
«Технології розробки мобільних систем»  

Шифр  та назва спеціальності 122 – Комп’ютерні науки Факультет  Комп’ютерних наук та програмної інженерії 

Назва освітньо-наукової програми 
 Кафедра 

Системний аналіз та інформаційно-аналітичні 
технології 

ВИКЛАДАЧ  

 

Сидоренко Ганна Юріївна, ganna.sydorenko@khpi.edu.ua 

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій НТУ «ХПІ». Досвід роботи 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичних та практичних основ сучасних технологій розробки мобільних систем. Даний курс 
зумовлений сучасними тенденціями розвитку мобільних пристроїв та збільшенням їх популярності. Він є продовженням курсів з 
програмування. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати теоретичні знання та практичні навики програмування 
мобільних додатків. 

Мета та цілі 
Вивчення базового устрою мобільних платформ і можливостей, які надає дана платформа для розробки мобільних систем на базі 
емуляторів, одержання практичних навичок по створенню інтерфейсів, сервісів, а також по використанню мультимедія, апаратних 
сенсорів і стандартних сховищ інформації мобільних платформ 

Формат Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Вміти володіти основними інструментами для створення, налагодження та тестування мобільних додатків, засобами програмної 
емуляції апаратних можливостей мобільних пристроїв, методологією розробки програм, пов'язаної з раціональною політикою 
використання обчислювальних ресурсів пристрою й забезпеченням зберігання даних користувача. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 24 год., лабораторні роботи – 24 год., самостійна робота – 72 год. 

Пререквізити «Кросплатформене програмування», «Бази даних», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Архітектура ПЗ» 



Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться 
усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною 
якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента 
підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Введення в сучасні мобільні ОС (платформи) та 
технології 

Лабораторна 
робота 1 

Початок роботи в Xamarin. 
Настройка емулятора 
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Програмний стек мобільних 
платформ. 

Лекція 2 Архітектура та компоненти мобільних платформ Лабораторна 
робота 2 

Створення першого 
додатку.  

Життєвий цикл мобільного 
застосування. 

Лекція 3 Архітектура мобільних додатків, налагодження 
мобільних додатків 

Лабораторна 
робота 3 

Архітектура додатку Особливості розробки з 
використанням емулятора.  

Лекція 4 Розробка мобільних додатків для Android. Структура 
додатку 

Лабораторна 
робота 4 

Створення одновіконного 
додатку 

Налаштування коду в емуляторі та 
на  пристроях. 

Лекція 5 Розробка мобільних додатків для Android. View и 
Activity 

Лабораторна 
робота 5 

Робота з декількома 
екранами додатку 

Визначення GPS-координат локації 

Лекція 6 Інтерфейс користувача. Віджети Лабораторна 
робота 6-7 

Основні віджети та обробка 
подій. 

Діалогові вікна: створення і 
використання 

Лекція 7 Робота з діалоговими вікнами на платформі Android 

Лекція 8 Робота з локальною базою даних Лабораторна 
робота 8 

Додаток з декількома 
Activity 

Анімація і спецефекти 

Лекція 9 Збереження та оброблення даних у мобільних 
додатках 

Лабораторна 
робота 9  

Підключення БД до додатку 
Робота з даними в додатку 

Прийоми для поліпшення 
продуктивності і зменшення 
споживання пам'яті  

Лекція 10 Принципи UI для мобільних застосунків. 
Функціональність. Естетика. Продуктивність.  

Лабораторна 
робота 10 

Графічний інтерфейс 
користувача. 

Основні права і повноваження для 
запуску застосувань на пристрої. 

Лекція 11 Сенсори в Android пристроях, типи сенсорів та 
отримання інформації про їх доступність, інтерфейс 
традиційних датчиків в Android API 

Лабораторна 
робота 11 

Робота з сенсорами в 
додатку 

Розробка інтерфейсів, не залежних 
від роздільної здатності і щільності 
пікселів. 

Лекція 12 Збереження даних у файлах в Android Внутрішнє і 
зовнішнє сховища даних.  

Лабораторна 
робота 12 

Робота з файлами. Робота з налаштуваннями 
стільникової мережі,  

Лекція 13 Збереження файлів у внутрішньому та зовнішньому 
сховищі. Особисті файли. Операції з файлами. 

Лабораторна 
робота 13 

Організація обміну даних у 
мобільних додатках 

Підключення голосових послуг, 
отримання і відправка повідомлень 

Лекція 14 Управління процесом розробки ПЗ для мобільних 
пристроїв. 

Лабораторна 
робота 14 

Операції з файлами Використання сервісів і системних 
функцій у мобільних додатках.  

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ      Дискретні ланцюги Маркова. 
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1. .Главная страница MSDN[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://msdn.microsoft.com/ ua-ua. 

2. Для настоящих программистов [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.realcoding.net. 
Разработка для iPhone [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : 
https://developer.apple.com/devcenter/ios. 

3. Хабрахабр – Android [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : 
http://habrahabr.ru/search/?q=[Android].  

4. Хабрахабр – iOS [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://habrahabr.ru/search/?q=[iOS].  

 Ланцюги Маркова з неперервним часом. 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Програмний стік мобільних платформ. Архітектура мобільних додатків. Прийоми для поліпшення продуктивності й зменшення споживання пам'яті для мобільних 
додатків. Основні складові маніфесту додатку. Життєвий цикл мобільного додатка.. Розробка інтерфейсів, що не залежать від дозволу й щільності пікселів. Які існують 
режими екранів? Адаптери й прив'язка даних. Діалогові вікна: створення й використання. Міжпроцесна взаємодія. Основні права й повноваження для запуску додатків 
на пристрої. Мобільне програмування, платформи для розробки. Текстові елементи керування, кнопки, списки, таблиці, керування датою й часом, Mapview. Галерея, 
лічильник, диспетчери шаблонів, адаптери 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Комп’ютер 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• лабораторні роботи: 40% семестрової оцінки; 
• контрольні роботи: 50% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 10% семестрової оцінки 
Якщо студент бажає покращити оцінку, отриману за 
результатами поточного контролю, він може складати 
підсумковий іспит з начальної дисципліни. В цьому випадку 
до оцінки, отриманої за результатами поточного контролю, 
додаються бали, отримані на іспиті. Якщо сума набраних 
балів перевищує 100, виставляється максимальна оцінка 100 
балів.  
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до завідувача кафедри. 

Силлабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

https://msdn.microsoft.com/
http://habrahabr.ru/search/?q=%5bAndroid

