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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ПРОГРАМ УВАННЯ

Програмування як розділ інформатики, спеціалізується на створенні 
конкретних алгоритмів розв’язування задач. Сьогодні для актуалізації та закріплення 
знань, умінь і навичок з програмування використовують задачі, які передбачають 
знаходження алгоритму та його відтворення на мові програмування протягом одного 
заняття.

Головне завдання комп’ютерно-орієнтованого лабораторного заняття -  робота 
в середовищі програмування та виконання дослідження з обраної тематики. Ця 
навчальна форма містить перевірку знань студентів, необхідних для виконання 
роботи; дотримання етапів розв’язування задач із використанням комп’ютера; 
збирання й опрацювання даних для побудови математичної моделі; перевірку 
отриманих результатів роботи алгоритму; підготовку й оформлення звіту про хід 
лабораторної роботи; інтерпретацію отриманих результатів і висновків.

У ході розробки практичної частини лабораторної роботи дотримувалися 
таких положень: складність завдань збільшується поступово, оскільки ступінь 
формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів під час 
виконання завдань змінюється; самостійність та активність студентів досягається 
шляхом використання ПСТ під час пошуку необхідного теоретичного матеріалу; 
наявність вправ, які відкривають простір для поглиблення й розширення знань, умінь
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та навичок, професійних здібностей і творчого мислення (компетентнісно-орієнтовані 
завдання).

Методичне забезпечення містить завдання трьох рівнів: репродуктивного, 
частково-пошукового, дослідницького (творчого). Щоб виконати завдання будь якого 
рівня, крім репродуктивного, як правило, необхідно зробити завдання попереднього 
рівня, адже перехід від попереднього рівня до наступного відбувається шляхом 
зростання складності матеріалу.

Завдання репродуктивного рівня містять тренувальні вправи, для виконання 
яких достатньо лекційного матеріалу. Студентам пропонується скласти нескладний 
алгоритм на основі теоретичного матеріалу, реалізувати його на одній з мов 
програмування (Pascal, C або інша мова за вибором студента), провести тестування 
програми, перевірити одержані результати.

Такого роду завдання не достатньо ефективні, але вони дозволяють швидко 
формувати практичні навички та вміння, виявляють типові помилки роботи в 
середовищі або при складанні алгоритмів й працювати над їх виправленням. Завдання 
цього типу розв’язуються за певним алгоритмом або зразком, наприклад: 
впорядкувати масив цілих чисел за зростанням використовуючи вказаний алгоритм.

Частково-пошукові навчальні завдання передбачають розв’язування вправ із 
використанням заданого алгоритму, який необхідно певною мірою модифікувати; 
взаємопов’язаних задач, у яких поступово ускладнюється умова. Складність завдань 
від модуля до модуля поступово нарощується. Наприклад: впорядкувати масив 
дійсних чисел за зростанням кількості розрядів у  дробовій частині, використовуючи 
вказаний алгоритм. Виконуючи їх, студенти привчаються до самостійної роботи й 
пошуку додаткового матеріалу, зокрема в мережі Інтернет на спеціалізованих сайтах. 
Така діяльність спрямовує їх на пошук власного способу виконання навчального 
завдання.

Дослідницькі завдання розраховані на більш «сильних» студентів. До такого 
роду завдань відібрані нестандартні вправи, алгоритм розв’язання яких неможливо 
описати без детального аналізу умови й використання додаткових джерел даних. 
Наприклад: з ус іх  цифр цілого числа утворити найменше число, кількість розрядів не 
перевищує 100.
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