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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Курс „Персональний комп’ютер та основи програмування” (далі — „ПК та ОП”) є 

складовою частиною обов’язкових дисциплін підготовки бакалаврів електроніки за 

спеціальністю “Фізична та біомедична електроніка". Курс є загальноосвітнім та базовим 

для вивчення інших дисциплін.  

Метою курсу є вивчення базових понять про будову ПК, принципи роботи, 

програмні засоби та найпоширеніші операційні системи та інструменти програміста, а 

також набуття основних навичок роботи з ПК. 

Здобуті знання та навички є основою для вивчення дисциплін „Програмування та 

основи алгоритмічних мов”, „Обчислювальна математика”, „Моделювання в електроніці”. 

Після вивчення курсу студенти повинні: 

 знати основні можливості сучасних ПК та їх операційних систем; 

 вміти застосовувати ПК як повсякденний інструмент для розв’язання 

прикладних інженерних задач; 

 засвоїти основні прийоми роботи із сучасними інструментальними системами; 

 засвоїти типові алгоритми розв’язання інженерних задач за допомогою 

обчислювальної техніки; 

 вміти програмувати та відлагоджувати складені алгоритми. 

 

Розподіл навчального часу за різними формами навчання та за видами занять  
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ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

1 Персональні комп’ютери 
1.1. Інформація, її числова форма, системи числення. 
1.2. Машинна арифметика. 
1.3. Логічні операції. 
1.4. Класифікація обчислювальних машин, персональні комп’ютери. 
1.5. Операційні системи та оболонки. 
1.6. Комп’ютерні мережі та комунікації. 
 

2 Основи програмування 

2.1. Поняття про алгоритми, мови програмування. 
2.2. Мова програмування С, етапи складання програм. 
2.3. Базові типи даних. 
2.4. Поняття про ввід/вивід даних. 
2.5. Програмування алгоритмів лінійної структури та з умовними відгалуженнями. 
2.6. Програмування алгоритмів циклічної структури. 
2.7. Структурування програми, функції. 
2.8. Вказівники та масиви. 
2.9. Особливості програмної обробки символьної інформації. 
2.10. Структуровані типи даних. 

 

ІІІ. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Мета циклу лабораторних робіт: отримання практичних навичок роботи з 
ПК, операційною системою та сучасними інструментальними засобами.  

У наведеному нижче, приблизному переліку, кожна лабораторна робота 
присвячена окремій темі дисципліни  

 

№ Назва лабораторної роботи 
Кількість 

годин 

1.  
Текстовий процесор MS Word: форматування, стилі, 
таблиці, форми 

4 

2.  
Електронні таблиці MS Excel: формули, посилання, 
фільтри, підсумки, діаграми 

2 

3.  
Робота з операційною системою DOS. Внутрішні 
команди MS-DOS, робота з підкаталогами дисками і 
файлами 

2 

4.  
Основи роботи з UNIX-подібними системами. Основні 
команди, робота з підкаталогами і файлами 

2 

5.  
Робота з IDE Microsoft Visual Studio. Програмування 
алгоритма лінійної структури, компіляція, відлагодження 

2 

6.  
Базові типи даних, арифметичні операції та їх пріоритет. 
перетворення типів даних 

2 

7.  Алгоритми циклічної структури 2 

8.  Логічні операції, програмування алгоритмів, що 2 
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розгалужуються  

9.  Порозрядні логічні операції, оператор вибору варіанта 2 

10.  Робота з одномірними масивами 2 

11.  Найпростіші алгоритми сортування 2 

12.  Робота з багатомірними масивами 2 

13.  Елементарні операції з текстовими файлами та рядками 2 

14.  Функції, передача аргументів 2 

15.  Структурування програми, файли заголовків 2 

Всього 32 

 

ІV. ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ 

Рекомендується на протязі всього навчального часу виконання індивідуальних 
модульних контрольних робіт. 

Мета циклу модульних контрольних робіт: отримання навиків застосування 
теоретичних знань при розв'язанні практичних задач, закріплення набутих 
знань. 

 
 

№ Тема (модуль) контрольної роботи 

1.  Системи числення та їх перетворення 

2.  Машинна арифметика 

3.  Машинна логіка 

 

V. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

Мета циклу контрольних робіт: перевірка засвоєння основних теоретичних 
положень курсу, знань та умінь отримання основних розрахункових формул і 
побудови алгоритмів чисельних методів, навичок застосування теоретичних знань 
при розв'язанні практичних задач. 
 Рекомендується першу контрольну роботу присвятити розділам «Введення в 
обчислювальну математику. Похибки обчислень», «Інтерполяція функцій» та 
«Чисельні методи лінійної алгебри»; другу -  «Чисельні методи розв'язання 
нелінійних рівнянь», «Чисельне інтегрування функцій»; третю -  «Чисельне 
інтегрування простих диференціальних рівнянь»; четверту - «Чисельне розв'язання 
задач оптимізації» і «Чисельне розв'язання задач апроксимації функцій».  
 

VІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Персональний комп’ютер є повсякденним інструментом сучасного інженера. 
Його успішне застосування для прискорення та полегшення розв’язання 
прикладних задач пов’язане з розумінням призначення та можливостей 
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обчислювальної техніки. Слід звернути увагу на добір апаратних та програмних 
засобів відповідно до поставлених задач.  

Важливо сформувати уявлення про обчислювальну техніку як про 
формального виконавця алгоритму/програми і уникати як перебільшення 
можливостей обчислювальних машин, так і приписування невластивих їм 
характеристик. При цьому робити акцент на числовому поданні інформації в ПК.  

На початкових заняттях з дисципліни слід намагатися вирівняти знання 
студентів з різним рівнем шкільної підготовки та систематизувати їх.  

При вивченні основ програмування наголошувати на ключовій ролі 
програміста в успішному розв’язанні поставленої задачі. Глибоке розуміння суті 
прикладної задачі повинно бути основою для формалізації процесу її розв’язання. 
Формальні алгоритми вже можуть бути вихідною точкою для складання 
комп’ютерної програми мовою програмування. Слід звернути увагу на особливості 
розробки програм і прививати навички хорошого стилю із найперших занять. 

При виконанні лабораторних робіт важливо звернути увагу не стільки на 
отримання результату, скільки на ефективність та надійність обраного рішення, 
прищеплювати навички всестороннього аналізу можливих комбінацій вхідних 
параметрів та способів запобігання помилкам.  
 

VІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

VIІ.1 СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Фигурнов В.Э. IBM РС для пользователя.-М.:Финансы и статистика, 1990.- - 240 с. 

Издание II. 1991 г. ; Издание III , 1992 г. 

2. Брябрин В.М. Програмное обеспечение персональных ЭВМ.-М.: "Наука",1988.-272 с. 

3. Чоговадзе Г.Г. Персональные компьютеры.-М.:Финансы и статистика, 1989.-208 с. 

4. Савельев А.Я. и др. Персональный компьютер для всех. Кн. 1.- М.: "Высшая 

школа",1991.-191 с. 

5. Савельев А. Я. и др. Пeрсональный компьютер для всех. Кн. 4. Вычислительные и 

графические возможности. - М. "Высшая школа", 1991. -206 с. 

6. Рыбкин Е.Н., Юдин А.Ю. Програмные средства ПЭВМ: операционная система MS-

DOS.-М.: Финансы и статистика,1991.-111 с. 

7. Глазков С.А., Фролов Г.В. Программирование в Microsoft Windows. -М.: "Диалог - 

МИФИ",1992. - 319 с. 

8. Проектирование пользовательского интерфейса на персональных компьтерах. Под ред. 

М. Дадашкова DBS LTD , 1992.-186 c. 

9. Богумирский Б.С. Руководство пользователя ПЭВМ: В 2-х ч.   Ч. 1.- Санкт-Петербург; 

Ассоциация OILСO, 1992. -357 с. Ч. 2.- 1992.-376 с. 

10. Погорелый С. Д. Новиков В. Ю. Введение в MS-Windows. "Финансы и 

статистика",1991.-175c. 

11. Б. В. Керниган, Д. М. Ритчи. Язык С. 

12. І. П. Голубєва, В. А. Казміренко. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

(електронний формат). 

 

 
Навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми СВО   
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(шифр та назва напряму, спеціальності) 

 

Розробник (и) програми  

канд. техн. наук, Казміренко Віктор Анатолійович 
(вчений ступінь, звання, прізвище та ініціали автора (ів) програми)  
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