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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Мета: опанування студентами сучасного інструментарію для розробки програм для 

мобільних операційних систем. 

Завдання: 

- засвоєння базових концепцій пограмування для мобільних ОС; 

- оволодіння середовищем програмування для мобільних ОС; 

- оволодіння АРІ для програмування мобільного UI; 

- оволодіння засобами структурованого збереження даних у мобільному пристрої; 

- оволодіння Google Maps АРІ та споріднених. 

Програмні результати навчання. 

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму 

програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та 

алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 

ПР15. Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, 

методів структурного аналізу систем, об’єктно-орієнтованої методології проектування при 

розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і 

виробничотехнічних систем. 

Компетентності. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (вибір способу розв’язання 

практичних навчальних завдань, виконання проектів, самостійної роботи). 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями (самостійна робота, програмні 

проекти). 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації (самостійна робота, робота з 

методичними матеріалами до лабораторних робіт) 

ЗК9. Здатність працювати в команді (виконання групового проекту у разі обрання). 

ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (тестування кожної 

виконаної роботи). 

СК8. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних 

парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, 

логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами 

даних і механізмами управління (модулі 1-2, самостійна робота). 

СК10. Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і 

сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника (програмні проекти, 

самостійна робота) 

СТРУКТУРА КУРСУ 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1840


Тема 

Години 
(лекції/лабораторн

і, практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оцінюванн

я 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Еволюція 

мобільних 

платформ. 

1/2 Ознайомитися з 

історією 

комунікацій. 

Знати основи 

роботи з Android 

Studio 

Здача 

лабораторни

х робіт 

10 

Тема 2. Вступ до 

архітектури 

мобільних 

пристроїв. 

1/2 Знати принцип 

роботи 

стільникових 

мереж, основні 

компоненти 

смартфону. 

Здача 

лабораторни

х робіт 

10 

Тема 3. Мобільні 

ОС. 

1/2 Знати історію 

розвитку 

мобільних ОС 

Здача 

лабораторни

х робіт 

10 

Тема 4. 

Архітектура 

Android. 

1/2 Знати Kernel, 

HAL, Android 

runtime, Native 

C++ Libs, Java API 

Framework, System 

Apps. 

Здача 

лабораторни

х робіт 

10 

Тема 5. 

Збереження даних 

у файлах в 

Android 

1/2 Розрізняти 

внутрішнє і 

зовнішнє сховища 

даних. Знати 

операції з 

файлами 

Здача 

лабораторни

х робіт 

15 

Тема 6. 

Принципи UI для 

мобільних 

застосунків 

1/2 Знати компоненти 

UI 

Здача 

лабораторни

х робіт 

15 

Модульний контроль 30 

Модуль 2 

Тема 7. 

Використання БД 

в Android. 

1/2 Знати 

призначення та 

можливості 

SQLite. 

Здача 

лабораторни

х робіт 

10 

Тема 8. Основи 

технології 

геопозиціонуванн

я 

1/2 Знати принципи 

роботи GPS та 

інших систем 

геопозиціонуванн

я. 

Здача 

лабораторни

х робіт 

10 

Тема 9. Сервіси 

Google Maps 

1/2 Розрізняти Google 

Mars, Google 

Moon, Google 

Earth, Street View, 

Google Traffic. 

Здача 

лабораторни

х робіт 

10 



Тема 10. Основи 

Google Maps АРІ 

1/2 Використати Maps 

JavaScript API. 

Знати базові типи 

карт. 

Здача 

лабораторни

х робіт 

10 

Тема 11. 

Маркери, шари і 

сервіси Google 

Maps 

1/2 Знати 

Інструментарій 

роботи з 

маркерами, 

прошарки. 

Розрізняти пряме і 

обернене 

геокодування. 

Здача 

лабораторни

х робіт 

15 

Тема 12. 

Створення 

клієнтів для Web-

контенту. 

Публікація 

проекту 

1/2 Використати 

JavaScript у 

WebView. 

Здача 

лабораторни

х робіт 

15 

Модульний контроль 30 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Терміни виконання 

завдань зазначені в електронному курсі. 

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).  

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 

 

 


