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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Прикладне 

програмування» складена відповідно до освітньо-професійної програми напряму 

підготовки 123 – «Комп’ютерна інженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика застосування у 

програмуванні базових структур даних на основі сучасних технологій розробки 

прикладного програмного забезпечення. 

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Прикладне програмування» тісно пов’язаний 

з такими дисциплінами, як «Обчислювальна техніка», «Програмування», 

«Комп’ютерна логіка», «Алгоритми і методи обчислень» та іншими спеціальними 

дисциплінами навчального плану. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Введення до розробки прикладного програмного 

забезпечення на основі мови кросплатформеного програмування Java.. 

Змістовий модуль 2. Крос-платформені технології Java. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Прикладне програмування» є 

формування знань і навичок з теоретичних і практичних аспектів проектування, 

розробки прикладного кросплатформеного програмного забезпечення, розвиток 

алгоритмічного мислення, поглиблення навичок програмування методами і засобами 

об’єктно-орієнтованого (ООП) програмування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Прикладне програмування» є 

застосування засобів крос-платформного програмування для створення прикладних 

програмних застосунків з їх використанням. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 основні програмні й апаратні платформи; 

 основні крос-платформні технології; 

 визначення та властивості компонентів; 
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 методи створення компонентів; 

 формальні та візуальні методи конструювання компонентів; 

 принципи створення багатокомпонентного прикладного програмного 

забезпечення; 

 особливості компонентних технологій (COM/DCOM/NET, Java Beans). 

 

уміти : 

 критично аналізувати поставлене завдання, оцінювати технічні вимоги до 

розроблюваного прикладного програмного забезпечення; 

 володіти навичками роботи у популярних середовищах розробки прикладного 

програмного забезпечення; 

 самостійно виконувати розробку окремих блоків прикладного програмного 

забезпечення; 

 оцінювати якість та адекватність розробленого програмного забезпечення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 225 годин / 7,5 кредитів ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Введення до розробки прикладного програмного 

забезпечення на основі мови кросплатформеного програмування Java. 

Тема 1. Основи мови програмування Java. 

Тема 2. Базові типи даних. 

Тема 3. Цикли, умови, булеві операції. Ітеративні алгоритми. 

Тема 4. Порядок виконання операторів, побудова internal DSL. 

Тема 5. Рекурсія. Проектування рекурсійних алгоритмів. 

Тема 6. Динамічні структури даних. 

Тема 7. Пам'ять в Java: stack, heap, PermGen / Metaspace. 

   

Змістовний модуль 2. Крос-платформені технології Java 

Тема 8. Об’єктно-орієнтовані технології в Java. 
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Тема 9. Наслідування. Інкапсуляція. Поліморфізм в Java. 

Тема 10. Сервлети. Java Beans. 

Тема 11. Технологія JavaServlet. JSTL. 

Тема 12. Основи роботи з базами даних Hibernate. 

Тема 13. Програмування застосунків на основі фрейморку Spring. 

Тема 14. Розгортання застосунків на базі Spring. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Хемраджани А. Гибкая разработка приложений на Java с помощью Spring, 

Hibernate и Eclipse.: пер. с англ. / А. Хемраджани – М., ООО «И.Д. Вильямс», 

2008. – 352с. 

2. Эккель Б. Философия Java / Б. Эккель – СПб: Питер, 2004 – 880с.   

3. Перроун П.Д. Создание корпоративных систем на основе Java 2 Enterprise 

Edition: Руководство разработчика.: Пер. с англ. / П. Д. Перроун,  В. Чаганти– М. 

–Издательский дом «Вильямс», 2001. – 1184 с. 

4. Дейтел Х. М.  Технологии программирования на Java 2. Книга 3. 

Корпоративные системы, сервлеты, JSP, Web-сервисы Advanced Java 2 Platform. 

How to Program  / Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, С. И. Сантри,  Издательство: 

Бином-Пресс, 2003 г.  

 

Допоміжна 

1. Дж. Рексфорд Web-протоколы. Теория и практика. HTTP/1.1, взаимодействие 

протоколов, кэширование, измерение трафика /  Дж Рексфорд,  Издательство: 

Бином, 2002 г.  

2. Шпильман С. JSTL. Практическое руководство для JSP-программистов / С. 

Шпильман, Издательство: КУДИЦ-Образ, 2004 г.  

3. Холзнер С. XML. Енциклопедія, 2-е изд./ С. Холзнер – СПб.: Питер, 2004. -

1101с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання 2 контрольні роботи, захист звітів з 

лабораторних робіт, поточне опитування, тестування. 


