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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: забезпечити отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок 

компонентного програмування.. 

Завдання: 

 засвоєння концепцій компонентного програмування; 

 засвоєння умінь проектування компонентів та бібліотек; 

 заспоєння умінь розробляти серверну частину веб-орієнтовної системи, 

аплетів Java. 

Предмет: сучасні мови і середовища програмування.  

У кінці вивчення курсу студент повинен знати: 

 архітектуру та стандарти компонентних моделей, комунікаційних засобів і 

розподілених обчислень; 

 стратегії інтеграції програмних компонентів; 

 основні платформи проміжного рівня та компонентні моделі;  

 формальні та візуальні методи конструювання компонентів. 

У кінці вивчення курсу студент повинен вміти: 

 розробляти вимоги та специфікації компонентів інформаційних систем;  

 проектувати та імплементувати компоненти програмного забезпечення;  

 проектувати людино-машинний інтерфейс інформаційних систем;  

 інтегрувати компоненти в систему; 

 розробляти програмні компоненти на стороні сервера. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 

(лекції/лабораторні) 
Результати навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1 -  Бібліотеки. Компоненти 

Тема 1. 

Компонентна 

ідеологія 

6/6 

 Здача 

лабораторної 

роботи.  

Опитування 

теоретичного 

матеріалу. 

 

https://docs.google.com/document/d/10ZhkUk19wJqsrhy_j3yGwzXvIyTLzfSLubwWIatFwcQ/edit
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Тема 
Години 

(лекції/лабораторні) 
Результати навчання Завдання Оцінювання 

Тема 2. 

Методи 

створення 

компонентів 

8/8 

 Здача 

лабораторної 

роботи.  

Опитування 

теоретичного 

матеріалу. 

 

Модульний контроль №1 
Тестування в 

ЕНК 
 

Всього за модуль 1 100 

Модуль 2 -  Особливості компонентних технологій 

Тема 3. 

Архітектура та 

проектування 

компонентних 

систем 

4/4  

Здача 

лабораторної 

роботи.  

Опитування 

теоретичного 

матеріалу. 

 

Тема 4. 

Проміжне 

програмне 

забезпечення 

6/6  

Здача 

лабораторної 

роботи.  

Опитування 

теоретичного 

матеріалу. 

 

Тема 5. 

Особливості 

компонентних 

технологій 

6/6  

Здача 

лабораторної 

роботи.  

Опитування 

теоретичного 

матеріалу. 

 

Модульний контроль №2 
Тестування в 

ЕНК 
 

Всього за модуль 2 100 

Всього за семестр 70 

Іспит 

Підсумковий 

тест і 

виконання 

практичного 

завдання 

30 

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Терміни виконання робіт визначені в ЕНК. Роботи, які здаються 

із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 



 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


