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ПРО ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАТИКИ
Стаття присвячена уточненню предмета інформатики та одного з центральних її
понять - програмування.

1. Предмет інформатики. Самовизначення
інформатики як наукової дисципліни відбу
вається досить суперечливо і балансує між двома
полюсами - "інженерним" та "математичним".
Кожен з них має своє об'єктивне підгрунття,
проте ані порізно, ані разом вони не вирішують
проблему ідентифікації інформатики в цілому.
Інженерний підхід розглядає інформатику як на
уку про комп'ютерні системи (див., наприклад,
[1]). Він домінував у період становлення інфор
матики, коли проектувалися та створювалися
перші комп'ютерні системи. Сьогодні такий під
хід поширюється і на комплекс технологічних
проблем, пов'язаних з проектуванням, розроб
кою та експулуатацією комп'ютерних систем.
Математичний підхід почав превалювати в ос
танні роки у зв'язку з тотальним проникненням
інформаційних технологій в усі сфери життя
суспільства, що породило проблему різкого
підвищення продуктивності праці в галузі проду
кування інформаційних технологій, підвищення
надійності та суттєвого зниження їх вартості.
Фактично йдеться вже про запровадження
індустріальних методів не тільки в масовому ви
робництві комп'ютерів, а й і у виробництві про
грамного забезпечення для них. Подібне вироб
ництво з його всебічною автоматизацією вимагає
ґрунтовного наукового забезпечення, що і запо
чаткувало процес виділення інформатики в окре
му наукову галузь зі своїм предметом та метода
ми вивчення. То що ж є предметом інформати
ки? Як ми вже зауважували, єдиної думки щодо
цього серед спеціалістів поки що немає. Стосов
но самого терміна "інформатика", то на теренах
колишнього СРСР він попервах позначав спе
ціальну "наукову дисципліну, що вивчає струк
туру і загальні властивості наукової інформації,
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а також закономірності всіх процесів наукової
комунікації - від неформальних процесів обміну
такою інформацією до формальних процесів
обміну за допомогою наукової літератури" [2], а
сьогоднішня її проблематика належала кіберне
тиці як науці про керування в складних систе
мах. А.П.Єршов вбачає в терміні інформатика
"назву фундаментальної природничої науки, яка
вивчає процеси передачі та обробки інформа
ції" [3]. Б.Майер та К.Бодуен наводять два ва
ріанти визначення інформатики - як "Computer
Science" (комп'ютерна наука) та як "теорії об
робки інформації" [4]. Ф.Л.Бауер та Г.Гооз по
силаються на визначення Французької академії:
"Інформатика: Наука про здійснювану головним
чином за допомогою автоматичних засобів ціле
спрямовану обробку інформації, яка розгля
дається як донесення знань та повідомлень в тех
нічних, економічних та соціальних галузях" [5].
Ряд вчених [6] основні напрями інформатики
пов'язують з "розробкою спеціальних комп'ю
терних методів розв'язання складних дослід
ницьких і практичних задач". В деяких останніх
працях [7] предмет інформатики визначається
як наукова дисципліна, що вивчає "інформаційні
технології і соціально-комунікативні процеси,
тобто складні процеси збирання, збереження і
перетворення інформації, проблеми їх розвитку
та "умонтовування" в соціальне середовище." А
в деяких підручниках з інформатики взагалі
уникають (!) означення її предмета (як, напри
клад, в [8] та ін.) Спробуємо запропонувати для
обговорення інший підхід для відповіді на по
ставлене питання. Будемо виходити з того, що
будь-яка точна наука має справу з певними моде
лями природних чи суспільних явищ. Так, мате
матика вивчає математичні моделі систем об'єк-
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Def. 4. Даними мов програмування назива
ються конструкції, які подають в них інфор
маційні об'єкти, а програмами - конструкції, що
подають алгоритми. Функції, що обчислюються
програмами, називаються програмними.
Визначимо тепер центральне поняття інфор
матики - програмування. Зазвичай при цьому
апелюють до тих чи інших його окремих ас
пектів. Найчастіше програмування трактують як
процес написання (побудови, конструювання і
т.п.) програм та алгоритмів [6,14], або як процес
побудови програм для розв'язання певної задачі
за допомогою комп'ютера [2,15,16]. Останній ва
ріант хоч і є більш вдалим, але теж не може вва
жатися цілком задовільним, оскільки потребує в
свою чергу з'ясування, що таке задача і т.д. Ви
ходячи з нашого визначення інформатики, більш
змістовним виглядає наступне формулювання.
Def. 5. Програмуванням називається процес
побудови інформаційних моделей систем.
Отже, програмування - це не просто процес
написання якоїсь окремої програми або тієї чи
іншої сукупності програм засобами певної мови
програмування, а цілеспрямований процес побу
дови інформаційних систем, що моделюють
об'єкти та співвідношення вхідної системи. За
уважимо, що в епіцентрі уваги інформатики пе
ребувають проблеми побудови інформаційних
моделей у вигляді так званих обчислювальних
систем, тобто симбіозу автоматів з програмним
керуванням (наприклад, комп'ютерів) та про
грамного забезпечення. Тому невід'ємною
складовою процесу програмування таких систем
e специфікація властивостей апаратури та сис
темних програмних засобів. Розділ інформати
ки, що вивчає програми та програмування, отри
мав назву теорії програмування або програмології [17].
3. Про деякі методологічні принципи.
Інформаційні моделі систем можуть розгляда
тись і вивчатись у різних аспектах. Сформу
люємо кілька, на наш погляд, важливих прин
ципів, які могли б бути корисними в процесі вив
чення та програмуванні таких моделей.
Принцип підпорядкування. Як об'єкти
спеціальних знакових систем, всі компоненти
інформаційних моделей мають три основні ас
пекти: синтаксичний, семантичний та прагматич
ний. Даний принцип фіксує пріоритет прагма
тичних їх властивостей над семантичними і ос
танніх над синтаксичними.
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Принцип відокремлення. Цей принцип ак
центує увагу на відносній самостійності основ
них аспектів інформаційних моделей і на їх по
передньому відокремленому вивченні з застосу
ванням своїх спеціальних засобів та методів.
Принцип абстракції. Даний принцип вказує
на необхідність використання різних рівнів абст
ракції в процесі дослідження та програмуванні
інформаційних моделей.
Принцип типізації. Згідно з цим принципом
кожний об'єкт інформаційної системи належить
певному типу і тільки одному. Тип визначає за
гальну синтаксичну і семантичну структуру да
них, а також в певних межах і їх прагматику.
Типи мають ієрархічну залежність і утворюють
так звану башту типів мов програмування. Засо
би утворення цієї башти разом з базовими типа
ми є фундаментальною характеристикою мов
програмування.
Принцип аксіоматизації. Принцип аксіома
тизації вказує на важливість фіксації певними
логічними засобами властивостей систем, щоб
зробити процес їх програмування цілеспрямова
ним та більш контрольованим. З цією метою
формулюють сукупність апріорних властивостей
систем (аксіом) та правил, що дозволяють з
аксіом отримувати інші необхідні властивості.
Даний принцип вимагає ретельного аналізу та
аксіоматизації семантики мов програмування й
можливостей апаратури.
Принцип функціональності. Принцип функ
ціональності вказує на важливість функціональ
них структур інформаційних систем в процесі їх
вивчення та програмуванні. Такі структури мо
жуть задаватись будь-якими прийнятними засо
бами, у тому числі і непроцедурними. Напри
клад, табличними, аналітичними чи алгебраїчни
ми за допомогою рівнянь.
Принцип конструктивізації. Як уже відміча
лось, для кожного класу обчислювальних функ
цій, у тому числі і програмних, важливим є пи
тання його конструктивізації (проблема ана
лізу), яке полягає у пошуку певної системи його
подання за допомогою елементарних базових
функцій та відповідних конструкторів. Для про
грамних функцій мов програмування такі конст
руктори називаються композиціями. Систему ба
зових програмних функцій та композицій нази
вають імперативною логікою програм [17]. Вона
називається повною для даної мови програму
вання, якщо дозволяє адекватно побудувати
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функціональну структуру будь-якої її програми.
Побудова та вивчення універсальних повних
імперативних логік програм є однією з важливих
передумов для порівняльного аналізу та науко

вої класифікації мов програмування, їх аксіоматизації, для верифікації інформаційних моделей
тощо. Більш детальне обговорення цих та інших
загальних принципів можна знайти в [18].
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