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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 

Бакалаврат, 4 семестр 
 

Факультети, студентам 
яких пропонується вивчити 

дисципліну 

КТС 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК3.Здатність застосовувати знання на практиці, ЗК9.Здатність 
працювати як індивідуально, так і в команді, ФК4.Здатність 

проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні 

системи та мережі різного виду та призначення, ПР12.Вміти 

ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди, 

ПР14.Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати 

рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань 

спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та виробничих інтересів. 

Опис 

дисципліни Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Основи програмування 

Основні теми аудиторних 
занять та самостійної 

роботи 

16  год.  лекцій,  32  год.  практичних  занять,  72  год.  самостійної 
роботи. 

Основні теми лекцій: 

1.   Введення в об’єктно-орієнтоване програмування. 

Особливості програмування в Windows. 
2.   Теоретичні основи об'єктної моделі Object Pascal. Поняття 
«клас», «об'єкт». Структура опису класу 
3.   Поняття «форма», «компонента», управління 

компонентами. 
4.   Використання компонентів для візуального програмування. 

Теми лабораторних занять: 

Створення найпростішого додатку та його налагодження.  

Використання компонентів для побудови інтерфейсу 

користувача. 

Вивчення подій (клавіатура, миша) при використанні 

компонентів. 

Використання компонентів для побудови графічних 

зображень.  
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