
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   ____Програмування С++______________________________________________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

8 240 36  54 36 114 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

Освітні компоненти, які передують вивченню, відсутні 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Алгоритми і структура даних C++ 

2. Об'єктно-орієнтоване програмування C# 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Класифікацію та способи формулювання вимог до програмного 

забезпечення 

1. Ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до 

програмного забезпечення 

2. Принципи розробки архітектури, модулів та компонент програмних 

систем 
2. Розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем 

3. Інформаційні моделі даних  
3. Створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та 

опрацювання даних 
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4. Фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та 

інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів 

розробки програмного забезпечення 

4. 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. Принципи проектування програм “з гори до низу” та “з низу до гори” 1. Програмувати мовою С++ 

2. Принципи і застосування на практиці структурного та об’єктно-

орієнтованого програмування 
2. Писати бібліотеки і функції  

3. Стандарти мови С++11 та вище 
3. Оптимізувати програмний код з метою задоволення заданим 

критеріям 

 4. Розбиратися в чужому програмному коді 

 5. Розвивати існуючі рішення на С++ 

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. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Основні конструкції програмування 

 

Лекція 1 

Парадигми 

програмування. Основи 

синтаксису та семантики 

мови С++. Властивості 

мови 

1. Фази та ітерації життєвого 

циклу програмних систем та 

інформаційних технологій на 

основі відповідних моделей і 

підходів розробки 

програмного забезпечення 

2. Стандарти мови С++11 та 

вище 

   

Лекція 2 

Змінні, типи, вирази і 

присвоювання. Основи 

введення/виведення 

інформації 

Інформаційні моделі даних    

Лекція 3 
Оператори розгалуження 

та вибору.  

1. Принципи розробки 

архітектури, модулів та 

компонент програмних 
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систем 

2. Принципи і застосування 

на практиці структурного та 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

Лекція 4 Оператори циклів. 

1. Принципи розробки 

архітектури, модулів та 

компонент програмних 

систем 

2. Принципи і застосування 

на практиці структурного та 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

   

Практичне 

заняття 1 

Загальна структура 

програми С++. 

Особливості компіляції 

програм С++. Створення 

простих програм мовою 

С++. Використання 

оператору присвоювання. 

 

1. Розробляти архітектури, 

модулі та компоненти 

програмних систем 

2. Створювати програмне 

забезпечення для 

зберігання, видобування та 

опрацювання даних 

3. Програмувати мовою 

С++ 

4. Оптимізувати 

програмний код з метою 

задоволення заданим 

критеріям 

  

Практичне 

заняття 2 

Особливості 

введення/виведення 

даних в С++. 

   

Практичне 

заняття 3 

Вирішення задач із 

використанням 

операторів розгалуження. 

   

Практичне 

заняття 4 

Вирішення задач із 

використанням 

операторів циклу. 

   

Лабораторне 

заняття 1 

Створення лінійних 

програм мовою С++. 
   

Лабораторне 

заняття 2 

Вирішення задач із 

використанням 

операторів розгалуження. 

   

Лабораторне 

заняття 3 

Вирішення задач із 

використанням 
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операторів циклу. 

Лабораторне 

заняття 4 

Вирішення задач із 

використанням 

операторів циклу. 

   

Самостійна 

робота 

Тема 1. Парадигми 

програмування. 

Стандарти та властивості 

мови С++. 

Тема 2. Таблиця базових 

типів С++.  

Тема 3. Ключові 

операторні конструкції 

мови С++: лінійні 

оператори, 

розгалуження/вибір, 

цикли. 

1. Фази та ітерації життєвого 

циклу програмних систем та 

інформаційних технологій на 

основі відповідних моделей і 

підходів розробки 

програмного забезпечення. 

2. Інформаційні моделі 

даних. 

3. Принципи розробки 

архітектури, модулів та 

компонент програмних 

систем. 

 

1. Розробляти архітектури, 

модулі та компоненти 

програмних систем. 

2. Створювати програмне 

забезпечення для 

зберігання, видобування та 

опрацювання даних. 

3. Реалізовувати фази та 

ітерації життєвого циклу 

програмних систем та 

інформаційних технологій 

на основі відповідних 

моделей і підходів 

розробки програмного 

забезпечення. 

  

Розділ 2. Представлення та обробка фундаментальних структур даних С++ 

 Лекція 5 
Масиви. Основні методи 

обробки масивів. 

Принципи і застосування на 

практиці структурного та 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

   

 Лекція 6 
Вказівники. Реалізація 

динамічних масивів. 
   

 Лекція 7 

Рядки. Основні методи 

обробки рядків. 

Використання бібліотеки 

string.h 

   

 Лекція 8 Структури srtuct    

 Лекція 9 
Стратегії вибору 

структури даних 
   

 
Практичне 

заняття 5 

Масиви фіксованої 

довжини. Типові задачі 

обробки масивів. 

 

1. Розробляти архітектури, 

модулі та компоненти 

програмних систем. 

2. Створювати програмне 

забезпечення для 

  

 
Практичне 

заняття 6 

Використання 

вказівників. 
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Практичне 

заняття 7 

Методи обробки 

текстової інформації із 

використанням рядків. 

 

зберігання, видобування та 

опрацювання даних. 

3. Реалізовувати фази та 

ітерації життєвого циклу 

програмних систем та 

інформаційних технологій 

на основі відповідних 

моделей і підходів 

розробки програмного 

забезпечення. 

  

 
Практичне 

заняття 8 

Вирішення задач із 

використанням структур 

srtuct. 

   

 
Практичне 

заняття 9 

Вирішення задач із 

використанням різних 

структур даних 

   

 
Лабораторне 

заняття 5 

Масиви фіксованої 

довжини. Типові задачі 

обробки масивів. 

   

 
Лабораторне 

заняття 6 

Використання 

вказівників. 
   

 
Лабораторне 

заняття 7 

Методи обробки 

текстової інформації із 

використанням рядків. 

   

 
Лабораторне 

заняття 8 

Вирішення задач із 

використанням структур 

srtuct. 

   

 
Лабораторне 

заняття 9 

Вирішення задач із 

використанням різних 

структур даних 

   

 
Самостійна 

робота 

Тема 5. Типові задачі 

обробки масивів. 

Тема 6. Використання 

вказівників. 

Тема 7. Функції обробки 

рядків. 

Тема 8. Особливості 

використання структур 

srtuct. 

Тема 9. Стратегії вибору 

структури даних 

1. Фази та ітерації життєвого 

циклу програмних систем та 

інформаційних технологій на 

основі відповідних моделей і 

підходів розробки 

програмного забезпечення. 

2. Інформаційні моделі 

даних. 

3. Принципи розробки 

архітектури, модулів та 

компонент програмних 

систем. 

4. Принципи і застосування 

1. Розробляти архітектури, 

модулі та компоненти 

програмних систем. 

2. Створювати програмне 

забезпечення для 

зберігання, видобування та 

опрацювання даних. 

3. Реалізовувати фази та 

ітерації життєвого циклу 

програмних систем та 

інформаційних технологій 

на основі відповідних 

моделей і підходів 
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на практиці структурного та 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

розробки програмного 

забезпечення. 

Розділ 3. Структурування програм С++ 

 Лекція 10 

Поняття та синтаксис 

функції С++. Способи 

передачі параметрів 

1. Класифікацію та способи 

формулювання вимог до 

програмного забезпечення 

2. Принципи розробки 

архітектури, модулів та 

компонент програмних 

систем 

3. Фази та ітерації життєвого 

циклу програмних систем та 

інформаційних технологій на 

основі відповідних моделей і 

підходів розробки 

програмного забезпечення 

4. Принципи проектування 

програм “з гори до низу” та 

“з низу до гори” 

5. Принципи і застосування 

на практиці структурного та 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

   

 Лекція 11 

Користувацькі 

бібліотеки. 

Структурування програм 

із використанням 

функцій та бібліотек 

   

 Лекція 12 

Використання функцій в 

структурах srtuct. 

Об’єктно-орієнтований 

підхід. 

   

 Лекція 13 
Рекурсія. Рекурсивні 

функції 
   

 
Практичне 

заняття 10 
Реалізація функцій С++.  

1. Ідентифікувати, 

класифікувати та 

формулювати вимоги до 

програмного забезпечення 

2. Розробляти архітектури, 

модулі та компоненти 

програмних систем 

3. Реалізовувати фази та 

ітерації життєвого циклу 

програмних систем та 

інформаційних технологій 

на основі відповідних 

  

 
Практичне 

заняття 11 
Реалізація функцій С++.    

 
Практичне 

заняття 12 
Реалізація функцій С++.    

 
Практичне 

заняття 13 
Реалізація функцій С++.    

 
Практичне 

заняття 14 

Користувацькі 

бібліотеки. 
   

 
Практичне 

заняття 15 

Користувацькі 

бібліотеки. 
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Практичне 

заняття 16 
Рекурсивні функції.  

моделей і підходів 

розробки програмного 

забезпечення 

4. Писати бібліотеки і 

функції  

5. Оптимізувати 

програмний код з метою 

задоволення заданим 

критеріям 

6. Розбиратися в чужому 

програмному коді 

7. Розвивати існуючі 

рішення на С++ 

  

 
Практичне 

заняття 17 
Рекурсивні функції.    

 
Лабораторне 

заняття 10 

Структурування програм 

із використанням 

функцій та бібліотек. 

   

 
Лабораторне 

заняття 11 

Структурування програм 

із використанням 

функцій та бібліотек. 

   

 
Лабораторне 

заняття 12 

Структурування програм 

із використанням 

функцій та бібліотек. 

   

 
Лабораторне 

заняття 13 
Рекурсивні функції.     

 
Самостійна 

робота 

Тема 10. Синтаксис 

функції С++. Способи 

передачі параметрів.  

Тема 11. Користувацькі 

бібліотеки.  

Тема 12. Використання 

функцій в структурах 

srtuct. Елементи 

об’єктно-орієнтованого 

підходу. 

Тема 13. Рекурсія. 

Рекурсивні функції 

1. Класифікацію та способи 

формулювання вимог до 

програмного забезпечення 

2. Принципи розробки 

архітектури, модулів та 

компонент програмних 

систем 

3. Фази та ітерації життєвого 

циклу програмних систем та 

інформаційних технологій на 

основі відповідних моделей і 

підходів розробки 

програмного забезпечення 

4. Принципи проектування 

програм “з гори до низу” та 

“з низу до гори” 

5. Принципи і застосування 

на практиці структурного та 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

1. Ідентифікувати, 

класифікувати та 

формулювати вимоги до 

програмного забезпечення 

2. Розробляти архітектури, 

модулі та компоненти 

програмних систем 

3. Реалізовувати фази та 

ітерації життєвого циклу 

програмних систем та 

інформаційних технологій 

на основі відповідних 

моделей і підходів 

розробки програмного 

забезпечення 

4. Писати бібліотеки і 

функції  

5. Оптимізувати 

програмний код з метою 

задоволення заданим 

критеріям 
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6. Розбиратися в чужому 

програмному коді 

7. Розвивати існуючі 

рішення на С++ 

Розділ 4. Робота з файлами та потоками 

 Лекція 14 

Поняття файлу та потоку. 

Класифікація файлів. 

Типові операції. 

1. Принципи розробки 

архітектури, модулів та 

компонент програмних 

систем 

2. Інформаційні моделі 

даних 

   

 Лекція 15 
Особливості обробки 

текстових файлів  
   

 Лекція 16 
Особливості обробки 

бінарних файлів 
   

 
Практичне 

заняття 18 

Задачі обробки текстових 

файлів 
 

1. Розробляти архітектури, 

модулі та компоненти 

програмних систем 

2. Реалізовувати фази та 

ітерації життєвого циклу 

програмних систем та 

інформаційних технологій 

на основі відповідних 

моделей і підходів 

розробки програмного 

забезпечення 

 

  

 
Практичне 

заняття 19 

Задачі обробки текстових 

файлів 
   

 
Практичне 

заняття 20 

Задачі обробки текстових 

файлів 
   

 
Практичне 

заняття 21 

Задачі обробки бінарних 

файлів 
   

 
Практичне 

заняття 22 

Задачі обробки бінарних 

файлів 
   

 
Практичне 

заняття 23 

Задачі обробки бінарних 

файлів 
   

 
Лабораторне 

заняття 14 

Задачі обробки текстових 

файлів 
   

 
Лабораторне 

заняття 15 

Задачі обробки текстових 

файлів 
   

 
Лабораторне 

заняття 16 

Задачі обробки бінарних 

файлів 
   

 
Самостійна 

робота 

Тема 14. Поняття файлу 

та потоку. Класифікація 

файлів. Типові операції. 

Тема 15. Особливості 

обробки текстових 

1. Принципи розробки 

архітектури, модулів та 

компонент програмних 

систем 

2. Інформаційні моделі 

1. Розробляти архітектури, 

модулі та компоненти 

програмних систем 

2. Реалізовувати фази та 

ітерації життєвого циклу 
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файлів  

Тема 16. Особливості 

обробки бінарних файлів 

даних програмних систем та 

інформаційних технологій 

на основі відповідних 

моделей і підходів 

розробки програмного 

забезпечення 

 

Розділ 5. Об’єктно-орієнтований підхід в розробці програм С++ 

 Лекція 17 

Ключові елементи 

об’єктно-орієнтованої 

парадигми 

програмування. Базові 

поняття.  

1. Принципи розробки 

архітектури, модулів та 

компонент програмних 

систем 

2. Принципи проектування 

програм “з гори до низу” та 

“з низу до гори” 

3. Принципи і застосування 

на практиці структурного та 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

4. Стандарти мови С++11 та 

вище 

   

 Лекція 18 

Наслідування, 

інкапсуляція, 

поліморфізм.  

   

 
Практичне 

заняття 24 

Створення класів та 

об’єктів. Визначення 

властивостей та методів. 

Конструктори, 

деструктор, спеціальні 

методи. 

 

1. Програмувати мовою 

С++ 

2. Розробляти архітектури, 

модулі та компоненти 

програмних систем 

3. Оптимізувати 

програмний код з метою 

задоволення заданим 

критеріям 

4. Розбиратися в чужому 

програмному коді 

5. Розвивати існуючі 

рішення на С++ 

  

 
Практичне 

заняття 25 

Перевантаження 

операторів. 
   

 
Практичне 

заняття 26 

Ієрархія класів. Механізм 

наслідування. Дружні 

функції. 

   

 
Практичне 

заняття 27 
Поліморфізм.    

 
Лабораторне 

заняття 17 

Застосування ООП для 

вирішення задач 
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предметної галузі. 

 
Лабораторне 

заняття 18 

Застосування ООП для 

вирішення задач 

предметної галузі. 

   

 
Самостійна 

робота 

Тема 17. Ключові 

елементи об’єктно-

орієнтованої парадигми 

програмування. Базові 

поняття.  

Тема 18. Наслідування, 

інкапсуляція, 

поліморфізм. 

1. Принципи розробки 

архітектури, модулів та 

компонент програмних 

систем 

2. Принципи проектування 

програм “з гори до низу” та 

“з низу до гори” 

3. Принципи і застосування 

на практиці структурного та 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

4. Стандарти мови С++11 та 

вище 

1. Програмувати мовою 

С++ 

2. Розробляти архітектури, 

модулі та компоненти 

програмних систем 

3. Оптимізувати 

програмний код з метою 

задоволення заданим 

критеріям 

4. Розбиратися в чужому 

програмному коді 

5. Розвивати існуючі 

рішення на С++ 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Золотухіна О.А. Навчальний посібник «Програмування С++». ДУТ, 2019. 

2. Стивен Прата. Язык программирования C++: Пер. с англ.: Лекции и упражнения. Учебник. Бібліотека ДУТ. URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1061_59682868.pdf 

3. Страуструп Бьярне. Программирование: принципы и практика использования C++. Пер. с англ. К. : «И.Д. Вильямс», 2011. URL: 

http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%

D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D

0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%8

2%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B

0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD

%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D

0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-

%202011.pdf  

4. Jeremy A. Hansen. The Rook’s Guide to C++. Rook’s Guide Press, First edition: November 2013. URL 

https://rooksguide.files.wordpress.com/2013/12/rooks-guide-isbn-version.pdf 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1061_59682868.pdf
http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-%202011.pdf
http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-%202011.pdf
http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-%202011.pdf
http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-%202011.pdf
http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-%202011.pdf
http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-%202011.pdf
http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-%202011.pdf
http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-%202011.pdf
http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-%202011.pdf
http://library.tsilikin.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%A1++/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20C++%20-%202011.pdf
https://rooksguide.files.wordpress.com/2013/12/rooks-guide-isbn-version.pdf
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10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

1 семестр – екзамен 

2 семестр – екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Ауд. 310, 326 

Програмне забезпечення: онлайн компілятор C++ Shell, середовище розробки Visual Studio 17 

 


