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ВСТУП 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є засвоєння необхідних 

знань щодо технологій створення додатків, які базуються на сучасних 

мобільних платформах і техніки їх застосування у реалізації бізнес-

комунікацій. 

Навчання проводиться у формі лекцій та практичних занять із 

використанням комп’ютера. Освоєння дисципліни дозволить майбутнім 

фахівцям забезпечити необхідний рівень вивчення і аналізу фахових дисциплін 

за рахунок ефективного використання сучасних технологій програмної 

інженерії. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

 основні етапи і особливості процесу проектування програмного 

забезпечення для мобільних пристроїв (МП);  

 технології та інструменти проектування мобільних додатків для сучасних 

мобільних платформ;  

 стандарти та технологіиї взаємодій, застосування, використання даних, 

інформації та знань в організаціях та бізнес-діяльності на основі МП;  

 важливі перспективи, теорії, моделі, платформи для проектування і 

використання МП.  

 основні процедури та протоколи захисту даних у мобільних пристроях на 

різних мобільних ОС (платформах). 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні знати: 

 системно застосовувати методи аналізу та моделювання прикладної 

області, виявлення інформаційних потреб і збору вихідних даних для 

проектування програмного забезпечення; 

 обґрунтовувати вибір методів формування вимог до програмної системи, 

розробляти, аналізувати та систематизувати вимоги; 

 аналізувати, оцінювати і вибирати методи, сучасні програмно-апаратні 

інструментальні та обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні та 

програмні рішення для ефективного виконання конкретних виробничих 

задач з програмної інженерії. 

вміти: 

 проводити аналітичне дослідження параметрів функціонування 

програмних  систем для їх валідації та верифікації, а також проводити 

аналіз обраних методів, засобів автоматизованого проектування та 

реалізації програмного забезпечення.; 

 формулювати, експериментально підтверджувати, обґрунтовувати і 

застосовувати на практиці в процесі розробки програмного забезпечення 

конкурентоспроможні ідеї, методи, технології вирішення професійних, 

науково-технічних завдань в умовах невизначеності; 

 пояснити, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для 

вирішення фахових наукових і прикладних задач інформаційно-довідкові 

та науково-технічні ресурси і джерела знань з урахуванням сучасних 

досягнень науки і техніки. 
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Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент 

розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни як:  

 інженерія програмного забезпечення; 

 об’єктно-орієнтоване програмування. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ESTS – 5 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення,  

магістр 

Вибіркова  

Кількість модулів – 2 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 
Загальна кількість 

годин – 150 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної  

роботи – 4 

28 год.  

Практичні, семінарські 

26 год.  

Самостійна робота 

66 год.  

Вид контролю: екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/0,75 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС  
Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

За призначенням і характером контроль поділяють на попередній, 

поточний, періодичний, підсумковий, взаємоконтроль, самоконтроль. 

Попередній контроль проводять, щоб визначити рівень підготовленості 

студентів на початку нового навчального року чи періоду. Результати цього 

контролю суттєво впливають на з'ясування початкової ситуації для подальшої 

організації навчального процесу у вищому навчальному закладі, 

конкретизування, оптимізації та більш цілеспрямованого визначення його 

змістового компонента, обґрунтування послідовності опрацювання розділів і 

частин навчальних предметів, визначення основних методів, форм і засобів 

його проведення та ін. 

Поточний контроль застосовують для перевірки і окремих студентів, і 

академічних груп, як правило, у повсякденній навчальній діяльності, 

насамперед, на планових заняттях. Педагог систематично спостерігає за 

навчальною роботою студентів, перевіряє рівень опанування програмного 

матеріалу, формування практичних навичок та вмінь, їхньої міцності, а також 

виставляє відповідні оцінки за усні відповіді, контрольні роботи, практичне 

виконання певних нормативів, передбачених збірниками нормативів і 

програмою навчальних дисциплін. 

Періодичний контроль має системний, плановий і цілеспрямований 

характер. Він полягає у визначенні рівня та обсягу оволодіння знаннями, 

навичками і вміннями наприкінці тижня, місяця, кварталу, півріччя, 

навчального року. Цей контроль здійснюють і у процесі планових занять 

(навчань), і в спеціально відведений резервний час. 

Підсумковий контроль спрямовано на визначення рівня реалізації завдань, 

сформульованих у навчальних програмах, планах підготовки та в інших 

документах, які регламентують навчально-виховний процес. Він охоплює і 

теоретичну, і практичну підготовку студентів, проводять його, як правило, 



 5 

наприкінці зимового й літнього періодів навчання, під час спеціальних заходів 

перевірки. 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, робота в малих групах,  презентації, дослідницький метод, частинно-

пошуковий (евристичний) метод. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами: 

1) практичних робіт; 

2) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

Перелік тестових питань та варіантів відповідей можна переглянути на сайті 

– [Електронний ресурс] режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1ts8-

sbpds0PkSc4Dx0OsThLYNaecqN6t/view 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І.  

 

Тема 1. Введення в сучасні мобільні ОС (платформи)  

Вступ. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі. 

Структура дисципліни, рекомендації щодо її вивчення. Організаційно- 

методичне забезпечення дисципліни.  

Поняття мобільного телефону, кишенькового персонального комп'ютера, 

комунікатора, смартфона, планшета. Екосистема мобільного пристрою. Огляд 

сучасних ОС (платформ) для мобільних пристроїв, Порівняння мобільних 

платформ. Критерії оцінки мобільних платформ. Основні загрози для 

мобільного ПЗ.  

Початкові відомості про технології розробки програмних продуктів для 

мобільних пристроїв: інтегровані системи програмування (Visual Studio, 

Eclipse, Qt Creator, Xcode та ін.), SDK.  

Характеристики бездротових технологій передачі даних. Технології Wi-

Fi, Bluetooth, NFC. Wireless Application Protocol. Покоління мереж мобільного 

зв’язку. Мережі покоління 3G, 4G; стандарти EDGE, WCDMA, HSDPA, 

WiMAX.  

 

Тема 2. Основи розробки і побудови мобільних додатків  

Характеристики ОС (платформ) для мобільних пристроїв. Архітектура 

мобільних ОС (платформ), недоліки і переваги. Функції і можливості мобільних 

ОС (платформ).  

Огляд сучасних інтегрованих систем програмування для мобільних 

пристроїв. Інтегроване середовище системи програмування Visual Studio, 

Eclipse, Qt Creator, Xcode та ін. Екранні емулятори мобільних пристроїв. Етапи 

встановлення середовища розробки.  

https://drive.google.com/file/d/1ts8-sbpds0PkSc4Dx0OsThLYNaecqN6t/view
https://drive.google.com/file/d/1ts8-sbpds0PkSc4Dx0OsThLYNaecqN6t/view
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Лексичні особливості використання мов програмування для мобільних 

пристроїв: типи даних, класифікація і представлення даних, класи та об’єкти, 

бібліотеки класів, управління пам’яттю, домовленості про імена, робота з 

колекціями. Технологія Silverlight.  

Структура та компоненти мобільного прикладення, файли ресурсів. 

Життєвий цикл мобільного додатка.  

Створення графічного інтерфейсу користувача і використання елементів 

управління (віджетів). Навігація по мобільному додатку. Робота з меню і 

вікнами діалогу, повідомлення, що сповіщають, попередження та нагадування.  

Використання вбудованих датчиків та сервісів мобільного пристрою: 

пошта, контакти, камера, компас, акселерометр та ін. Управління орієнтацією 

екрану.  

Розповсюдження і публікація додатків на Marketplace.  

 

Тема 3. Збереження та обробка даних у мобільних додатках  

Робота з файлами та збереження користувальних налаштувань. 

Збереження стану додатків. Пошук даних і файлів. Збереження даних поза 

екземплярами. Передача даних між сторінками додатків та між додатками, 

сумісне використання даних.  

Управління налаштуваннями. Типи ресурсів, створення ресурсів, 

використання файлів ресурсів у коді програми. Локалізація та глобалізація 

додатків. Стилі та теми.  

 

Змістовий модуль ІІ. 

 

Тема 4. Технології сенсорного вводу  

Види та характеристики сенсорних екранів. Типові задачі, що вирі- шує 

сенсорний ввід. Основи апарату сенсорного вводу. Обробка простих торкань, 

технологія multi-touch. Обробка жестів.  

 

Тема 5. Захист інформації в мобільних системах  

Особливості захисту інформації в мобільних пристроях. Основні погрози 

для мобільних пристроїв. Аналіз ризиків. Практичні аспекти захисту інформації 

у системах мобільного зв’язку стандарту GSM. Платформи безпеки мобільних 

ОС. Розділення коду і даних. Кордони безпеки, партиціювання. Перевірка прав 

компонентів, що викликають, використання capabilities. Модель можливостей. 

Файли конфігурації, CodeAccessPermission. Права доступу. Захист на етапі 

публікації мобільного додатка, підпис додатків.  

 

Тема 6. Характеристики мобільних додатків  

Особливості додатків для мобільних пристроїв. Етапи розробки та 

впровадження мобільних програм. Визначення функціональних вимог до 

мобільного додатка.  

Розробка інтерфейсу користувача на основі сприйняття. Розробка моделі 

даних та комунікації. Вимоги до мобільного програмного коду. Тестування та 

розгортання мобільного додатка.  
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Застосування мобільних пристроїв в автоматизації бізнес-процесів. Схеми 

використання мобільних пристроїв.  

Перспективи розвитку мобільних ОС (платформ). Хмарні технології. 

Web-сайти для мобільних пристроїв, підтримка HTML5. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

В
сь

о
го

 у тому числі 

В
сь

о
го

 у тому числі 

л п с с.р. л п с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль І.  
Тема 1. Введення в сучасні мобільні ОС 

(платформи) 
16 4 4  8      

Тема 2. Основи розробки і побудови 

мобільних додатків 
18 4 4  10      

Тема 3. Збереження та обробка даних у 

мобільних додатках 
20 4 4  12      

Разом за модулем 1 54 12 12  30      

Змістовий модуль ІІ.  
Тема 4. Технології сенсорного вводу 20 4 4  12      

Тема 5. Захист інформації в мобільних 

системах 
22 6 4  12      

Тема 6. Характеристики мобільних 

додатків 
24 6 6  12      

Разом за розділом 2 66 16 14  36      

Екзамен 30          

Усього годин 150 28 26  66      

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Дослідження інструментальних засобів розробки прикладень для 

мобільних пристроїв  
4 

2.  Розробка додатків для мобільних пристроїв на базі ОС Symbian  2 

3.  Розробка додатків для мобільних пристроїв на базі ОС Windows 

Phone 7.1  
4 

4.  Розробка додатків для мо- більних пристроїв на базі ОС Android  4 

5.  Робота з даними в ОС Android  2 

6.  Робота з даними в ОС Windows Phone 7.1  2 

7.  Дослідження засобів сенсорного вводу для мобільних пристроїв 

на базі ОС Windows Phone 7.1  
4 

8.  Дослідження засобів сенсорного вводу для мобільних пристроїв 

на базі ОС Android  
4 

 Разом: 26 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Питання на самостійне опрацювання: 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною 

спеціальною літературою з вивчення й використання сучасних мобільних 

технологій при вирішенні економічних задач. Самостійна робота є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. Самостійна робота студентів передбачає поглиблене 

вивчення тем з використанням рекомендованої літератури, пошук інформації в 

Інтернеті, а також додаткову роботу в комп’ютерних класах для виконання 

індивідуальних завдань (доповідей).  

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам: 

1. Вивчення лекційного матеріалу. 

2. Робота з вивчення рекомендованої літератури. 

3. Вивчення термінів і основних понять з тем навчальної дисципліни.  

4. Підготовка до лабораторних занять і розробка ескізів документів з 

кожної лабораторної роботи. 

5. Контрольна перевірка кожним студентом знань за питаннями для 

самодіагностики. 

6. Підготовка доповіді для виступу на лабораторному занятті. 

7. Підготовка до тестового контролю. 

8. Підготовка до виконання контрольних робіт з модулів навчальної 

дисципліни. 

9. Робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури.  

10. Систематизація вивченого матеріалу. 

 

Індивідуальні завдання 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

1. Історія розвитку мобільних технологій. 

2. Основні бібліотеки операційної системи Android та їх призначення.  

3. Віртуальна машина Darlvik. 

4. Використання XML розмітки при розробки UI. 

5. Набір класів та інтерфейсів по роботі з Drag and Drop. 

6. Оброка подій в Android. 

7. Оброка подій в Windows Phone. 

8. Оброка подій в Simbiam. 

9. Робота з повідомленнями в Android. 

10. Використання мобільних пристроїв у бізнесі. 

11.Призначення і використання датчиків та сенсорів мобільних пристроїв. 

12.Технології та стандарти бездротової передачі даних. 

13. Засоби і можливості речового вводу даних у мобільні пристрої.  

14. Тенденції розвитку мобільних платформ.  

15. Захист даних у мобільних пристроях.  
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16. Особливості організації інтерфейсу користувача у мобільних 

пристроях.  

17. Використання хмарних технологій у мобільних системах.  

18. Можливості мобільних пристроїв щодо локального збереження даних.  

19. Можливості мобільних пристроїв щодо роботи з відео- та аудіо-

даними.  

20. Використання мов розмітки при розробці мобільних додатків.  

21. Позиціювання та карти в мобільних пристроях. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Бланшет Ж. Qt 4: программирование GUI на C++ / Бланшет Ж., 

Саммерфилд М. ; пер. с англ. – 2-е изд., доп. – М. : КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. 

– 736 с.  

2. Голощапов А. Л. Google Android: программирование для мо- бильных 

устройств / Голощапов А. Л. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 448 с. : ил. 

+ CD-ROM – (Профессиональное программирование).  

3. Здзиарски Дж. iPhone. Разработка приложений с открытым ко- дом / 

Здзиарски Дж. ; пер. с англ. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-

Петербург, 2009. – 368 с. : ил.  

4. Махер А. Программирование для iPhone / Махер Али ; пер. с англ. – М. : 

Эксмо. 2010. – 368 с.  

5. Петзольд Ч. Программируем Windows Phone 7 / Петзольд Ч. ; пер. с англ. 

– Redmond, Washington 98052-6399: Microsoft Press, 2011. – 695 с.  

6. С. Хашими, С. Разработка приложений для Android / С. Хашими, С. 

Коматинени, Д. Маклин – СПб. : Питер, 2011. – 736 с. : ил.. 

Інтернет-ресурси: 

7. Тести УКД: 2018. Іеженерія программного забезпечення для 

кросплатформенних та мобільних систем [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://drive.google.com/file/d/1ts8-sbpds0PkSc4Dx0OsThLYNaecq 

N6t/view 

8. Для настоящих программистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.realcoding.net/.  

9. Интернет Университет Информационных Технологий – дистан- ционное 

образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.intuit.ru/.  

10. Мобільнийпортал"MobileArsenal"[Електроннийресурс].–Режим доступу : 

http://www.mobile-arsenal.com.ua/glossary/bluetooth_profiles /goep/.  

11.  Мобильные технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mob.ua/.  

12. Розробка для Android [Електроний ресурс]. – Режим доступу : 

http://developer.android.com/. 


