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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Технології мобільних 

додатків» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістра зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійною 

програмою «Інформаційні управляючі системи та технології». 

У рамках курсу «Технології мобільних додатків» розглядається широкий 

спектр протоколів, стандартів, технологій і мов, що мають безпосереднє 

відношення до розробки програмного забезпечення мобільних інформаційних 

систем. 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Технології 

мобільних додатків» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

основи застосування бездротових мереж, мобільних платформ при розробці 

мобільних інформаційних систем.  

Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна «Технології мобільних додатків» базується на вивченні 

дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Комп’ютерні мережі».  

Дисципліна забезпечує засвоєння курсу «Web-сервіси та технології 

ASP.NET MVC». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Бездротові мережі. Мобільні платформи. 

2. Платформа Windows Phone. Об’єктно-орієнтоване програмування 

мобільних додатків. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни «Технології мобільних додатків»  є  

формування у майбутніх спеціалістів знань щодо мобільних платформ та 

засобів розробки  додатків для Android, Windows Phone, IOS, та формуванні 
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вмінь застосовувати паттерни мобільної розробки при створенні власних 

інформаційно-управляючих систем. 

1.2. Задачею дисципліни «Технології мобільних додатків» є вивчення  

архітектури мобільних інформаційних систем, структури та компонентів 

бездротових мереж, таких як GSM, CDMA та мереж третього покоління UMTS 

та CDMA2000. Крам того, в рамках дисципліни розглядаються питання щодо 

розробки програмних додатків на мобільних платформах Android, Windows 

Phone. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 архітектуру бездротових мереж,  

 протоколи передачі даних в мобільних мережах GSM, CDMA; 

 особливості застосування мови JavaScript  на базі фреймворка JQuery 

Mobile;  

 архітектуру мобільної платформи Android; 

 засоби розробки мобільних додатків на платформі Android та Windows 

Phone; 

уміти: 

 програмувати мобільні додатки на мові JavaScript  та C#; 

 аналізувати роботоспроможність  бездротової мережі; 

 розроблювати користувальницькі інтерфейси для мобільних пристроїв. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 195 годин / 6,5 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Мобільні платформи.  

Тема 1. Завдання параметрів розміру об'єктів для користувача 

інтерфейсу для Anndroid. Використання незалежних одиниць виміру. 

Тема 2. Android. Завдання параметрів тексту: розмір, шрифт, 

колір. Використання стилів для оформлення текстів. 

Тема 3 Android. Використання різних варіантів Layout для 

створення інтерфейсу користувача. Створення тем для спрощення 

роботи з елементами. 

Тема 4. Android. Застосування DDMS для тестування програми, 

дебаггінг. Створення log-повідомлень і їх перегляд. 

Тема 5. Android. Малювання засобами Android SDK. Переваги 

використання різних видів графічних ресурсів. 

Тема 6. Android. Відкриття інтернет з'єднання для завантаження 

даних. Налаштування дозволених операцій. 

 

Змістовий модуль 2. Об’єктно-орієнтоване програмування  мобільних 

додатків 

Тема 7. Синтаксичні основи мови програмування C #. ООП, 

рядки, масиви, колекції в C #. Xamarin Studio. 

Тема 8. Фреймворк Mono. Основи та файлова система Linux. 

Тема 9. Створення додатків для Androidна основі Xamarin. 

Тема 10. Використання SQLite, LocalStorage, WebSocket 

Тема 11. Геолокаційні додатки. Алгоритми пошуку. 

Тема 12. Інтернет магазини для додатків GooglePlay, iOSMarker, 

SamsungApp. 
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