок миші. Рекурсія на основі 
графічних зображень. Обробка звукових і 
мультимедійних файлів. Анимація. 

10 4  4 2 

Разом за розділом 3 20 8  8 4 

Розділ 4. Основи обчислювальної математики 

Тема 4.1  Огляд методів обчислювальної математики 3 2   1 

Тема 4.2 Основи обчислювальної математики 3 2   1 

Тема 4.3 Чисельні методи розв’язування систем лінійних 
алгебраїчних  рівнянь 

12 4  4 4 

Тема 4.4  Чисельні методи розв’язку визначених 
інтегралів 

8 2  4 2 

Разом за розділом 4 26 10  8 8 

Модульна контрольна робота 4   2 2 

Розрахункова робота 8    8 

Екзамен 30    30 

Всього годин  135 36  36 63 

 



Лекційні заняття 
 

№ з/п Назва теми лекції та перелік основних питань 

1 Принципи та основні визначення об’єктно-орієнтованого програмування.  

2-3 Класи. Опис класів. Конструктори і деструктори. Абстрактні класи. Шаблони класів. 

4-5 Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, успадкування, 
поліморфізм. 

6 Розробка додатку Windows Forms. Ієрархія класів. Клас Сontrol.  

7-9 Стандартні елементи керування і компоненти. 

10-11 Обробка графічних об’єктів в в середовищі Visual Studio С#. Побудова графічних об’єктів.   

12-13 Створення рухомих зображень за допомогою клавіш клавіатури та кнопок миші. Рекурсія на 
основі графічних зображень. Обробка звукових і мультимедійних файлів. Анимація. 

14 Огляд методів обчислювальної математики  

15 Основи обчислювальної математики. 

16-17 Чисельні методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних  рівнянь. Метод Крамера. 
Матричний метод. Метод Гауса. 

18 Чисельні методи розв’язку визначених інтегралів 

 
 
Комп’ютерний практикум 

 

Комп’ютерний практикум проводиться у спеціально оснащених комп’ютерних класах. 

Перелік тем комп’ютерного практикуму визначається силабусом дисципліни. Комп’ютерний 

практикум включає проведення контролю підготовленості студентів, виконання запланованих 

завдань, поточний та підсумковий контроль роботи студентів. Підсумкова оцінка ставиться в 

журналі обліку комп’ютерного практикуму і враховується при визначенні семестрової 

підсумкового рейтингу з даного кредитного модуля. Наявність позитивних оцінок, одержаних 

студентом за всі теми комп’ютерного практикуму, передбачені силабусом, є необхідною умовою 

його допуску до семестрового контролю з даного кредитного модуля. Основні завдання 

комп’ютерних практикумів присвячені формуванню умінь та навичок практичного використання 

об’єктно-орієнтованої мови С# в середовищі Visual Studio. 

№ 
з/п 

Назва комп’ютерного практикуму 
Кількість 

ауд. годин 

1 1. Техніка безпеки. Ознайомлення з основними розділами курсу. Елементи 
об’єктно – орієнтованого програмування. Створення даних типу “клас”. 

2 

2 Елементи об’єктно – орієнтованого програмування  - успадкування  класів 2 

3 Елементи об’єктно – орієнтованого програмування  - перевантаження класів 2 

4 Елементи об’єктно – орієнтованого програмування. Використання ключових слів 
ref, out та params 

2 

5 Розробка графічного додатку (форми).  2 

6-9 Розробка графічного додатку, який складається з декількох форм 8 

10-11 Виведення на форму графічного зображення. Рух зображення клавішами 
клавіатури і мишею 

4 

12-13 Рух зображення побудованого на КП №11-12 кнопками миші та завдяки таймеру, 
рекурсія 

4 

14-15 Розробка додатку з застосуванням методу Крамера до розв’язку систем лінійних 
алгебраїчних рівнянь 

4 

16-17 Розробка додатку з застосуванням чисельних методів розв’язку визначених 
інтегралів 

4 

18 Модульно-контрольна робота. 2 



6. Самостійна робота студента 

Години відведені на самостійну роботу студента зазначена в п.5. Методика опанування 
навчальної дисципліни, це підготовка до виконання комп’ютерних практикумів та захисту їх, а 
також підготовка до модульної контрольної роботи та заліку. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Вивчення навчальної дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування – 2. Об’єктно 
– орієнтоване програмування” потребує від здобувача вищої освіти: 

- дотримання навчально-академічної  етики; 
- дотримання графіку навчального процесу;  
- бути зваженим, уважним на заняттях; 
- систематично опрацьовувати теоретичний матеріал;  
- дотримання графіку захисту комп’ютерних практикумів. Відповідь здобувача повинна 

демонструвати ознаки самостійності виконання поставленого завдання, відсутність ознак 
повторюваності та  плагіату. 

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на лекції, то йому слід відпрацювати цю лекцію 
у інший час (з іншою групою, на консультації). 

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на комп’ютерному практикумі, то йому слід 
відпрацювати цей комп’ютерной практикум у інший час (з іншою групою, на консультації). 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:  

1) виконання модульної контрольної роботи; 

2) 10 комп’ютерних практикумів; 

3) розрахункової роботи. 

4) екзамену 

Система рейтингових балів 
1. Модульна контрольна робота. 
- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 10 балів; 
- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна 

відповідь з незначними неточностями – 8 бали; 
- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні 

помилки – 6 бали; 
- «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») – 0 

балів. 
2. Комп’ютерний практикум. 

- за умови хорошої підготовки і активної роботи на занятті, своєчасного і грамотного захисту 
– 3 бали; 
- за умови невиконання (зниження) показника хоча б однієї позиції –1 бал. 

3. Розрахункова робота.  
- - «відмінно», самостійно розроблено алгоритм до завдання, створено проект та  отримано 
правильний результат (не менше 90% потрібної інформації) – 10 балів; 
- «добре», при розробці розрахункової роботи було допущено незначні неточності (не 
менше 75% потрібної інформації – 8 бали; 
- «задовільно», розрахункова робота неповно розроблена (не менше 60% потрібної 
інформації) та має незначні помилки – 6 бали; 
- «незадовільно», розрахункова робота виконана з значними помилками - незадовільна 
відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») – 0 балів. 



Максимальна сума балів дорівнює 50: 

R=3х10+10*1+10*1=50 
За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів максимальна сума набраних балів складає 
12 балів (4 КП). На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його 
поточний рейтинг не менше 0,5*12 = 6 балів. 
За результатами 13 тижнів навчання максимальна сума набраних балів має складати 34 бали 
(8  КП, РР). На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний 
рейтинг не менше 0,5*34 = 17 бали. 
 
На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить два 
теоретичні питання та два практичних. Перелік питань наведений у методичних рекомендаціях. 
Кожне теоретичне питання оцінюється у 5 балів. Практичні завдання оцінюються відповідно – 20 
балів 
Система оцінювання теоретичних питань і практичних завдань: 
- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 5,5 (20,20) балів; 
- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна 
відповідь з незначними неточностями – 4,4 (18,18) балів; 
- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки 
– 3,3 (15,15) балів; 
- «незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на «задовільно») – 0 балів. 
Сума стартових балів і балів за екзаменаційну контрольну роботу переводиться до екзаменаційної 
оцінки згідно з таблицею 

 
Рейтингова шкала з дисципліни складає  

R Оцінка традиційна 

95 – 100 Відмінно 

85-94 Дуже добре 

75-84 Добре 

65-74 Задовільно 

60-64 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Rс<30 Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

1. Об’єктно – орієнтоване програмування (ООП) 
1.1 Визначення ООП 
1.2 Переваги ООП 
1.3 Недоліки ООП 
1.4 Шо таке предметна область 
1.5 Що таке клас 
1.6 Що таке об’єкт 
1.7 Опис класу 
1.8 Що таке інкапсуляція 
1.9 В чому полягає смисл успадкування класів 
1.10 Що таке поліморфізм 
1.11 Смисл абстракції 
1.12 Смисл методу 
1.13 Синтаксис методу 
1.14 Що таке конструктор 
1.15 Модифікатори доступу до класів 
1.16 Метод як властивість 



1.17 Перевантаження методів 
1.18 Застосування ключового слова this 
1.19 Застосування ключового слова ref 
1.20 Застосування ключового слова out 
1.21 Застосування ключового слова params 
 
2. Форми і елементи керування (візуалізація надання та обробки інформації) 
2.1 Форма: призначення, структура 
2.2 Доповнення проекту формами 
2.3 Властивості форми 
2.4 Основний файл Programm.cs 
2.5  Файли форм Forms.cs 
2.6  Файли форм Forms(Конструктор).cs 
2.7 Панель елементів керування 
2.8 Загальні властивості елементів керування 
2.9 Елементи керування, які використовуються для виконання дій на формі (Button,..) 
2.10 Елементи керування, які використовуються для інформування про події, які виконуються  на 
формі (Label, TextBox,..) 
2.11 Елементи керування, які використовуються для вибору альтернативного напрямку 
виконання дій на формі (RadioButton, CheckBox,..) 
2.12 Елементи керування, які використовуються для виведення списків інформації на формі 
(ListBox, ComboBox,..) 
2.13 Елементи керування, які використовуються для збереження та читання інформації 
(діалогові вікна) 
2.14 Використання контейнерів для організації елементами керування (Panel, GroupBox,..) 
2.15 Виведення табличної інформації на форму. 
2.16 Яким чином виводиться інформація на форму. 
2.17 Обробка подій на формі. 
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