
 

ПРОГРАМУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

ІІ семестр 2020, силабус курсу 

освітні програми Інтелектуальні інформаційні технології 
Технології штучного інтелекту 

Спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології, 
123 – Комп’ютерна інженерія. 

перший (бакалавр) рівень освіти. 

Метою курсу є побудова у студентів системи теоретичних знань,         
прикладних вмінь та практичних навичок щодо використання базових        
принципів та підходів з використання об'єктно-орієнтованого програмування,       
використовування фреймворків та середовищ розробки програмного      
забезпечення для мобільних додатків та мультимедійних пристроїв. 

 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Базові концепції розробки мобільних додатків. 
Тема 1. Вступ до базових понять. Основні вимоги та призначення          
програмного забезпечення. 
Тема 2. Мобільні операційні системи. Архітектура Android. 
Тема 3. Особливості операційної системи Android. Об'єкти середовища.        
Мови. 
Тема 4. Елементи графічного середовища розробки мобільних додатків. 
 
Змістовий модуль 2. Особливості побудови моделей програмного       

забезпечення мобільних пристроїв. 
Тема 5. Системи керування базами даних мобільних додатків. 
Тема 6. Особливості організації та середовища реалізації програмного        
забезпечення. 
Тема 7. Принципи побудови та архітектурні особливості взаємодії        
клієнт-серверної частини. 
Тема 8. Моделі взаємодії клієнтської та серверної частини. 
 

Модуль 2. 
Змістовий модуль 3. Методи та особливості технологій розробки мобільних         

додатків. 
Тема 9. Мови програмування мобільних додатків. Особливості реалізації. 
Тема 10. Програмування мобільних додатків Android за допомогою Java. 
Тема 11. Сучасні технології та методи розробки на Kotlin. 
Тема 12. Взаємодія програмного забезпечення з мовою JS. 



 
Змістовий модуль 4. Підтримка та подальший розвиток мобільних додатків. 
Тема 13. Тестування та документація програмного забезпечення. 
Тема 14. Впровадження розроблених мобільних додатків. 
Тема 15. Оновлення функціоналу та просування програмного забезпечення. 

 
Дисципліна розрахована на один семестр 15 лекцій та 2 лабораторних          

робіт (15 практичних занять). Курс завершується заліком. 
 
Лекції та практичні заняття веде старший викладач Котов М.О. 

 
Лабораторна робота 1. Проектування мобільних підпрограм засобами    

Java. 
Лабораторна робота 2. Розробка програмного забезпечення мобільних    

додатків Android засобами Intellij IDEA. 
 
Рекомендована література 

1. The Java® Language Specification [Електронний ресурс]. – 2019. –         
Режим доступу до ресурсу: 
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se12/html/index.html. 

2. Kotlin. https://kotlinlang.org/ 
3. Android developer guides. https://developer.android.com/guide 

 

 

Підсумкова оцінка по курсу виставляється за 100-бальною шкалою й 
складається: 

- Знання теоретичного матеріалу за результатами складання модульного       
тестування – до 40 балів. 

- Використання набутого теоретичного матеріалу на практичних      
завданнях – до 30 балів. 

- При отриманні оцінки за модуль, обов’язковим є оформлення звіту до          
лабораторної роботи та ії захист – до 30 балів.  

 

https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se12/html/index.html

