
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ____«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»______ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   _____________бакалавр_________________ 

Спеціальності        ___________121 Інженерія програмного забезпечення__________ 

Галузь знань          ___________12  Інформаційні технології_____________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ______________Спеціальні мови програмування_______________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                   вибіркова_______________________________________________ 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 18  18 18 96 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. «Програмування»;  

2. «Теорія алгоритмів». 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 

1. Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати 

вимоги до програмного забезпечення.  

2. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти 

програмних систем.   

3. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність 

створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та 
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опрацювання даних.  

4. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу 

програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних 

моделей і підходів розробки програмного забезпечення.  

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

 

1. Досвід роботи з Python 

2. Досвід роботи з Django / Flask. 

3. Досвід створення клієнт-серверних додатків, RESTful-сервісів. 

4. Досвід роботи з Amazon Web Services. 

5. Добре знання SQL, PostgreSQL. 

6. Досвід роботи з шаблонами JavaScript MVC / MVVM, 

фреймвoркамі і бібліотеками: AngularJS, Backbone.js, jQuery, 

Bootstrap. 

7. Досвід роботи з системами контролю версій (VCS): Git, 

Mercurial. 

8. Знання Аgile-методологій 

  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення.  

2. Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення програмного забезпечення.   

3. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення.  

2. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 

Тема 1. Введення в 

програмування мовою 

Python 

основні алгоритмічні 

конструкції та типи даних 

мови Python. 

складати програми мовою 

Python. 

 

  

Лекція 2 
Тема 2. Основні 

стандартні модулі Python.  

основні стандартні 

бібліотеки; 

 

підключати стандартні 

бібліотеки в Python–

програму 

  

Лекція 3 
Тема 3. Елементи 

функціонального 

 

методи опису функцій на 

функціонально описувати 

алгоритмічні конструкції 
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програмування мові програмування Python. 

 

на мові Python. 

 

Лекція 4 

Тема 4. Об’єктно-

орієнтоване 

програмування. 

об’єктно-орієнтований 

підхід для вирішення 

прикладних задач 

програмування. 

 

складати застосовувати 

об’єктно-орієнтований 

підхід при розв’язуванні 

типових задач.  

 

  

Лекція 5 

Тема 5. Чисельні 

алгоритми. Матричні 

обчислення.  

 

чисельні алгоритми та 

матричні обчислення. 

 

використовувати 

математичні шаблони при 

розв’язуванні складних 

задач 

  

Лекція 6 Тема 6. Обробка текстів.  
основи роботи з текстом 

мови Python. 

розділяти та об’єднувати 

текст.  
  

Лекція 7 
Тема 7. Робота з даними 

в різних форматах.  

основні модулі мови Python 

для роботи з різними 

форматами даних. 

перетворювати дані з 

одного формату в інший.  
  

Лекція 8 
Тема 8. Розробка Web-

додатків 

структуру, основні 

можливості веб–

фреймворків. 

розроблювати веб–додатки 

за допомогою веб–

фреймворків на мові 

Python 

  

Лекція 9 
Тема 9. Мережні додатки 

на Python.  

основні вбудовані Python 

–модулі для роботи в мережі 

Інтернет. 

робити запити на 

віддлений сервер за 

допомогою REST–ful 

інтерфейсів 

  

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Введення в 

програмування мовою 

Python 

основні алгоритмічні 

конструкції та типи даних 

мови Python. 

складати програми мовою 

Python. 

 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Основні 

стандартні модулі Python.  

основні стандартні 

бібліотеки; 

 

підключати стандартні 

бібліотеки в Python–

програму 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема 3. Елементи 

функціонального 

програмування 

 

методи опису функцій на 

мові програмування Python. 

 

функціонально описувати 

алгоритмічні конструкції 

на мові Python. 

 

  

Практичне 

заняття  4 

Тема 4. Об’єктно-

орієнтоване 

об’єктно-орієнтований 

підхід для вирішення 

складати застосовувати 

об’єктно-орієнтований 
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програмування. прикладних задач 

програмування. 

 

підхід при розв’язуванні 

типових задач.  

 

Практичне 

заняття  5 

Тема 5. Чисельні 

алгоритми. Матричні 

обчислення.  

 

чисельні алгоритми та 

матричні обчислення. 

 

використовувати 

математичні шаблони при 

розв’язуванні складних 

задач 

  

Практичне 

заняття  6 
Тема 6. Обробка текстів.  

основи роботи з текстом 

мови Python. 

розділяти та об’єднувати 

текст.  
  

Практичне 

заняття  7 

Тема 7. Робота з даними 

в різних форматах.  

основні модулі мови Python 

для роботи з різними 

форматами даних. 

перетворювати дані з 

одного формату в інший.  
  

Практичне 

заняття  8 

Тема 8. Розробка Web-

додатків 

структуру, основні 

можливості веб–

фреймворків. 

розроблювати веб–додатки 

за допомогою веб–

фреймворків на мові 

Python 

  

Практичне 

заняття  9 

Тема 9. Мережні додатки 

на Python.  

основні вбудовані Python 

–модулі для роботи в мережі 

Інтернет. 

робити запити на 

віддлений сервер за 

допомогою REST–ful 

інтерфейсів 

  

Лабораторне 

заняття 1 

Тема 1. Введення в 

програмування мовою 

Python 

основні алгоритмічні 

конструкції та типи даних 

мови Python. 

складати програми мовою 

Python. 

 

  

Лабораторне 

заняття 2 

Тема 2. Основні 

стандартні модулі Python.  

основні стандартні 

бібліотеки; 

 

підключати стандартні 

бібліотеки в Python–

програму 

  

Лабораторне 

заняття 3 

Тема 3. Елементи 

функціонального 

програмування 

 

методи опису функцій на 

мові програмування Python. 

 

функціонально описувати 

алгоритмічні конструкції 

на мові Python. 

 

  

Лабораторне 

заняття 4 

Тема 4. Об’єктно-

орієнтоване 

програмування. 

об’єктно-орієнтований 

підхід для вирішення 

прикладних задач 

програмування. 

 

складати застосовувати 

об’єктно-орієнтований 

підхід при розв’язуванні 

типових задач.  

 

  

Лабораторне Тема 5. Чисельні чисельні алгоритми та використовувати   
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заняття 5 алгоритми. Матричні 

обчислення.  

 

матричні обчислення. 

 

математичні шаблони при 

розв’язуванні складних 

задач 

Лабораторне 

заняття 6 
Тема 6. Обробка текстів.  

основи роботи з текстом 

мови Python. 

розділяти та об’єднувати 

текст.  
  

Лабораторне 

заняття 7 

Тема 7. Робота з даними 

в різних форматах.  

основні модулі мови Python 

для роботи з різними 

форматами даних. 

перетворювати дані з 

одного формату в інший.  
  

Лабораторне 

заняття 8 

Тема 8. Розробка Web-

додатків 

структуру, основні 

можливості веб–

фреймворків. 

розроблювати веб–додатки 

за допомогою веб–

фреймворків на мові 

Python 

  

Лабораторне 

заняття 9 

Тема 9. Мережні додатки 

на Python.  

основні вбудовані Python 

–модулі для роботи в мережі 

Інтернет. 

робити запити на 

віддлений сервер за 

допомогою REST–ful 

інтерфейсів 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1. Введення в 

програмування мовою 

Python 

Тема 2. Основні 

стандартні модулі Python.  

Тема 3. Елементи 

функціонального 

програмування 

Тема 4. Об’єктно-

орієнтоване 

програмування. 

Тема 5. Чисельні 

алгоритми. Матричні 

обчислення.  

Тема 6. Обробка текстів.  

Тема 7. Робота з даними 

в різних форматах.  

Тема 8. Розробка Web-

додатків 

Тема 9. Мережні додатки 
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на Python.  

      

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Программирование на Python. Марк Лутц. O’Reilly. 2015 

2. Изучаем Python. Марк Лутц. O’Reilly. 2017 

3.  Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, веб-приложения. Эрик Мэтиз. Питер. 2017 

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

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Середовища розробки ПЗ: 

IDLE 3, Pycharm-2017.2.3  

 

 

 

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

