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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Програмування на Python для початківців” складена
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки
_______перший (бакалаврський) рівень вищої освіти______________________
(назва рівня вищої освітивня)

і є міжфакультетською дисципліною за вибором.
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни є
практичне оволодіння основами програмування на популярній і потужній мові
загального призначення Python і застосування отриманих навичок для своєї учбової і
подальшої професійної діяльності.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є
освоєння мови програмування Python, тобто його синтаксису, поширених типів
даних і належних їм методів і операцій, вбудованих в ядро Python функцій, різних
модулів, типових конструкцій і понять мови, таких як літерали, змінні, функції, цикли,
об'єкти, класи, розгалуження в програмі, виключення та інші.
1.3. Кількість кредитів – 3
1.4. Загальна кількість годин – 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Рік підготовки
1-й
Семестр
1-й
Лекції
32 год.
Практичні, семінарські заняття
--Лабораторні заняття
--Самостійна робота
58 год.
у тому числі індивідуальні завдання
--1.6. Заплановані результати навчання
Знати:
1. структуру програми на Python;
2. вбудовані (базові) елементарні типи даних, арифметичні і логічні операції;

3. вбудовані (базові) типи даних, - послідовності, такі як, рядок (str), список
(list), кортеж (tuple), множина (set), словник (dict) і методи роботи з ними;
4. основні модулі, їх підключення і їх призначення;
5. написання і використання функцій;
6. умовні вирази і галуження програм;
7. ітератори та цикли;
8. файли;
9. класи і об'єкти;
10. модуль matplotlib;
Уміти:
1. встановлювати Python на локальному комп'ютері;
2. писати різноцільові програми на Python;
3. працювати в інтерактивному режимі і в режимі сценаріїв;
4. здійснювати відладку створених програм;
Знаходити:
1. науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням сучасних
інформаційних технологій;
Класифікувати та аналізувати інформацію:
1. отриману з різних джерел;
Застосовувати:
1. фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження фізичних явищ,
приладів і наукоємних технологій;
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Основи мови програмування Python.
Тема 1. Вступ до курсу. Сфери застосування мови Python і її місце в ієрархії
засобів програмування. Що буде вивчатися і яка кінцева ціль. Список джерел. Інсталяція
Python на локальному комп'ютері (windows, linux). Командна строка. Запуск Python на
виконання. Інтерактивний і сценарний режими. Python як калькулятор. Текстові редактори
та IDE. Online playgrounds.
Тема 2. Написання першої простої програми, що демонструє основні поняття і
особливості мови Python, а також, що таке програмування. Змінні, оператор
присвоювання, строкові, числові і спискові літерали, функції input і print, створення
користувачем своїх функцій (функції, визначені користувачем), модулі, розгалуження в
програмі. Початкові відомості про форматування рядків. Синтаксис Python. Інші поширені
вбудованні функції такі як dir, help, type, len, max, min, sum, id.
Тема 3. Строковий (рядковий) тип даних (str). Приклади строкових літералів.
Створення строк. Конкатенація і реплікація. Індексація. Вбудовані (built in) функції
Python, які можна використовувати для роботи зі строками. Строки як об'єкти. Деякі
строкові методи.
Тема 4. Числовий тип даних. Цілі, дійсні і комплексні числа (int, float, complex).
Арифметичні операції з числами. Ієрархія арифметичних операцій. Перетворення
строкових даних в числа і навпаки. Більш детальніше о модулях. Модулі math, cmath і
random. Імпортування модулів або окремих функцій модулів.
Тема 5. Логічний тип. Значення True і False. Порівняння, логічні вирази і операції.
Зв'язок логічного типу з іншими типами даних. Числові вирази в якості логічних значень.

Умовні інструкції if, if else, if elif. Множинне галуження. Перевірка істинності. Винятки
(exceptons) в Python. Рішення задач на тему галуження в програмі. Пояснення на прикладі
програми "Перевірка логіна і пароля".
Тема 6. Впорядковані послідовності (контейнери). Списки (list). Типи і
властивості списків. Базові операції над списками. Індексація. Зрізи (slices). Кортежі
(tuple) і їх відмінність від списків. Методи списків і кортежів. Перетворення списків в
кортежі і строки і навпаки. Поняття про змінні і незмінні типи даних. Програма
"Визначення дня тижня по його даті".
Тема 7. Цикли while і for. Цикл while, - загальний формат. Оператори break,
continue, pass і else. Цикл for, - загальний формат. Функція range(). Вкладені цикли for.
Сканування файлів. Ітератори і генератори списків. Включення (comprehensions). Рішення
задач на тему цикли і попередній матеріал. Пояснення на прикладі програми гри
"Відгадай число".
Тема 8. Функції. Призначення і структура. Створення функцій. Простори імен і
зони видимості. Інструкції global і nonlocal. Різноманітність засобів передачі аргументів.
Оператор return. Функції у якості обʼєктів, що є аргументами або що повертаються.
Анонімні функції. Ітератори і генератори.
Тема 9. Файли. Атрибути файлів. Текстові і двійкові файли. Операції з файлами.
Текстові файли як послідовні типи даних. Деякі корисні функції. Детально про
форматування строк.
Тема 10. Модулі і пакети. Поширені модулі Python.
Тема 11. Виключення (exceptions). Оператори try, except, finally.
Тема 12. Поняття ООП. Класи і об'єкти.
Розділ 2. Деякі приклади практичного застосування Python.
Тема 13. Модуль matplotlib.pyplot. Побудова графічних діаграм різного виду.
Тема 14. Модуль random. Програми, які реалізують методи random walk і
інтегрування за методом Монте Карло.
Тема 15. Модуль openpyxl. Робота з електронними таблицями excel.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
усього

1

2

у тому числі
л

п

лаб.

інд.

с. р.

3

4

5

6

7

Розділ 1. Основи мови програмування Python.
Тема 1. Вступ до курсу.

4

2

2

Тема 2. Написання першої програми.

7

4

3

Тема 3. Строковий тип даних.

6

2

4

Тема 4. Числовий тип даних (str).

4

2

2

Тема 5. Логічний тип. Множинне
галуження.

5

2

3

Тема 6. Впорядковані послідовності

10

2

8

(контейнери). Списки (list). Кортежі (tuple).
Тема 7. Цикли while і for.

10

2

8

Тема 8. Функції.

6

2

4

Тема 9. Файли.

6

2

4

Тема 10. Модулі і пакети.

6

2

4

Тема 11. Виключення (exceptions).

3

1

2

Тема 12. Класи і об'єкти.

9

3

6

Разом за розділом 1

76

26

50

Розділ 2. Деякі приклади практичного застосування Python.
Тема 13. Модуль matplotlib.pyplot.

6

2

Тема 14. Модуль random.

2

2

Тема 15. Модуль openpyxl.

6

2

4

Разом за розділом 2

14

6

8

Усього годин

90

32

58

4

4. Теми практичних і лабораторних робіт
Практичні і лабораторні роботи не заплановані.
5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Види, зміст самостійної роботи
Інсталяція Python на локальному компьютері. Тема 1.
Інтерактивний і сценарний режими. Літерали, змінні. Тема 1.
Структура програми на Python. Тема 2.
Модуль __builtins__. Функції dir, help, type, print, eval, input, id та
інші. Тема 2.
Строкові дані (str). Їх властивості. Форматування за допомогою
метода format і за допомогою f - строк. Тема 3.
Числові дані (int, float, complex). Арифметичні операції. Модулі
math, cmath. Тригонометричні та інші функції. Тема 4.
Булевська алгебра. Операції порівняння. Оператори if, else, elif.
Галуження в програмі. Тема 5.
Списки (list) і кортежи (tuple). Тема 6.
Робота з упорядкованими послідовностями. Доступ по індексу.
Слайсінг (зрізи). Доповнення, зміна та видалення елементів у
змінних типів даних. Тема 3. Тема 6.
Словники (dictionary), набори (set). Тема 6.
Цикл while. Тема 7.
Цикл for. Comprehensions. Ітераційні (iterable) дані. Функція
range(). Тема 7.
Функції. Типи аргументів, локальні змінні, оператор return.
Тема 8.

Кількість
годин
1
1
1
2
4
2
3
2
4
2
4
4
4

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Робота з файлами. Атрибути. Оператори open, read, write, close.
Тема 9.
Модулі os, sys, datetime, random. Тема 10.
Виключення try, except, finally.Тема 11.
Ітератори і генератори. Тема 12.
Класи і обʼєкти. Тема 12.
Модуль matplotlib.pyplot. Складові частини малюнка. Створення
найпростіших малюнків. Тема 13.
Модуль openpyxl. Тема 15.
Разом

4
4
2
2
4
4
4
58

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання не заплановані.
7. Методи навчання
.
Навчання проводиться у формі читання лекцій, а також у вигляді самостійної
роботи, в процесі якої освоюється новий навчальний матеріал і виконуються завдання і
вправи. На лекціях використовується проектор, який зв'язаний з ноутбуком викладача. А
також особисті ноутбуки студентів, які мають вихід в інтернет через Wi-Fi.
8. Методи контролю
Засвоєння матеріалу з дисципліни забезпечується заняттями, які проводяться у
формі лекцій, рішенням задач в класі на лекціях і вдома, а також самостійною роботою.
На самостійну роботу виведено ряд питань, що вивчаються, але не розглянутих на
лекціях. Також на самостійну роботу доводиться велика частина розв'язання задач з
програмування відповідно до розглянутих розділів Python. Всі завдання з
програмування, теми і зміст лекцій, питання для перевірки ступеня засвоєння матеріалу
та допоміжна інформація будуть наперед виноситися на сторінку в google classroom, яка
буде створена викладачем.
На початку кожної лекції студенти повинні усно відповісти на питання, пов'язані з
темою попередньої лекції. Правильно виконані практичні роботи і правильні відповіді на
питання на лекціях оцінюються разом максимум в 60 балів.
До заліку студент повинен мати зошит з лекціями і виконаними завданнями.
9. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота

Залікова
Сума
Разом робота

Розділ 1
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

4

4

4

4

4

4

4

4

Розділ 2
T13 T14 T15
4

4

4

Т1, Т2 ... – теми розділів.

Т9 Т10 Т11 Т12
4

4

4

4
60

40

100

Студент не допускається до заліку, якщо набирає протягом семестру менше 10 балів.
Студенти з підсумковим рейтингом < 10 вважаються такими, що не допущені до заліку з
дисципліни. Їм перед сесією надається можливість підвищити оцінку і отримати допуск до
екзамену шляхом виправлення низьких оцінок з окремих видів занять. Термін і порядок
ліквідації заборгованостей установлюється викладачом, що проводить відповідні заняття і
контрольні заходи.
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Виконання кожного завдання залікового білета оцінюється балом за таблицею
№
з/п
1

Кільк.

2

1-8

3

9-19

4

20-24

5

25-32

6

33-36

7

37-40

балів

0

При оцінці відповіді на теоретичні
При оцінці розв’язання задачі
питання
Виявлено, що студент виявив академічну недоброчесність
Наведено лише визначення
Записано коротку умову, наведено
термінів, які входять до
діаграмуабо рисунок до задачї,
формулювання питання
записано основні закони з цієї теми
Додатково до п.2 вказано метод
Наведено лише загальні відомості
розв’язання задачі
Додатково до п.3 при правильному
виборі методу
Наведено нечітку відповідь
розв’язання задачі допущено грубі
помилки
Додатково до п.3 при правильному
Наведено відповідь з незначними
виборі методу розв’язання задачі не
помилками
доведено до кінця
Наведено правильну в цілому
Задачу доведено до правильної
відповідь з порушеннями логіки
кінцевої формулі і на тому припинено
викладеннчя матеріалу або без
розв’язання
належних ілюстрацій чи
оформлення
відповіди ускладнює розуміння
тексту
Здобуто правильну кінцеву формулу
та проведено її аналіз, перевірку на
Повна бездоганна відповідь
розмірність, вірно визначено числове
значення

Загальна оцінка заліку за 40-бальною шкалою розраховується за формулою (як приклад
для трьох питань):

Оцінка = (П1+П2+П3)/3 ,
де П1, П2, П3 – бали за відповіди на окремі завдання залікового білету.

10. Рекомендована література
Основна література
1. http://wombat.org.ua/AByteOfPython/toc.html - C. Swaroop. A Byte of Python (Укус
Питона). Електронний підручник. Один з кращих підручників для початківців.
(російською). Оригінальна версія англійською тут https://python.swaroopch.com/. Є
можливість скачати pdf версію книги.
2. https://pythonguide.rozh2sch.org.ua/ - О. Мізюк. Путівник мовою програмування Python.
Електронний підручник. Охоплює весь матеріал цього курсу і висвітлює також
додаткові теми. (українською). 2020.
3. Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. –
1280 с.
4. Саммерфильд М. Программирование на Python 3. – Пер. с англ. – СПб.: СимволПлюс ; Addison-Wesley, 2009. — 608 с.
5. Н. Прохоренок, В. Дронов - Python 3 и PyQt 5. Разработка приложений. БХВПетербург, 2018, 832 с. (російською).
11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. https://www.python.org/doc/ - Офіційна документація.
2. https://pythonworld.ru/samouchitel-python - Д. Мусин. Самоучитель Python.
Електронний підручник. (російською).
3. https://tutorial.djangogirls.org/ru/python_introduction/ - Введение в Python. Дуже
коротко на одній довгій сторінці даються ази Python. (російською).
4. https://pyprog.pro/python/py/py_guide.html - Руководство по языку Python. Наведена
докладна інформація по основних типах даних і їх методам з численними
прикладами їх використання. Числа, рядки, списки, словники, множини.
(російською).
5. http://openbookproject.net/thinkcs/python/english3e/ - How to Think Like a Computer
Scientist. Python 3. 2012. Є усі потрібні теми.
6. П. Бэрри - Изучаем программирование на Python. Эксмо, 2017, 624 с. (російською).
7. https://runestone.academy/runestone/books/published/fopp/index.html - Foundations of
Python Programming. Вельми докладний електронний підручник. Є всі необхідні
розділи.
8. https://www.tutorialspoint.com/python3/index.htm - Python 3 Tutorial.
9. https://www.w3resource.com/python/python-tutorial.php - Python Tutorial.
10. http://automatetheboringstuff.com/?ref=cybrhome - Al Sweigart. Automate the Boring
Stuff with Python.
11. https://www.youtube.com/playlist?list=PLg5SS_4L6LYtHCActBzbuGVYlWpLYqXC6 Denis Astahov. Python для Начинающих. 36 коротких відєо ( російською).
12. https://www.youtube.com/playlist?list=PL-osiE80TeTt2d9bfVyTiXJA-UTHn6WwU
C. Schafer. Python Tutorials. 143 videos., 2017 - 2020.
13. https://www.youtube.com/playlist?list=PLRDzFCPr95fIDJUvFxvzWxg-V9BmZlMMe Т. Хирьянов. 2020 Практика программирования на Python 3. 15 видео лекций (
російською ). Цикл лекцій курса "Практики программирования" для студентів 1
курса ЛФИ МФТИ.
14. https://www.youtube.com/playlist?list=PLi01XoE8jYohWFPpC17Z-wWhPOSuh8ErSocratica. Python Programming Tutorials. 34 five to ten minutes videos. Python 2.7.

15. https://stepik.org/course/67/promo - Программирование на Python. Лекції і вирішення
задач.. 4 години відео. Охоплює увесь базовий матеріал ( російською ).
16. https://docs.python.org/3/tutorial/ - The Python Tutorial. Підручник на офіційному
сайті.
17. https://thepythonguru.com/ - Python tutorials for beginners. Охоплює всі визначені
теми.
18. https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/ - PEP 8 -- Style Guide for Python Code.
Переклад російскою в https://pythonworld.ru/osnovy/pep-8-rukovodstvo-ponapisaniyu-koda-na-python.html - PEP 8 - руководство по написанию кода на Python.
19. https://www.youtube.com/playlist?list=PLVi0WaQ2dK6WOWuFNHJESJzk0DKTfrPA
K - Python з нуля. 25 коротких відео українською. Програмування Українською.
Самі ази. 2021.
20. https://www.youtube.com/watch?v=IU419ofajg&list=PLQAt0m1f9OHvv2wxPGSCWjgy1qER_FvB6&index=1 - Язык программирования PYTHON для начинающих. 83 видео.
21. http://quant.univer.kharkov.ua/oib/python/index.php. - Сайт викладача.

