
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Інформаційні системи та технології  
                                                                                      (назва)  

Освітнього рівня  бакалавр  

Спеціальності        122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 

Галузь знань          12 Інформаційні технології 

 

1. Назва освітньої компоненти   Крос-платформне програмування 
                                                                          (назва дисципліни) 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150      

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Прикладне програмування JAVA 

2. Програмування С++ 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Серверні платформи HPE 

5. Компетенції відповідно до ООП 

ПП7. Здатність до застосування теоретичних та методологічних основ моделювання програмного забезпечення, набуття практичних навичок 

імітаційного моделювання складних систем, застосування мови моделювання UML та відповідного об'єктно-орієнтованого підходу до 

моделювання програмного забезпечення.  

ПП22. Здатність до проектування системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення, сучасних технічних засобів та 

комунікаційних й інформаційних технологій, мереж та систем, Інтернету речей (IoT) та управління ними.  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН5. Здатність аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення ІСТ на основі аналізу їх властивостей, призначення і 

технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і 

технічних засобів ІСТ.  
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ПРН9. Здатність демонструвати знання і практичні навички програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем 

та середовищ для розв’язання задач проектування.  

7. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська. 

8. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

3. Коноваленко І.В. Програмування мовою C# 6.0: навч. посіб. – Тернопіль, ТНТУ- 2016 – 229с. 

4. Албахари Джозеф, Албахари Бен C# 5.0 Справочник. Полное описание языка -М.:ООО «Вильямс»,2014-1008с. 

5. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 

623 с. 

6. Troelsen, Andrew. Pro C# 4.0 and the .NET 4.5 Platform, 6th Edition, Apress, 2012 

7. Skeet, John. C# in Depth. Manning Publications, 2013 

8. Шилдт Г. Полный справочник по С#. Пер. с англ. – Издательский Дом “Вильямс”, 2014. – 752с. 

 


