
 

 

Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 

Програмування - 1. Структурне програмування 

НПП, що забезпечують викладання Павловський Олексій Михайлович (лекції) 

 

Рупіч Сергій Сергійович 

Контактні телефони та посилання 

на соціальні мережі НПП 

Павловський Олексій Михайлович  

a_pav@ukr.net 

Telegram: @Oleksii_Pavlovskyi 

 

Рупіч Сергій Сергійович 

xyqserg@gmail.com 

Telegram: @S_Rupi4_S 

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

В процесі освоєння кредитного модуля студенти отримують 

знання про сучасні комп’ютерні технології та програмування, 

методологію їх використання в практичній діяльності та 

здобувають навички роботи з комп’ютером та програмними 

продуктами, а також, створення власного програмного 

забезпечення для ОС Windows з використанням мови 

програмування С/С++. 

Форми та технології навчання Лекційні заняття 

Комп’ютерні практикуми 

 

Методика вивчення дисципліни ґрунтується на поєднанні 

послідовності вивчення лекційного матеріалу, закріплення 

основних прийомів програмування на комп'ютерних практикумах, 

виконання поточних контрольних робіт для оглядового контролю 

знань, самостійної роботи студентів з використанням основного і 

додаткового матеріалу, інформаційних джерел. 

Посилання на робочу програму 

(силабус) та РСО 

https://kafpson.kpi.ua/Study/inf_ua.html 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 

Для лекцій за розкладом: 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86266278887?pwd=bFd6Z28rVk9HeWh4c

1lsbG1QSVFDUT09 

Идентификатор конференции: 862 6627 8887 

Код доступа: 4sdZ9G 

 

Матеріали лекцій на платформі Moodle: 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2342 

 

Телеграм канал. 

https://t.me/joinchat/AAAAAE_supLmlTgD5o0rvw 

 

Комп'ютерні практикуми для групи ПБ-02 за розкладом: 

https://us04web.zoom.us/j/78254097474?pwd=V25oaDNoakYxS1dX

TU4xUlM3d2lRQT09 

 

Идентификатор конференции: 782 5409 7474 

Код доступа: 4sJ7NK 

 

Телеграм-чат для групи ПБ-02 (Рупіч):  

https://t.me/joinchat/GN5BghJ_h9eJtfKaXDx_-Q  
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(освітнього компоненту) 

НПП, що забезпечують викладання Павловський Олексій Михайлович (лекції) 

 

Рупіч Сергій Сергійович (комп. практикуми для групи ПК-01) 

Контактні телефони та посилання 

на соціальні мережі НПП 

Павловський Олексій Михайлович  

a_pav@ukr.net 

Telegram: @Oleksii_Pavlovskyi 

 

Рупіч Сергій Сергійович 

xyqserg@gmail.com 

Telegram: @S_Rupi4_S 

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

В процесі освоєння кредитного модуля студенти отримують 

знання про сучасні комп’ютерні технології та програмування, 

методологію їх використання в практичній діяльності та 

здобувають навички роботи з комп’ютером та програмними 

продуктами, а також, створення власного програмного 

забезпечення для ОС Windows з використанням мови 

програмування С/С++. 

Форми та технології навчання Лекційні заняття 

Комп’ютерні практикуми 

 

Методика вивчення дисципліни ґрунтується на поєднанні 

послідовності вивчення лекційного матеріалу, закріплення 

основних прийомів програмування на комп'ютерних практикумах, 

виконання поточних контрольних робіт для оглядового контролю 

знань, самостійної роботи студентів з використанням основного і 

додаткового матеріалу, інформаційних джерел. 

Посилання на робочу програму 

(силабус) та РСО 

https://kafpson.kpi.ua/Study/inf_ua.html 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 

Для лекцій за розкладом: 

  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86266278887?pwd=bFd6Z28rVk9HeWh4c

1lsbG1QSVFDUT09 

Идентификатор конференции: 862 6627 8887 

Код доступа: 4sdZ9G 

 

Матеріали лекцій на платформі Moodle: 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2342 

 

Телеграм канал. 

https://t.me/joinchat/AAAAAE_supLmlTgD5o0rvw 

 

Комп'ютерні практикуми для групи ПК-01 за розкладом: 

https://us04web.zoom.us/j/73909947451?pwd=QzRMRis4amVjcktQa

TBQTXNEczFxZz09 

 

Идентификатор конференции: 739 0994 7451 

Код доступа: 2cM7uP 

 

Телеграм-чат для групи ПК-01 (Рупіч):  

https://t.me/joinchat/GN5BghXiN7RhUWS9wc4f0g  
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