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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№
заняття

Тема лабораторного заняття.
Контрольні роботи (заліки по модулях)

Кількість
годин

1

2

3

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Тема 1. Інформаційні технології: базові поняття,
терміни, класифікація, ІТ-спеціалісти
Презентація «Професійне становлення у рамках
навчання за спеціалізацією «Інформаційні технології в
бізнесі»
Презентація «Професійне становлення у рамках
навчання за спеціалізацією «Інформаційні технології в
бізнесі»
Тема 2. Комп’ютерне представлення інформації.
Системи числення
Переведення чисел з однієї системи числення в іншу
Арифметичні дії у різних системах числення
Калькулятор з підтримкою різних систем числення
Тема 3. Основи алгоритмізації: базові
алгоритмічні структури
Складання блок-схем
Сервіси для роботи з блок-схемами
Тема 4. Структури даних
Представлення інформації у вигляді структур даних.
Розробка програм з застосуванням структур
та масивів
структур
Тема
5. Типові
алгоритми обробки даних

10. Практика застосування методів сортування
11. Практика застосування методів сортування
Тема 6. Інтернет-технології та Інтернет речей (IoT)
12. Впровадження та використання технологій Інтернету
речей у різних сферах суспільної діяльності
Тема 7. Хмарні технології
13. Засоби інтерактивного анкетування
14. Робота з сервісом Google Documents. Сумісна робота
над текстом
Тема 8. Мови та технології програмування
Тема 9. Процес розробки програмного
Мови програмування та середовища розробки
15. забезпечення
16. Контрольна робота (залік по модулю)
Разом лабораторних занять
Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ)
Разом годин

4

4
2

2

6
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
30
2
32

3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
План лабораторного заняття № 1-2
Тема № 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ТЕРМІНИ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ІТ-СПЕЦІАЛІСТИ

БАЗОВІ

ПОНЯТТЯ,

Навчальний час: 4 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика” та „Об’єктноорієнтоване програмування”.
Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок
створення презентацій з анімаційними ефектами; утвердження розуміння вимог
до діяльності за спеціальністю.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Що таке комп’ютерна презентація?
2. Що таке слайд?
3. Назвіть основні функціональні можливості редактора презентацій
Microsoft PowerPoint.
4. У якому порядку розробляють презентацію?
5. Які ви знаєте вимоги до змісту презентації?
6. Що таке розмітка слайду? Як вона задається?
7. Що таке дизайн слайду? Як він задається?
8. Які ви знаєте налаштування зміни слайдів презентації?
9. Як у презентацію додати анімаційні ефекти?
10. Види презентацій, їх характеристика.
11. Що таке інформаційні технології?
12. Які є спеціальності на ІТ-ринку?
13. Який є взаємозв’язок між економікою та ІТ?
Завдання:
1. Створити презентацію «Професійне становлення у рамках навчання за
спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі», у якій розмістити
інформацію про: 1) власне бачення спеціалізації «Інформаційні технології в
бізнесі» (3 слайди); 2) володіння знаннями з ІТ та мов програмування (3
слайди); 3) набуті навички після закінчення навчання за даною спеціалізацією
(3 слайди); 4) джерела отримання інформації про спеціалізацію.
Форми контролю знань – презентація виконаного завдання.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
5

1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. Iвано-Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального
унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016.-286 с.
2. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва.
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
3. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний
ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. - Київ : НТУУ "КПІ",
2014. - 318 с.
4. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і
практика впровадження та використання : монографія. Львів :
Видавництво ННВК "АТБ", 2018. 448 с.
Інтернет ресурси:
1. Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в
экономике
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://abc.vvsu.ru/books/inform_tehnolog/default.asp
2. Основні системи числення : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
http://any-book.org/download/26828.html
3. Рагулин П.Г. Информационные технологии: электронный учебник :
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/41007/18312?p_page=4
4. Системи
числення
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13282/1/3.pdf
5. Теоретические основы технологии программирования: [Електрон.
ресурс]. - Режим доступу: http://bourabai.kz/alg/technology.htm
6. Технология программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://studref.com/441961/informatika/tehnologiya_programmirovaniya
7. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: http://progopedia.ru/
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного
лабораторного заняття.
1. Загальні відомості про основні системи числення.
2. Арифметичні операції в різних системах числення.

Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 3-5
Тема № 2. КОМП’ЮТЕРНЕ
СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЇ.

Навчальний час: 6 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика” та „Об’єктноорієнтоване програмування”.
Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок
переведення чисел з однієї системи числення в іншу.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Як представляються дані в комп’ютері?
2. Які є системи числення?
3. Як перевести число з двійкової системи числення в десяткову, і навпаки?
4. Як перевести число з вісімкової системи числення в десяткову, і навпаки?
5. Як перевести число з шістнадцяткової системи числення в десяткову, і
навпаки?
6. Як перевести число з двійкової системи числення в шістнадцяткову, і
навпаки?
7. Як перевести число з вісімкової системи числення в шістнадцяткову, і
навпаки?
8. Як перевести число з двійкової системи числення в вісімкову, і навпаки?
Завдання:
1. Перевести із двійкової системи числення у десяткову:
1111101, 1000111, 10101010, 111111, 1000001, 11001100, 10101111.
2. Перевести із вісімкової системи числення у десяткову:
10345, 23, 777, 104563, 3452.
3. Перевести із шістнадцяткової системи числення у десяткову:
1С23, 1А2, 2Е5, 2ЕС6, 7FA, 6B
4. Перевести із десяткової системи числення у двійкову:
234, 909, 34526, 111, 3459.
5. Перевести із десяткової системи числення у вісімкову:
89067, 777, 12333, 509, 567.
6. Перевести із десяткової системи числення у шістнадцяткову:
111, 456, 78432, 343, 56.
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7. Перевести із двійкової системи числення у вісімкову:
1111, 10001, 101011, 100111.
8. Перевести із вісімкової системи числення у двійкову:
7001, 67, 55, 34, 123.
9. Перевести із двійкової системи числення у шістнадцяткову:
101101, 1001101, 101111011, 10111111.
10. Перевести із шістнадцяткової системи числення у двійкову:
А1, 67В, 5С5, D34, 123E.
11. Перевести із вісімкової системи числення у шістнадцяткову:
71, 607, 245, 114, 123456.
12. Перевести дробове число з двійкової системи числення у десяткову:
111,01; 101,111; 11111,0001; 1010, 0101.
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
1. Перевід з двійкової системи числення у десяткову
Для переведення двійкового числа в десяткове необхідно його записати у
вигляді многочлена, що складається з цифр числа і відповідного ступеня числа
2, і обчислити за правилами десяткової арифметики:

2. Перевід з вісімкової системи числення у десяткову
для переведення вісімкового числа в десяткове необхідно його записати у
вигляді многочлена, що складається з цифр числа і відповідного ступеня числа
8, і обчислити за правилами десяткової арифметики

3. Перевід з шістнадцяткової системи числення у десяткову
для переводу шістнадцятирічного числа в десяткове необхідно його
записати у вигляді многочлена, що складається з цифр числа і відповідного
ступеня числа 16, і обчислити за правилами десяткової арифметики
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4. Перевід з двійкової системи числення у вісімкову
Щоб перевести число з двійкової системи в вісімкову, його потрібно
розбити на тріади (трійки цифр), починаючи з молодшого розряду, в разі
необхідності доповнивши старшу тріаду нулями, і кожну тріаду замінити
відповідної вісімковій цифрою
Продовжити перегляд
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
презентації, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - IваноФранкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету
iменi Василя Стефаника, 2016.-286 с.
2. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва.
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
3. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний
ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. - Київ : НТУУ "КПІ",
2014. - 318 с.
4. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і
практика впровадження та використання : монографія. Львів :
Видавництво ННВК "АТБ", 2018. 448 с.
Інтернет ресурси:
1. Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в
экономике
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://abc.vvsu.ru/books/inform_tehnolog/default.asp
2. Основні системи числення : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
http://any-book.org/download/26828.html
3. Рагулин П.Г. Информационные технологии: электронный учебник :
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/41007/18312?p_page=4
4. Системи
числення
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13282/1/3.pdf
5. Теоретические основы технологии программирования: [Електрон. ресурс].
- Режим доступу: http://bourabai.kz/alg/technology.htm
6. Технология программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://studref.com/441961/informatika/tehnologiya_programmirovaniya
7. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим
доступу: http://progopedia.ru/
7

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного
лабораторного заняття.
1. Схематичне зображення алгоритмів.
2. Базові алгоритмічні структури.

Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 6-7
Тема № 3. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ: БАЗОВІ АЛГОРИТМІЧНІ
СТРУКТУРИ
Навчальний час: 4 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика” та „Об’єктноорієнтоване програмування”.
Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок
складання блок-схем та роботи із відповідними сервісами.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Які алгоритми називаються лінійними?
2. Які алгоритми називаються розгалуженими?
3. Які алгоритми називають циклічними?
4. Які конструкції є базовими для зображення алгоритму?
5. Яким властивостями володіє алгоритм?
6. Які є сервіси для створення блок-схем?
7. Що таке цикл?
8. Що таке розгалуження?
9. Яке призначення програми Microsoft Visio?
Завдання:
І. У програмі Microsoft Visio побудувати блок-схему алгоритму:
1. знаходження більшого з трьох чисел a, b, i c. Результат присвоїти змінній
у;
2. виведення на екран значення функції y=x2 для х від –5 до 5 з кроком 1;
3. знаходження суми добутків всіх сусідніх одноцифрових чисел;
4. визначення чи попадає точка (x,y) в коло радіуса 50 і центром в точці (0,0);
5. визначення чи поміститься квадрат із стороною A в колі радіуса R;
6. встановлення чи існує трикутник із сторонами A, B, C;
7. знаходження суми всiх чисел кратних трьом вiд 10 до N;
8. знаходження суми всiх парних чисел вiд N до 50;
9. знаходження суми кубiв всiх двохзначних чисел кратних 5;
10. знаходження суми коренiв квадратних цiлих чисел вiд 0 до 50;
11. знаходження добутку всiх чисел, якi дiляться без остачi на 4 i лежать в
межах вiд -20 до 20;
12. знаходження суми всiх чисел кратних трьом з вiдрiзка [n,50];
13. находження суми всiх парних чисел вiд N до 50;
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14. обчислення значення виразу:

;

15. обчислення значення виразу:
;
16. виведення на екран усіх дільників заданого числа, що є простими числами
(1 та саме число не враховувати) або вивести повідомлення, що введене
число є простим;
17. обчислення значення виразу
для заданих значень
коефіцієнтів а і b та аргумента х, що змінюється від -4 до 6 з кроком 2;
18. визначення суми чисел натурального ряду доти, доки остаточне значення
суми не перевищить 1000;
19. знаходження суми всіх непарних чисел від -100 до 100;
20. виведення на екран чисел, протилежних до чисел кратних трьом, від 1 до
50;
21. виведення на екран чисел, протилежних до чисел кратних трьом, від 1 до
50;
22. визначення чи знаходиться точка M(a,b) всередині прямокутника зі
сторонами A,B. Початок координат співпадає з точкою перетину
діагоналей прямокутника і сторони паралельні осям координат;
23. підрахунку кількості пар взаємно обернених чисел серед трьох чисел а,b,c;
24. знаходження суми кубів всіх двохзначних чисел кратних 6;
25. обчислення добутку членів послідовності D=-1*(1/2)*(-1/3)*(1/4)*(1/5)*...*(-1/2N-1)*(1/2N);
26. обчислення суми членів послідовності S=1-2+3-4+5-6+...-2N.
ІІ. Для коду програми, написаної мовою Pascal, С++ тощо, скласти блок схему за
допомогою відповідних сервісів.
ІІІ. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи.
Звіт про виконання роботи подається у друкованому форматі на папері
формату А4.
Оформлення звіту: шрифт − Times New Roman; розмір шрифту − 14 кегель;
інтервал між рядками − півтора; абзац − 12,5 мм, поля: верхнє і нижнє – 20 мм,
ліве – 25 мм, праве – 15 мм; нумерація сторінок − по центру нижнього поля.
Звіт повинен мати наступну структуру:
- титульна сторінка.
- формулювання завдання.
- результати виконання завдання.
- література.
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
6

Блок-схема алгоритму – це графічне представлення логічної структури
алгоритму, де кожний етап обробки інформації зображається у вигляді
геометричних символів (блоків).
Існують правила зображення блок-схем алгоритмів. Кожен алгоритм має
початок та кінець. Кожна команда алгоритму представляється у вигляді
геометричних символів, які мають певну конфігурацію, в залежності від
характеру дій, що будуть виконуватись. Геометричні символи з’єднуються між
собою лініями або стрілками, які вказують порядок виконання дій.

Вигляд блоку

Призначення
Початок алгоритму

Блок вводу вхідних даних

Блок обробки інформації. В блоці пишуться формули.

Блок умови. В цьому блоці пишеться умова, в залежності
від якої вибираються напрямки дії алгоритму.

Заголовок циклу FOR

Блок виведення результату

Кінець алгоритму

Створення простої блок-схеми у Microsoft Visio:
1. Запустити програму «Visio».
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2. Обрати категорію Блок-схема.
3. Двічі клацнути Проста блок-схема.
4. Перетягнути на сторінку креслення фігури блок-схеми, що відповідають
кожному кроку процесу, який документується.
5. Поєднати фігури блок-схеми, тримаючи стрілку миші над першою фігурою, а
потім натиснувши маленьку стрілку, що з’явилася і показує на фігуру, яку
необхідно з’єднати. Якщо друга фігура розташована на іншій сторінці, ніж інша
фігура, натиснути і тримати маленьку стрілку, тягнути її до другої фігури, і
відпустити з’єднувач на середині другої фігури.
6. Для введення тексту до фігури або сполучної лінії їх потрібно виділити. Після
введення тексту клацнути будь-де в пустому місці сторінки.
7. Щоб змінити напрямок стрілки сполучної лінії, потрібно виділити сполучну
лінію, а потім на вкладці Фігури у групі Стилі фігур натиснути Лінія, навести
вказівник на пункт Стрілки та вибрати потрібний напрямок стрілки.
Виправлення інтервалів та вирівнювання
1. Натиснути сполучення клавіш Ctrl + A, щоб виділити усе на сторінці креслення.
2. На вкладці Основне в групі Упорядкування натиснути кнопку
Розташування, а потім вибрати Автоматично вирівняти та розташувати.
Якщо ця команда не спрацьовує, натиснути сполучення клавіш Control+Z, щоб
скасувати дію, а потім спробувати використати інші параметри під
кнопками Вирівнювання та Розташування.
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Призначення фігур блок-схеми
Під час відкриття шаблону Проста блок-схема також відкривається
трафарет Фігури простої блок-схеми. Кожна фігура шаблону зображає окремий
етап процесу. Однак, стандартне універсальне значення фігур відсутнє – будьяка фігура може мати будь-яке значення, зрозуміле тим, хто створює і читає
блок-схему. У більшості блок-схем використовується три або чотири фігури,
якщо немає вагомої причини використовувати більше фігур.
Проте фігури Visio мають назви, які пояснюють їхнє використання.
Найпоширеніші з них наведено нижче.
Початок/Кінець Ця фігура використовується для позначення першого та
останнього кроку процесу.



Процес Ця фігура зображає етап у процесі. Це найбільш використовувана
фігура у майже усіх процесах.



Рішення. Ця фігура позначає точку, де наступний крок залежить від
результатів рішення. Можуть мати місце кілька результатів, але у більшості
випадків їх тільки два – так чи ні.



Підпроцес Ця фігура використовується для позначення кількох етапів, які
разом створюють підпроцес, визначений в іншому місці, часто на іншій
сторінці того самого документу. Це зручно, коли схема велика та складна.



Документ.



Дані. Ця фігура вказує на надходження інформації до процесу ззовні або на її
вихід із процесу. Ця фігура також використовується для зображення матеріалів
та інколи називається фігура «Ввід/Вивід».



Посилання в межах сторінки. Це маленьке коло вказує на те, що наступний
(або попередній) крок розташований в іншому місці на цій сторінці креслення.

Ця фігура зображає крок, результат якого – створення документа.
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Особливо це зручно для великих блок-схем, на яких в іншому разі довелося б
використовувати довгу сполучну лінію, яку важко простежити.


Посилання на іншу сторінку. Після перетягування цієї фігури на сторінку
креслення відкривається діалогове вікно, в якому можна створити набір
гіперпосилань між двома сторінками блок-схеми або між фігурою підпроцесу
та окремою сторінкою блок-схеми, на якій зображено кроки такого підпроцесу.

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
презентації, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - IваноФранкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету
iменi Василя Стефаника, 2016.-286 с.
2. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва.
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
3. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний
ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. - Київ : НТУУ "КПІ",
2014. - 318 с.
4. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і
практика впровадження та використання : монографія. Львів :
Видавництво ННВК "АТБ", 2018. 448 с.
Інтернет ресурси:
1. AvtoShema
2.2
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://www.softportal.com/software-6628-avtoshema.html
2. Cтворення та збереження документів Microsoft Office Visio. Створення
простих
схем
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/spec_informat/LABS/lr_vizio1.htm
3. Microsoft
Visio
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio
4. Блок-схемы онлайн : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://geeknose.com/blok-sxemy-onlajn-kak-strukturno-predstavit-informaciyu/
5. Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в
экономике
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://abc.vvsu.ru/books/inform_tehnolog/default.asp
6. Построитель блок-схем для Pascal : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.studmed.ru/bs-v10-postroitel-blok-shem-dlyapascal_9aebfd8f021.html
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7. Рагулин П.Г. Информационные технологии: электронный учебник :
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/41007/18312?p_page=4
8. Створення простої блок-схеми : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://support.office.com/ukua/article/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%97%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8-e207d975-4a51-4bfa-a356eeec314bd276
9. Теоретические основы технологии программирования: [Електрон. ресурс].
- Режим доступу: http://bourabai.kz/alg/technology.htm
10. Технология программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://studref.com/441961/informatika/tehnologiya_programmirovaniya
11. Установка Visio : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://support.office.com/ruru/article/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B
2%D0%BA%D0%B0-visio-f98f21e3-aa02-4827-9167-ddab5b025710
12. Visustin — генератор блок-схем : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.aivosto.com/visustin-ru.html
13. AFCE Редактор Блок-Схем (Algorithm Flowchart Editor) 0.9.8 : [Електрон.
ресурс]. - Режим доступу: https://lumpics.ru/algorithm-flowchart-editor/
14. Редактор для построения блок схем. Блок схемы онлайн: как структурно
представить информацию : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://geekpad.ru/the-editor-for-building-block-diagrams-block-diagramsonline-how-to-structurally-provide-information.html
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Представлення інформації у вигляді структур даних.
2. Розробка програм з застосуванням структур.

Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 8-9
Тема № 4. СТРУКТУРИ ДАНИХ
Навчальний час: 4 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика” та „Об’єктноорієнтоване програмування”.
Мета і завдання лабораторного заняття: вивчення структур і типів даних
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Які є способи організації даних в комп'ютерах?
2. Що таке структура даних?
3. Як класифікують структури даних?
4. Які структури даних є лінійними?
5. Які структури даних є нелінійними?
6. Що таке типи даних?
7. Які є типи даних?
8. Які базові операції виконують над структурами даних?
9. Що таке масив?
10. Які є види масивів?
11. Які типові операції виконують над масивами?
Завдання:
1. Правильно вибрати структуру даних для конкретної задачі.
1) Сортування бульбашкою (англ. bubble sort). У поданому наборі даних
порівнюються два сусідні елементи. Якщо один з елементів, не відповідає
критерію сортування (є більшим, або ж, навпаки, меншим за свого сусіда),
то ці два елементи міняються місцями. Прохід по списку продовжується до
тих пір, доки дані не будуть відсортованими.
2) Сортування вибором (англ. selectionsort). Алгоритм працює таким чином:
знаходить у списку найменше значення, міняє його місцями із першим
значеннями у списку, повторює два попередніх кроки, доки список не
завершиться (починаючи з другої позиції).
3) Сортування включенням (англ. insertion sort). Метод порівнює наступний
елемент не посортованої частини з послідовними елементами
посортованої та вставляє у потрібне місце.
4) Швидке сортування (англ. quick sort). Ідея алгоритму полягає в
переставлянні елементів масиву таким чином, щоб його можна було
розділити на дві частини і кожний елемент з першої частини був не
більший за будь-який елемент з другої. Впорядкування кожної з частин
відбувається рекурсивно.
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Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
презентації, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - IваноФранкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету
iменi Василя Стефаника, 2016.-286 с.
2. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва.
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
3. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний
ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. - Київ : НТУУ "КПІ",
2014. - 318 с.
4. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і
практика впровадження та використання : монографія. Львів :
Видавництво ННВК "АТБ", 2018. 448 с.
5. Матвієнко М. П. Теорія алгоритмів. Навчальний посібник. − К.:
Видавництво Ліра-К, 2017. − 340 с.
Інтернет ресурси:
1. Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в
экономике
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://abc.vvsu.ru/books/inform_tehnolog/default.asp
2. Рагулин П.Г. Информационные технологии: электронный учебник :
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/41007/18312?p_page=4
3. Теоретические основы технологии программирования: [Електрон. ресурс].
- Режим доступу: http://bourabai.kz/alg/technology.htm
4. Технология программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://studref.com/441961/informatika/tehnologiya_programmirovaniya
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Типи даних.
2. Практики програмування масивів.
Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 10-11
Тема № 5. ТИПОВІ АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ДАНИХ
Навчальний час: 4 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика” та „Об’єктноорієнтоване програмування”.
Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок
сортування масивів різними методами.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Який алгоритм сортування методом вставки?
2. Який алгоритм сортування методом обміну?
3. Який алгоритм сортування методом злиття?
4. Який алгоритм сортування методом Шелла?
5. Який алгоритм сортування методом швидкого сортування?
6. Який алгоритм сортування пірамідальним методом?
7. Який із методів сортування найшвидший?
Завдання:
1. Відсортувати масив методом вставки.
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2. Відсортувати масив методом швидкого сортування
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3. Відсортувати масив методом Шелла
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4. Відсортувати масив методом вибору.
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5. Відсортувати масив пірамідальним методом
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5. Відсортувати масив методом обміну.
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6. Відсортувати масив методом злиття
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Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Відомо багато методів сортування масиву, що відрізняються швидкодією
й обсягом оперативної пам'яті, яка при цьому використовується. Серед цих
методів можна вирізнити методи внутрішнього та зовнішнього сортування.
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Методи внутрішнього сортування не передбачають використання допоміжних
масивів. Ці методи застосовують до масивів, що повністю розташовані в
оперативній пам'яті. Методи зовнішнього сортування застосовують до великих
масивів даних, які зберігаються на зовнішніх носіях.
Методи внутрішнього сортування прийнято поділяти на дві групи:
елементарні (прямі) та удосконалені методи.
Найбільш відомими елементарними методами сортування масиву є:
•
сортування вставкою (включенням);
•
сортування вибором;
•
сортування обміном (бульбашкове сортування).
З удосконалених методів сортування найчастіше використовуються такі:
•
швидке сортування, або метод Хоара;
•
сортування включенням зі спадним приростом, або метод Шелла;
•
сортування за допомогою дерева, або пірамідальне сортування;
•
сортування методом злиття.
Лінійний пошук
Найбільш простий із способів пошуку даних в масиві - лінійний пошук.
Даний алгоритм порівнює кожен елемент масиву з ключем, наданими для
пошуку.
Алгоритм лінійного пошуку відмінно працює тільки для невеликих або
невпорядкованих масивів і є абсолютно надійним.
Інші методи впорядкування масивів
Сортування методом вставки
Масив розділяється на дві частини: ліву, вже відсортовану, та праву, ще не
відсортовану. Перший елемент правої частини вставляється до лівої частини так,
щоб ліва частина залишалася відсортованою. У результаті відсортована частина
збільшується на один елемент, а невідсортована - на один елемент зменшується.
На кожному кроці алгоритму виконується пошук позиції для вставки
елемента та власне його вставка із подальшим зсувом на одну позицію вправо
від елементів відсортованої частини.
Спочатку відсортованим підмасивом вважаємо перший елемент, а решту
елементів масиву відносимо до невідсортованої частини.
Алгоритм сортування методом вставки:
1. Зберегти перший елемент невідсортованого підмасиву в допоміжній
змінній.
2. Визначити позицію вставки збереженого елемента у масив.
2.1. Вважати перший елемент масиву поточним.
2.2. Доки елемент для вставки більший за поточний, збільшувати індекс
поточного елемента.
3. Вставити збережений на кроці 1 елемент на знайдену позицію вставки,
зсунувши на одну позицію вправо решту відсортованої частини.
4. Пересунути початок невідсортованої частини на одну позицію вправо.
7

Продовжити перегляд

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
презентації, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - IваноФранкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету
iменi Василя Стефаника, 2016.-286 с.
2. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва.
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
3. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний
ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. - Київ : НТУУ "КПІ",
2014. - 318 с.
4. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і
практика впровадження та використання : монографія. Львів :
Видавництво ННВК "АТБ", 2018. 448 с.
5. Матвієнко М. П. Теорія алгоритмів. Навчальний посібник. − К.:
Видавництво Ліра-К, 2017. − 340 с.
Інтернет ресурси:
1. Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в
экономике
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://abc.vvsu.ru/books/inform_tehnolog/default.asp
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2. Построитель блок-схем для Pascal : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.studmed.ru/bs-v10-postroitel-blok-shem-dlyapascal_9aebfd8f021.html
3. Рагулин П.Г. Информационные технологии: электронный учебник :
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/41007/18312?p_page=4
4. Теоретические основы технологии программирования: [Електрон. ресурс].
- Режим доступу: http://bourabai.kz/alg/technology.htm
5. Технология программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://studref.com/441961/informatika/tehnologiya_programmirovaniya
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Використання Інтернет-технологій та Інтернет
повсякденному житті.
2. Вигоди для бізнесу від хмарних технологій.

речей

(IoT)

Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 12
Тема № 6. ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IOT)
Навчальний час: 2 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика” та „Об’єктноорієнтоване програмування”.
Мета і завдання лабораторного заняття: вивчення особливості впровадження
та використання технологій Інтернету у різних сферах суспільної діяльності.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Які є базові принципи роботи інтернет браузерів?
2. Яка концепція IoT?
3. Які ключові поняття IoT вам відомі?
4. Які є технології Інтернету речей?
5. Де застосовується IoT?
6. Що відносять до проблем впровадження IoT?
Завдання:
1. Знайти самостійно в Інтернеті за допомогою пошукової системи електронний
магазин.
2. У вікні браузера вказати адресу магазину та зайти на сайт магазину.
3. Детально ознайомитися із роботою електронного магазину.
4. Оформити звіт про лабораторну роботу, в якому описати електронний
магазин за такими позиціями:
• Назва магазину.
• Електронна адреса.
• Географічний район діяльності.
• Напрямок діяльності магазину.
• Групи товарів, якими торгує магазин.
• Які можливості дає покупцеві (меню).
• Як формується «кошик замовлення» в магазині.
• Як зробити замовлення в магазині (описати також реєстрацію).
• Які умови, способи оплати товарів.
• Які умови доставки.
• Що сподобалось в магазині.
• Які недоліки, на вашу думку, присутні в організації магазину.
5. Знайти електронні магазини, що здійснюють продаж товарів.
6. Скористатися послугами сайтів, на яких публікуються прайси. Нариклад,
price.ua, www.price-list.kiev.ua, www.pricenews.com.ua та знайти відомості про
5

товар, що вас цікавить. Але слід пам'ятати, що не всі товари, які будуть
представлені на цих сайтах, ви зможете купити через Інтернет.
Відвідати знайдені електронні магазини, що пропонують необхідний вам
товар.
Порівняти за даним товаром в двох різних магазинах: ціни, способи оплати,
умови доставки (переваги і недоліки різних способів оплати і доставки можна
оцінювати за такими параметрами, як швидкість, надійність, зручність
використання, витрати).
7. Оцінити надійність продавця. (Можна передбачити, що операція з
компанією, що має, крім електронного магазину, ще і реальний бізнес, менше
ризикована. Кількість найменувань товарів в каталозі дозволяє судити про
розмір компанії (чим вона більша, тим менший ризик). На web-сайті повинна
бути приведена не тільки адреса електронної пошти, але і фізична (юридична)
адреса і телефон фірми, за яким покупці могли б звернутися у випадку
виникнення певних проблем. Має значення і популярність торгової марки, а
також організаційна форма підприємства, що стоїть за Інтернетом-магазином (із
загальних міркувань, ПАТ надійніше, ніж ФОП). Якщо серед партнерів
електронного магазину є відомі компанії, це також може вплинути на рівень
довіри до нього, оскільки більшість великих фірм, особливо західних, пильнують
власну репутацію і працюють тільки з перевіреними організаціями. Про
серйозність магазину можна судити, хоч і вельми умовно, навіть за адресою в
мережі (URL). Якщо магазин розташований за звичайною IP адресою
(наприклад, 195.127.64.135) або на безкоштовному сервері, то це повинно
викликати певну підозру. Або адресу ще просто не встигли зареєструвати, або на
це немає грошей (хоч сума дуже невелика). Можна враховувати різні непрямі
дані. Наприклад, якість виготовлення web-сайта (електронної вітрини)
електронного магазину, набір додаткових послуг (гарантійні зобов'язання,
повернення грошей при незадовільному обслуговуванні), пророблена система
on-line допомоги Покупцеві, виразне пояснення способів вирішення можливих
конфліктів. Комплексний розгляд всіх перелічених вище чинників повинен
допомогти Покупцеві здійсни ти раціональний вибір.)
Оформити звіт про лабораторну роботу, описавши виконання всіх
вищеперерахованих пунктів із скріншотами.
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
презентації, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - IваноФранкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету
iменi Василя Стефаника, 2016.-286 с.
2. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва.
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
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3. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний
ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. - Київ : НТУУ "КПІ",
2014. - 318 с.
4. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і
практика впровадження та використання : монографія. Львів :
Видавництво ННВК "АТБ", 2018. 448 с.
5. Матвієнко М. П. Теорія алгоритмів. Навчальний посібник. − К.:
Видавництво Ліра-К, 2017. − 340 с.
Інтернет ресурси:
1. Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в
экономике
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://abc.vvsu.ru/books/inform_tehnolog/default.asp
2. Рагулин П.Г. Информационные технологии: электронный учебник :
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/41007/18312?p_page=4
3. Теоретические основы технологии программирования: [Електрон. ресурс].
- Режим доступу: http://bourabai.kz/alg/technology.htm
4. Технология программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://studref.com/441961/informatika/tehnologiya_programmirovaniya
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Технології Інтернету речей.
2. . Забезпечення безпеки даних при використанні хмарних технологій.
Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 13-14
Тема № 7. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Навчальний час: 4 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика” та „Об’єктноорієнтоване програмування”.
Мета і завдання лабораторного заняття: набуття практичних навичок
розробки інтерактивних анкет.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Які інструментарій використовують для розробки інтерактивних анкет?
2. Що таке хмарні технології?
3. Яке призначення хмарних технологій?
4. Що таке обліковий запис?
5. Як створити обліковий запис?
6. Які хмарні сервіси найчастіше використовуються для опитування
респондентів?
Завдання:
1. Розробити форму опитування із використанням різних варіантів
відповідей: "Текст", "Текст абзацу", "Множинний вибір", "Прапорці",
"Виберіть зі списку", "Шкала", "Сітка" і "Дата". Також необхідно
зазначити групу і прізвище студента, який її створив.
Варіант вибрати відповідно до порядкового номера студента у списку
академічної групи:
1) Якості викладання на факультеті.
2) Вивчення споживчих переваг шоколаду
3) Туристичної привабливості міста Львова.
4) Гендерної рівності в Україні.
5) Довіри громадян до влади.
6) Розвитку неформальної освіти.
7) Необхідності пошуку роботи на старших курсах.
8) Зручності львівського транспорту.
9) Проблемних питань студентів.
10) Якості життя українців.
11) Виявлення побажань щодо покращення навчального процесу в
Університеті.
12) Студентського дозвілля.
13) Необхідності захисту української мови.
14) Безпечності соціальних мереж.
15) Комфорту життя у місті Львові.
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16) Викладач очима студента.
17) Що можна купити на стипендію.
18) Обізнаності з питань ВІЛ/СНІДу.
19) Здорового харчування.
20) Складності навчання на обраній спеціалізації.
21) Стану здоров’я українців.
2. Організувати серед студентів власної групи (знайомих, родичів чи
самостійно) багаторазове проходження розробленого опитування,
розіславши електронною поштою отриману URL-адресу чи
поділившись нею в соціальних мережах.
При виконанні даного пункту забезпечити мінімум 10 відповідей.
3. Надіслати готову (повністю створену і відредаговану) форму викладачу
на електронну пошту ibshevchuk@ukr.net.
4. Надіслати викладачу у вигляді файлу "xlsх" результати опитування за
формою.
5. За результатами роботи оформити звіт.
Теоретичні відомості та методичні вказівки для виконання
Виконання лабораторної роботи передбачає використання технологій
роботи в системі Google Drive, а саме робота з формами: їх створення,
редагування, опублікування, контроль результатів тощо.
Для можливості роботи із системою Google Drive необхідно мати
зареєстрований обліковий запис (поштову скриньку) на сервері Google. Доступ
до
системи
Google
Drive
здійснюється
з
допомогою адреси
https://drive.google.com/.
При першому вході в систему необхідно пройти аутентифікацію. Для
проходження аутентифікації необхідно мати зареєстровану адресу поштової
скриньки на сервісі Gmail та пам’ятати пароль.
Запустити провідник Google Chrome або Mozila Firefox для створення
облікового запису (рис. 7.1)
В адресному рядку набрати:
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%
2Fmail.google.com%2Fmail%2F&hl=uk.
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Рис. 7.1. Створення облікового запису
Тоді перейти в систему Google Drive.
Основні типи об’єктів, з якими можна працювати в системі – це документ
(текстовий – орієнтовна аналогія текстового редактора MS Word), таблиця
(орієнтовна аналогія табличного редактора MS Excel), презентація (орієнтовна
аналогія MS Power Point), форма, малюнок, папка (див. рис. 7.2). Їх можна
створити на своєму диску, відповідно натиснувши кнопку «Створити».

Рис. 7.2. Типи можливих об’єктів системи Google Drive
Продовжити перегляд
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
презентації, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
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Основна та допоміжна література:
1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - IваноФранкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету
iменi Василя Стефаника, 2016.-286 с.
2. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва.
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
3. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний
ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. - Київ : НТУУ "КПІ",
2014. - 318 с.
4. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і
практика впровадження та використання : монографія. Львів :
Видавництво ННВК "АТБ", 2018. 448 с.
5. Матвієнко М. П. Теорія алгоритмів. Навчальний посібник. − К.:
Видавництво Ліра-К, 2017. − 340 с.
Інтернет ресурси:
1. Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в
экономике
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://abc.vvsu.ru/books/inform_tehnolog/default.asp
2. Построитель блок-схем для Pascal : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.studmed.ru/bs-v10-postroitel-blok-shem-dlyapascal_9aebfd8f021.html
3. Рагулин П.Г. Информационные технологии: электронный учебник :
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/41007/18312?p_page=4
4. Теоретические основы технологии программирования: [Електрон. ресурс].
- Режим доступу: http://bourabai.kz/alg/technology.htm
5. Технология программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://studref.com/441961/informatika/tehnologiya_programmirovaniya
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Сумісна робота над документами.
2. Мови програмування та середовища розробки.

Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
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План лабораторного заняття № 15
Тема № 8. МОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ
Тема № 9. ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО
Навчальний час: 2 год.
Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних
дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика” та „Об’єктноорієнтоване програмування”.
Мета і завдання лабораторного заняття: вивчення методологій
програмування, проведення PEST-аналіз діяльності ІТ-компаній в Україні та
встановлення ролі ІТ-кластеру у розвитку ІТ-сфери в регіонах.
Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття:
1. Які є методології програмування?
2. Найпопулярніші середовища розробки?
3. Що таке ІТ-кластер?
4. Які мови програмування називаються процедурними?
5. Які мови програмування належать до об’єктно-орієнтованих?
6. Яка різниця між проектуванням, моделюванням та розробкою ПЗ?
Завдання:
1. Порівняти основні методології програмування (стихійне, структурне,
об’єктно-орієнтоване та компонентне програмування).
Зробити висновки, щодо кращої методології програмування. Які можуть
існувати проблеми вибору середовища розробки?
Таблиця 8.1
Аналіз основних методологій програмування
Назва

Характеристика

Переваги

Недоліки

Середовища
розробки

Примітка

2. Провести PEST-аналіз діяльності ІТ-компаній. PEST-аналіз полягає у
виявленні та оцінці впливу факторів макросередовища на результати
поточної і майбутньої діяльності. PEST – це абревіатура чотирьох
англійських слів: P – Political-legal – політико-правові, E – Economic –
економічні, S – Sociocultural – соціокультурні, T – Technological forces –
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технологічні фактори. Характеристику можливостей та загроз для
розвитку ІТ-компаній доцільно здійснювати, аналізуючи чотири
фактори (PEST-аналіз): політико-правові, економічні, соціокультурні,
технологічні (табл. 8.2).
Таблиця 8.2
Складові PEST-аналізу для здійснення аналізу зовнішнього середовища
Фактори
Політико-правові
Економічні
Соціокультурні
Технологічні

Можливості

Загрози (обмеження)

3. Завдання аудиторії: обговорити необхідність утворення ІТ-кластеру та
його вплив на розвиток ІТ-сфери в регіонах. Для цього необхідно
розбитися на групи та обговорити, які ІТ-кластери існують в регіонах.
Зробити презентацію результатів.
Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді програми,
презентації, обговорення виконаних завдань.
Рекомендована література до теми лабораторного заняття:
Основна та допоміжна література:
1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. - IваноФранкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету
iменi Василя Стефаника, 2016.-286 с.
2. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва.
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 280 с.
3. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний
ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. - Київ : НТУУ "КПІ",
2014. - 318 с.
4. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і
практика впровадження та використання : монографія. Львів :
Видавництво ННВК "АТБ", 2018. 448 с.
5. Матвієнко М. П. Теорія алгоритмів. Навчальний посібник. − К.:
Видавництво Ліра-К, 2017. − 340 с.
Інтернет ресурси:
1. Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г. Информационные технологии в
экономике
:
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
https://abc.vvsu.ru/books/inform_tehnolog/default.asp
2. Построитель блок-схем для Pascal : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://www.studmed.ru/bs-v10-postroitel-blok-shem-dlyapascal_9aebfd8f021.html
3. Рагулин П.Г. Информационные технологии: электронный учебник :
[Електрон.
ресурс].
Режим
доступу:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/41007/18312?p_page=4
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4. Теоретические основы технологии программирования: [Електрон. ресурс].
- Режим доступу: http://bourabai.kz/alg/technology.htm
5. Технология программирования : [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
https://studref.com/441961/informatika/tehnologiya_programmirovaniya
Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.
Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу,
рішення задач, розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття.
1. Стандартизація якості.
2. Методи забезпечення якості ПЗ.
3. Поняття та інструменти тестування.

Укладач:____________ Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент
(підпис)

(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

7

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях проводиться
за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів).
Оцінки за виконання лабораторних робіт враховуються як результат поточного контролю знань студента.
Порядок вивчення та оцінювання доводиться до відома студентів протягом семестру.

Види робіт.
Критерії оцінювання знань студентів

Максимальна
кількість балів

№
з/п

Бали рейтингу

Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань
студентів

1. Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях
Критерії оцінювання
5 балів
лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному
5
обсязі, без помилок
лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному
4
обсязі, але є незначні помилки
лабораторна робота виконана у неповному обсязі, або (та) з
порушенням терміну її виконання, або (та) при наявності значних
3
помилок
виконання пропущеної без поважних причин лабораторної роботи
2
або повторне виконання незарахованої лабораторної роботи
лабораторна робота не виконана або не зарахована
0-1
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