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ВІД АВТОРА 
 
 
Згадуючи своє перше знайомство в далекому 1967 році з програмуванням у ті часи, коли електронна обчислю-
вальна машина в Україні ще була екзотичним пристроєм, пригадую труднощі, які при відсутності відповідної 
літератури довелося перебороти, щоб буквально продертися крізь плетиво нових сутностей, понять, термінів, аж 
доки не вималювалася чітка картина. Це схоже на те, коли намагаєшся  з двох поруч розташованих малюнків 
отримати ілюзію просторовості – стереоскопічний ефект.  Спочатку маєш перед собою розпливчасту картину, 
потім максимально напружуєш свою уяву і ось, в якусь мить настає момент істини – коли все бачиш прозоро, 
чітко, в об’ємі. 
 
Зараз, незважаючи на те, що комп’ютери переходять до розряду побутових приладів, видається чимало літера-
тури, проблема входження в предмет програмування для новачків залишається проблемою. Це перш за все по-
яснюється «обвалом абстракцій».  
 
В середній школі учні знайомляться з багатьма складними абстрактними поняттями, але відбувається це посту-
пово, протягом років, починаючи з елементарного, і тому ті речі, що вивчаються, не сприймаються як щось чу-
жерідне і невідоме.  Коли  ж учень або студент вперше стикається з необхідністю засвоєння комп’ютерних реа-
лій, на нього буквально виливається потік абстрактних сутностей, про які він не має жодного уявлення, з яких у 
нього немає попереднього досвіду, які не можна потримати у руках, намалювати на папері. І це ускладнюється 
тим, що йому потрібно якимось чином з використанням цих абстракцій примусити належно працювати 
комп’ютер – технічний пристрій, який для  його використання у свою чергу потребує володіння певним набором 
абстракцій. У початківця виникає «інформаційний шок», він зневіряється у своїх інтелектуальних спроможнос-
тях, у нього опускаються руки. 
Тут доречно згадати слова Козьми Пруткова «Багато речей є нам незрозумілими не тому, що наші поняття сла-
бкі, а тому, що речі ці не увійшли до кола наших понять». 
 
Цей посібник як раз і спрямований на те, щоб допомогти сформувати ті початкові образи базових абстрактних 
понять, на які можна було б спиратися при засвоєнні курсу програмування і алгоритмічних мов. 
 
Існують історичний і логічний шляхи пізнання. Історичний шлях – це шлях, яким йшов розвиток того, чи іншо-
го предмету, а логічний – це шлях яким, можна пізнати предмет, оминаючи все зайве й тимчасове, недосконале, 
що зустрічалося на історичному шляху і з часом виявилося або тупиковим або у подальшому розвитку отримало 
продуктивне узагальнення.  
 
Логічний шлях є більш коротким і ним, як правило йдуть у навчанні. Але як ембріон у своєму розвитку прохо-
дить усі стадії еволюції, так на мій погляд, той, хто навчається комп’ютерним наукам, повинен сприйняти осно-
вні концепції  початкового етапу розвитку програмування. 
 
Саме з огляду на це до посібника включені системи числення, концепції пам’яті, комірки пам’яті, програмуван-
ня в машинних кодах, керуючих структур, структур даних, типу даних. Звісно, що ніхто зараз в машинних ко-
дах не програмує,  але розбір програм в кодах дає уявлення про процеси що відбуваються у комп’ютері і ство-
рює згадані вище базові поняття, закладає підґрунтя для засвоєння сучасних комп’ютерних технологій.  
 
Мій знайомий програміст-професіонал казав: «Хто зрозумів смисл операції присвоєння – той зрозумів смисл 
програмування».  Тому не треба піддаватися спокусі оминути розбір нудних, на перший погляд, прикладів про-
грам в кодах: їх розуміння відкриває шлях до розуміння дисципліни програмування. В програмуванні як і у ма-
тематиці немає царських шляхів. 


