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Програмування — це процес 

проектування, написання, тестування, 

зневадження і підтримки комп'ютерних 

програм. Програмування поєднує в собі 

елементи інженерії (існує навіть 

відповідна спеціальна галузь 

інженерії — програмна інженерія (англ. 

software engineering), фундаментальних 

наук (перш за все математики) і 

мистецтва. 



У більш вузькому значенні програмування 

розглядається як кодування — 

реалізація у вигляді програми одного чи 

кількох взаємопов'язаних алгоритмів (у 

сучасних умовах це здійснюється з 

застосуванням мов програмування). У 

ширшому сенсі процес програмування 

охоплює і створення, тобто розробку, 

алгоритмів, і аналіз потреб майбутніх 

користувачів програмного 

забезпечення.  



У широкому значенні програмування 

використовується у значенні створення 

програми дій або алгоритмів та 

навчання людей або пристроїв діяти за 

алгоритмами.  



Критерії якості 

Яким би не був підхід до створення 
програмного забезпечення, кінцева 
програма має задовольняти деякі 
вимоги. Найчастіше зустрічаються: 

• Ефективність/Продуктивність: 
кількість ресурсів системи, що споживає 
програма (час процесора, розмір 
пам'яті, зовнішня пам'ять, ширина 
каналу мережі, і навіть взаємодії з 
користувачем). Чим менше ресурсів 
споживається, тим краще; 

 



• Надійність: ймовірність того, що 

результат роботи програми правильний. 

Це залежить від корректності 

алгоритмів та правильності кодування; 

• Стійкість: як програма розв'язує 

проблеми в нестандартних ситуаціях, як 

наприклад неправильні дані, 

недоступність необхідних ресурсів як 

наприклад пам'ять, локальна мережа, 

та неправильні дії користувача; 

 



• Зручність: ергономічність програми. Легкість, 

з якою особа може використовувати програму 

для своїх цілей; 

• Переносимість: діапазон апаратного 

забезпечення та операційних систем на яких 

можна компілювати чи інтерпретувати код 

програми, виконуючи її. Це залежить від 

відмінностей в програмних ресурсах наданих 

різними платформами, включаючи ресурси, 

наявність компіляторів та бібліотек для мови 

програмування; 

 



• Масштабованість: Простота 

подальшого супроводження програми, 

тобто внесення в неї додаткових 

вдосконалень, що збільшують 

функціональність чи виправляють 

помилки. Цей критерій не має прямого 

відношення до користувача, але 

впливає на час, протягом якого 

програма буде використовуватись.  



Мо́ва програмува́ння (англ. Programming 
language) — система позначень для 
опису алгоритмів та структур даних, 
певна штучна формальна система, 
засобами якої можна виражати 
алгоритми. Мову програмування 
визначає набір лексичних, синтаксичних 
і семантичних правил, що задають 
зовнішній вигляд програми і дії, які 
виконує виконавець (комп'ютер) під її 
управлінням. 



З часу створення перших програмованих 

машин було створено понад дві з 

половиною тисячі мов програмування. 

Щороку їх кількість поповнюється 

новими. Деякими мовами вміє 

користуватись тільки невелике число їх 

власних розробників, інші стають відомі 

мільйонам людей.  



Алгори́тм (латинізов. Algorithmi, від імені 

перського математика IX ст. аль-

Хорезмі) — послідовність, система, 

набір систематизованих правил 

виконання обчислювального процесу, 

що обов'язково приводить до 

розв'язання певного класу задач після 

скінченного числа операцій. При 

написанні комп'ютерних програм 

алгоритм описує логічну послідовність 

операцій.  



Властивості алгоритмів 

Алгоритми мають ряд важливих 

властивостей:  

• Скінченність 

алгоритм має завжди завершуватись 

після виконання скінченної кількості 

кроків. Процедуру, яка має решту 

характеристик алгоритму, без, можливо, 

скінченності, називають методом 

обчислень. 



• Дискретність 

процес, що визначається алгоритмом, можна 

розчленувати (розділити) на окремі 

елементарні етапи (кроки), кожен з яких 

називається кроком алгоритмічного процесу 

чи алгоритму.  

• Визначеність 

кожен крок алгоритму має бути точно 

визначений. Дії, які необхідно здійснити, 

повинні бути чітко та недвозначно визначені 

для кожного можливого випадку. 



• Вхідні дані 

алгоритм має деяку кількість (можливо, 

нульову) вхідних даних, тобто, величин, 

заданих до початку його роботи або 

значення яких визначають під час 

роботи алгоритму. 

• Вихідні дані 

алгоритм має одне або декілька вихідних 

даних, тобто, величин, що мають досить 

визначений зв'язок із вхідними даними. 



• Ефективність 

Алгоритм вважають ефективним, якщо всі його 

оператори досить прості для того, аби їх 

можна було точно виконати за скінченний 

проміжок часу з допомогою олівця та аркушу 

паперу. 

• Масовість 

властивість алгоритму, яка полягає в тому, що 

алгоритм повинен забезпечувати розв`язання 

будь-якої задачі з класу однотипних задач за 

будь-якими вхідними даними, що належать до 

області застосування алгоритму. 


