
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми  «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

                                                                                                               (назва)

Освітнього рівня      Бакалавр

Спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

        12 Інформаційні технології

1. Назва освітньої компоненти Програмування мобільних пристроїв
(назва дисципліни)

2. Тип    основна  

3. Обсяг: Кредитів
ECTS

Годин За видами занять:
Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 14 14 20 42
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компонент

и, які
передують
вивченню

1.Основи інформаційних технологій. 
2. Програмування С++
3. Комп’ютерне моделювання.

Освітні
компонент
и для яких

1. Моделювання ІоТ advance. 
2.Спеціалізовані мови програмування

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

ПП12 Здатність до опанування основними поняттями в галузі розробки програмних систем, навчитися використовувати 
сучасний інструментарій розробника, навчитися розробляти документацію до програмного проекту та реалізувати 
положення проекту на практиці.

Компетенції відповідно до вимог роботодавців
1. Принципи створення застосунків для мобільної платформи андроїд
2. Створювати та модифікувати застосунки для мобільної платформи андроїд
3. Принципи роботи з Google play
4. Працювати з платформою Google play

6. Результати навчання відповідно до ОПП

Галузь знань



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. 

7. План вивчення освітньої компоненти
Змістовни
й розділ

Вид заняття Тема Знати Вміти План заняття Лекція, методична
розробка

Лекція 1 Тема:  Введення  в
Android,  дизайнер
Андроid.

1. Особливості 
використання 
Xamarin та 
арїітектури 
Android

1. Створювати 
прості програмні 
модулі для 
Android

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Лекція 2 Тема: Макети та 
віджети

1. Ввиди макетів, 
віджетів та їхні 
особливості.

1. Створювати 
прості програмні 
модулі з 
використанням 
макетів та 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Лекція 3 Тема: Активність.
Життєвий цикл 
активності

1. Особливості 
активності та 
життєвого циклу 
активності 
програм.

1. Керувати 
життєвим циклом 
активності 
програм

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Лекція 4 Тема: Локалізація та 
ресурси

1. Особливості 
локалізації 
програм та їх 
роботи з 

1. Ефективно 
використовувати 
ресурси пристрою

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Лекція 5 Тема: Робота з 
обертанням екрану

1. Особливості 
маштабування 
програм та 
процесу зміни 
орієнтації екрану

1. Створювати 
адаптивні 
програми під всі 
розширення та 
орієнтації екрану

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Лекція 6 Тема: Сповіщення 1. Особливості 
роботи з 
сповіщеннями

1. Створювати 
програми які 
підтримують 
сповіщення.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Лекція 7 Тема  .  Просторова
орієнтація. Мапи

1. Особливості 
роботи з 
орієнтацією 
пристрою та 

1. 
Використовувати 
принцип локації 
для побудови 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956



Лекція 8. Тема: Android Wear 1. Особливості 
системи Wear OS

1. Створити 
просту програму 
для розумних 
годинників

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Практичне 
заняття 1

Тема:  Введення  в
Android,  дизайнер
Андроid.

1. Особливості 
використання 
Xamarin та 
арїітектури 

1. Створювати 
прості програмні 
модулі для 
Android

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Практичне 
заняття 2

Тема: Макети та 
віджети

1. Ввиди макетів, 
віджетів та їхні 
особливості.

1. Створювати 
прості програмні 
модулі з 
використанням 
макетів та 
віджетів.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Практичне 
заняття 3

Тема: Активність.
Життєвий цикл 
активності

1. Особливості 
активності та 
життєвого циклу 
активності 

1. Керувати 
життєвим циклом 
активності 
програм

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Практичне 
заняття 4

Тема: Локалізація та 
ресурси

1. Особливості 
локалізації 
програм та їх 
роботи з 

1. Ефективно 
використовувати 
ресурси пристрою

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Практичне 
заняття 5

Тема: Робота з 
обертанням екрану

1. Особливості 
маштабування 
програм та 
процесу зміни 

1. Створювати 
адаптивні 
програми під всі 
розширення та 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Практичне 
заняття 6

Тема: Сповіщення 1. Особливості 
роботи з 
сповіщеннями

1. Створювати 
програми які 
підтримують 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

Практичне
заняття 7

Тема . Просторова
орієнтація. Мапи

1. Особливості 
роботи з 
орієнтацією 
пристрою та 
відображенням на
мапах

1.Використовуват
и принцип локації
для побудови 
програм

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

Лабораторне 
заняття 1

Тема: Android Wear 1. Особливості 
системи Wear OS

1. Створити 
просту програму 
для розумних 
годинників

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956



Лабораторне 
заняття 2

Тема: Введення в 
Android, дизайнер 
Андроid.

1. Особливості 
використання 
Xamarin та 
арїітектури 
Android

1. Створювати 
прості програмні 
модулі для 
Android

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

Лабораторне 
заняття 3

Тема: Макети та 
віджети

1. Ввиди макетів, 
віджетів та їхні 
особливості.

1. Створювати 
прості програмні 
модулі з 
використанням 
макетів та 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

Лабораторне 
заняття 4

Тема: Активність.
Життєвий цикл 
активності

1. Особливості 
активності та 
життєвого циклу 
активності 

1. Керувати 
життєвим циклом 
активності 
програм

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

Лабораторне 
заняття 5

Тема: Локалізація та 
ресурси

1. Особливості 
локалізації 
програм та їх 
роботи з 
ресурсами.

1. Ефективно 
використовувати 
ресурси пристрою

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

Лабораторне 
заняття 6

Тема: Робота з 
обертанням екрану

1. Особливості 
маштабування 
програм та 
процесу зміни 
орієнтації екрану

1. Створювати 
адаптивні 
програми під всі 
розширення та 
орієнтації екрану

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

Лабораторне 
заняття 7

Тема: Сповіщення 1. Особливості 
роботи з 
сповіщеннями

1. Створювати 
програми які 
підтримують 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

Лабораторне 
заняття 8

Тема . Просторова 
орієнтація. Мапи

1. Особливості 
роботи з 
орієнтацією 
пристрою та 

1. 
Використовувати 
принцип локації 
для побудови 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

Лабораторне
заняття 9-10

Тема: Android Wear 1. Особливості 
системи Wear
OS

1. Створити 
просту
програму для 
розумних 
годинників

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956



Самостійна 
робота

Тема  1:  Особливості
платформи IOS Тема 2:
Макети та віджети IOS
Тема 3: Активність.
Життєвий цикл 
активності IOS
Тема 4: Сповіщення 
IOS Тема 5: Локалізація
та ресурси IOS
Тема 6: Робота з 
обертанням екрану IOS 
Тема 7: Просторова 
орієнтація. Мапи IOS 
Тема 8: Apple store

1. Особливості 
платформи IOS
2. Особливості 
використання 
макетів та 
віджетів для IOS
3. Особливості 
активності та 
життєвого циклу 
активності 
програм для IOS
4. Особливості 
використання 
Сповіщення в IOS
5.Особливості 
використання 
локалізація та 
ресурси IOS
6. Особливості 
обертання екрану 
IOS
7. Особливості 
використання 
просторової 

1. Створювати 
прості програмні 
модулі для IOS
2. Створювати 
прості програмні 
модулі з 
використанням 
макетів та 
віджетів для IOS.
3. Керувати 
життєвим циклом 
активності 
програм в IOS
4. Ефективно 
використовувати 
ресурси пристрою
на IOS
5. Створювати 
адаптивні 
програми під всі 
розширення та 
орієнтації екрану 
для IOS
6. Створювати 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2956

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?id=2956

8. Мова вивчення освітньої компоненти
Українська - основна мова.

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1. Xamarin Documentation - Режим доступу: https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin//
2. Мережа розробників Microsoft “MSDN-the microsoft developer network” - Режим доступу: https://msdn.microsoft.com
3. C# 5.0 и платформа .NET 4.5 - Режим доступу: ProfessorWeb.ru

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
Залік

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Навчальна лабораторія  № 222 «Телекомунікаційних мереж»
64,9 м2
Матеріально-технічне забезпечення:
Комп’ютер Pentium(R) Dual – Core CPU  Е 5300  1,99 Гб  ОЗУ – 19 шт.
Програмне     забезпечення  :  

https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin//
https://msdn.microsoft.com/


Visual Studio Community 2017, Freeware license (https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/)
Android Studio  - https://developer.android.com/studio


