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Мета дисципліни – ознайомлення студентів із технічними, алгоритмічними та 
програмними рішеннями, які застосовуються при створення сучасних програмних 
продуктів, як загальної так і геологічної направленості. Вироблення у студентів навичок 
практичного використовування типових алгоритмів та моделей для формалізації та 
досягнення поставленої задачі. Навчити студентів програмувати у сучасному об’єктно-
орієнтованому середовищі програмування (IDLE) PyCharm мовою Python.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу “Інформаційні технології” або аналогічного за отриманими 
результатами навчання. 

2. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з основами алгоритмізації, концептуальними та 
методологічними засадами програмування. Студенти знайомляться з етапами розробки 
алгоритмів, їх представлення та оцінкою. Вивчається загальні парадигми програмування 
та проводиться ознайомлення з сучасними середовищами програмування. Студенти 
знайомляться із структурою та основними визначеннями мови програмування Python. 
Вивчаються принципи об’єктно-орієнтованого програмування та їх практична 
реалізація. Вивчаються принципи організації сценаріїв та їх реалізація у наукових задачах. 
Відбувається знайомство з модулями для наукових задач та побудови інтерфейсу 
програми на  мові Python. 

Завдання: 

- ознайомити студентів із основними етапами розробки алгоритмів; 
- ознайомити студентів із основними парадигмами програмування; 
- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і 

практичних навичок програмування з метою розв’язання наукових і прикладних 
задач; 

- засвоєння студентами базових знань з основ програмування на мові високого рівня 
(рекомендовано для вивчення мову програмування Python). 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Основні етапи розробки алгоритмів лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.2 Основні парадигмами 
програмування 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Основні поняття мови 
програмування Python 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.4 Основні способи організації складних 
структур даних (масиви, списки, 
словники) 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Особливості роботи з файлами в 
мові Python 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.6 Особливості технології розробки 
програм на мові Python 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.7 Основні модулі для наукових задач 
та побудови інтерфейсу програми 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 



1.8 Специфіку представлення гео-даних 
та організацію доступу до них 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.1 Запрограмувати базові алгоритми 
при вирішенні поставлених завдань 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота, 

програмне 

представлен

ня 

до 10% 

2.2 Визначати вхідні і вихідні дані 
необхідні, форми їх подання для 
вирішення поставлених завдань  

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота, 

програмне 

представлен

ня 

до 10% 

2.3 Програмувати і тестувати 
програми, визначати тестові 
приклади 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота, 

програмне 

представлен

ня 

до 10% 

2.4 Використовувати середовище 
програмування для мови Python IDE 
та PyCharm 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота, 

програмне 

представлен

ня 

до 10% 

2.5 Використовувати для реалізації 
задач проектів основні елементи 
мови програмування Python 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота, 

програмне 

представлен

ня 

до 10% 

3.1 Вміти організувати командну 
розробку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

практичне заняття --/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте 
рішення частини спільної задачі 

--/- --/- до 5% 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Модульна контрольна робота із основ алгоритмізації та програмування – 10 балів 
(рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Модульна контрольна робота із основ об’єктно-орієнтованої мови програмування 
Python – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Оцінка за виконання самостійних практичних робіт та виконану роботу на практичних 
заняттях – 60 балів (рубіжна оцінка 36 балів) 

  

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна оцінка 
12 балів. Під час заліку студент виконує реалізацію проекту з використанням знань та 
вмінь з основ алгоритмізації та програмування на мові Python. Підсумкове оцінювання 
у формі заліку не є обов’язковим, при відмові від участі у даній формі оцінювання 



студент не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або 
залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 40 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 8 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), виконання 10 самостійних практичних робіт (де 
студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 
задачі без обмеження інструментарію та техніки вирішення проблеми)  та проведення 2 
письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 
письмового заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Основи алгоритмізації та програмування 

1 
Вступ. 

Тема 1  Основи алгоритмізації 
2 2 18 

2 Тема 2.  Основи програмування 8 4 22 
 Модульна контрольна робота 1  2  

Розділ 2 Основи об’єктно-орієнтованої мови програмування Python 

3 Тема 3.  Основи мови Python 10 28 50 

4 Тема 4.  Наукове програмування мовою Python 10 12 30 

 

Модульна контрольна робота 2  2  

Залікова робота з дисципліни 
   

 ВСЬОГО 30 50 120 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Практичні заняття - 50 год. 

Консультації - 10 год. 

Самостійна робота - 120 год. 

  



РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 
Основні:  

1. 1. Кнут Дональд Э.  Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы. / 
Дональд Э. Кнут. – М.: Вильямс, 2015. – 720 с. 

2. Голицына О.Л. Основы алгоритмизации и программирования. / О.Л. Голицына, 
И.И. Попов. – М.: Форум, 2008. – 432 с. 

3. Зацерковний В.І Алгоритмізація та програмування. / В.І.Зацерковний, Гур’єв В.І., 
Фірсова І.В. – Ніжин.: Видавництво НДУ ім. М.В. Гоголя, 2013. – 304 с. 

4. Роганов Е.А. Основы информатики и программирования. / Е.А. Роганов. – М.: МГИУ, 
2001. – 315 с. 

5. Лутц М. Изучаем Python, 3 издание. / М. Лутц. – СПб.: Символ-Плюс, 2009. – 848 с. 
6. Саммерфилд М. Python на практике. / Марк Саммерфилд – М.: ДМК Пресс, 2014. – 

338 с. 
7. Маккинли У. Python и анализ данных. / У. Маккинли – М.: ДМК Пресс, 2015. – 482 с. 
8. Кормен Т. Алгоритмы: построение и анализ. / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест. – 

М.: Вильямс, 2015. – 1296 с. 
9. Офіційна документація по Python https://www.python.org/doc/ 
10. Офіційна документація по Scipy https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/ 
11. Офіційна документація по Numpy https://numpy.org/doc/ 
12. Офіційна документація по Matplotlib https://matplotlib.org/contents.html 
13. Офіційна документація по GitHub https://git-scm.com/book/uk/v2 

Додаткові: 
1. Нога Л.В. Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів, частина 1 - Поняття 

алгоритму та методи їх опису: Методичний посібник. / Л.В. Нога, М.В. Сидорук. –
Херсонський національний технічний університет, кафедра інформаційних 
технологій, 2005. – 38 с. 

2. Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции, 2 издание. / А.И. Мальцев. – 
М.: Наука, 1986. – 368 с.  

3. Гайдышев В.И. Анализ и обработка данных: специальный справочник. – СПб.: 
Питер, 2001. – 752 с. 

4. Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии. – М.: Мир, 1974. – 
316 с. 

5. Грэхем И. Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика. / 
Иан Грэхем. –М.: Вильямс», 2004. – 880 с. 

6. Сузи Р.А. Язык программирования Python: Учебное пособие. / Р.А. Сузи – М.: ИНТУИТ, 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 328 с. 

7. Офіційна документація по Sympy http://www.sympy.org/ru/ 
8. Сodecademy - Ресурс з вивчення основ Python 

https://www.codecademy.com/tracks/python 
9. Використання Python в науковій роботі 

http://www.russianlutheran.org/python/hinsen/hinsen.htm 
10. Приклади використання Python для математичних задач  

http://jenyay.net/Programming/PyMath 
11. Программирование и научные вычисления на языке Python 

https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%
D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5_Python 
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https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5_Python
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5_Python
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5_Python
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5_Python
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