
Словник: основні поняття 
Програмування 

передання комп’ютеру інструкцій, які вказують йому щось зробити. Наприклад, 
обчислити математичний вираз, змінити текст, здійснити пошук інформації у файлах або 
виконати обмін даними з іншими комп’ютерами через мережу Інтернет тощо. 

Програміст 

фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення 
(в простіших випадках – окремих програм) для програмованих пристроїв – комп’ютерів. 

Алгоритм 

набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця (комп’ютера, людини), для 
отримання результату розв’язання задачі за скінченну кількість дій. 

Програма 

набір команд (вказівок, інструкцій), призначений для виконання комп’ютером у певній 
послідовності. Такий набір інструкцій називається початковим кодом. 

Мова програмування 

мова, яка використовується для запису алгоритмів, призначених для виконання 
комп’ютером. 

Скрипт (сценарій) 

програма, яка автоматизує деяке завдання. 

Інтерпретатор 

комп’ютерна програма (або набір комп’ютерних програм), що перетворює (інтерпретує) 
початковий код, написаний певною мовою програмування, на семантично еквівалентний 
код в іншій мові програмування, який, як правило, необхідний для виконання програми 
комп’ютером. 

Початковий код 

(англ. source code) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп’ютерною 
мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина. 

Тип даних 

визначає множину допустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної 
пам’яті та набір операцій, які можна виконати над ними. 

Об’єкт 

є окремою одиницею сховища даних під час роботи програм, яке використовується як 
базовий елемент побудови програм. 

Змінні 

є іменами, які посилаються на значення в пам’яті комп’ютера. 

Операнд 

аргумент операції; дані, які обробляються командою; граматична конструкція, яка 
позначає вираз, що задає значення аргументу операції. 

Оператор 

виконує дію над операндами. 



Функція 

частина програми, яка реалізує певний алгоритм і дозволяє звернення до неї з різних 
частин головної програми; функція повертає результат і може використовуватись як 
частина виразу. 

Список 

list - послідовність елементів, розташованих у певному порядку. Доступ до елементів 
здійснюється за індексом. Значення елементів списку можна змінювати. 

Кортеж 

tuple - послідовність будь-яких елементів. Кортеж аналогічний списку зі значеннями, які 
не змінюються. 

Словник 

dict - асоціативний масив - послідовність неупорядкованих пар «ключ: значення» з 
вимогою унікальності ключів. На відміну від інших послідовностей, доступ до елементів 
словника здійснюється по ключу, а не за індексом, ключ може бути будь-якого типу, ключ 
не допускає змін. 

Множина 

set - «контейнер», що містить унікальні елементи у випадковому порядку. Елементом 
множини може бути будь-який незмінний тип даних: числа, рядки, кортежі. 

Розгалуження 

конструкція мови програмування, що забезпечує виконання/невиконання певної 
команди (набору команд) за умови істинності/хибності деякого логічного виразу. 

Цикл 

будь-яка багатократно виконувана послідовність команд. 

Ітерація 

коли якусь дію необхідно повторити велику кількість разів, у програмуванні 
використовуються цикли. Один крок циклу називається ітерацією. 

Ітератор 

об’єкт, що перебирає усі елементи послідовності (переходить від одного елемента до 
іншого). 

Включення 

характерна особливість мови, яка дозволяє об’єднувати цикли і умовні перевірки, не 
використовуючи при цьому громіздкий синтаксис. 

Генератор 

об’єкт, який призначений для створення послідовностей. З допомогою генераторів можна 
проходити (ітерувати) по великим послідовностям без необхідності створення і 
збереження усієї послідовності у пам’ять відразу. 

Простори імен 

namespaces - призначені для локалізації імен ідентифікаторів, і попередження їх 
конфліктів. За замовчуванням, усі ідентифікатори знаходяться у глобальному просторі 
імен, тому часті випадки існування двох різних об’єктів з однаковими іменами, що 
призводить до помилок. 

 



Модуль 

файл, який містить код на Python. У цих файлах визначені функції, які можна 
використовувати у власних програмах. 

Пакет 

дозволяє згрупувати колекцію модулів під загальним ім’ям. Цей прийом дозволяє 
вирішити проблему конфліктів імен між іменами модулів, які використовуються у різних 
застосунках. 

Клас 

спеціальна конструкція, яка використовується для групування пов’язаних змінних та 
функцій. 

Регулярні вирази 

(від англ. regular expression) - рядок, що описує або збігається з множиною рядків, 
відповідно до набору спеціальних синтаксичних правил. 

Налагоджувач 

(англ. debugger) - комп’ютерна програма, яка використовується для тестування і 
виправлення помилок інших програм. 

Псевдокод 

неформальний запис алгоритму, який використовує структуру поширених мов 
програмування, але нехтує деталями коду, неістотними для розуміння алгоритму (опис 
типів, виклик підпрограм тощо). Псевдокод є зрозумілішим, ніж програми, формою запису 
алгоритмів. 

 


