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Силабус навчальної дисципліни  
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Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітня програма Кібербезпека 

Освітній рівень Бакалавр 

Статус дисципліни Спеціальна (фахова) підготовка; обов’язкова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 16 год.   

Практичні (семінарські) – 32 

Лабораторні – 16 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Форма підсумкового 

контролю 

Екзамен  

Кафедра Кібербезпеки, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Вечірній 

корпус, ауд. 25б, 057-707-62-65, 

http://cybersecurity.kpi.kharkov.ua. 

Викладач (-і) 

 

Ткачов Андрій Михайлович, к.т.н., с.н.с. 

 

 

 

 

 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

andrii.tkachov@khpi.edu.ua  

Мета навчальної дисципліни "Програмування" – отримання студентами загальних 

відомостей про сучасні технології програмування та цілеспрямоване використання 

розповсюджених мов програмування; отримання знань та навичок практичного 

застосування прийомів програмування при створенні прикладних та системних програмних 

продуктів.. 

Передумови для навчання 

Алгебра програмування, Розробка та аналіз алгоритмів 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ до курсу. Термін програмування 

Тема 2.  Компіляція програми з командної строки 

Тема 3. Основні типи та структури даних, що застосовуються при програмуванні 

Тема 4. Використання умовного оператора if 

Тема 5. Робота з операторами циклу (for, while-do, do-while) 

Тема 6. Робота з масивами 

Тема 7. Введення до модульного програмування 

Тема 8. Основа роботи з документацією 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet, ОС Linux/Windows, VisualStudioCode  

Сторінка курсу (персональна 

навчальна система) 

Персональні навчальні системи 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQz

Lla6C 

mailto:serhii.yevseiev@khpi.edu.ua
https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_


 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

кафедри кібербезпеки НТУ 

“ХПІ” за дисципліною 
“Програмування”  

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, 

що може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і 

меншого з виділенням балів на іспит. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

Практичні 

роботи 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

10 20 30 - - - 40 100 
 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1 Python 3.10.2 documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://docs.python.org/3/ 

2 Java Platform Standard Edition 8 Documentation [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://docs.oracle.com/javase/8/docs/ 

3 Microsoft C++, C, and Assembler documentation [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/?view=msvc-170 

 

Додаткова 

4 Python Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm 

Tutorials Library  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.tutorialspoint.com/index.htm 

5 Java Tutorial  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   

https://www.tutorialspoint.com/java/index.htm 

 

6 C++ Tutorial  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/index.htm 

 

 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни «Програмування», https://iiiii-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C1XvfbaEQ?e=H0hXDc. 
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