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 Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Програмування 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123 «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання ІІ, семестр IV 

Кількість кредитів: 7 

Мова викладання: українська 

Звітність: Іспит 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-

8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Мамчур Дмитро Григорович 

Профайл викладача http://cis.kdu.edu.ua/uk/node/154  

Контактна інформація Ел. адреса: 3dm@ukr.net 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні і лабораторні заняття із застосуванням 

комп'ютерної техніки, самостійна робота з використанням навчальної та наукової 

літератури, консультування з викладачем. 

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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Прикладне 

програмування» є набуття практичних навичок з  

 використання основних програмних й апаратних платформи для розробки 

прикладного програмного забезпечення; 

 використання основних крос-платформних технологій; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
http://cis.kdu.edu.ua/uk/node/154
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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 визначення та властивостей компонентів прикладного програмного 

забезпечення; 

 використання основних методів створення компонентів прикладного 

програмного забезпечення; 

 використання формальних та візуальних методів конструювання компонентів 

прикладного програмного забезпечення; 

 принципів створення багатокомпонентного прикладного програмного 

забезпечення; 

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

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-6 Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК-7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Фахові: 

ФК−2  Здатність   використовувати   сучасні  методи  і  мови  програмування  

для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення 

ФК−3 Здатність   створювати   системне   та  прикладне  програмне  

забезпечення комп’ютерних систем та мереж 

ФК−4 Здатність  забезпечувати  захист інформації, що обробляється в 

комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах з метою реалізації 

встановленої політики інформаційної безпеки 

ФК−11 Здатність  оформляти  отримані  робочі  результати  у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів 
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ФК−15 Здатність аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично  оцінювати  отримані  результати,  обґрунтовувати  

та захищати прийняті рішення 

Програмні результати навчання: 

Знання: 

ПРН−1 Знати  і  розуміти  наукові  положення,  що  лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж 

ПРН−3 Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії 

Уміння: 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

ПРН−9 Вміти   застосовувати   знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  призначення  і  правил  експлуатації  програмно-

технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач 

спеціальності 

ПРН−11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії 

ПРН-12 Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди 

ПРН−16 Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення 

Комунікація: 

ПРН−18 Використовувати інформаційні технології для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях 

Автономність і відповідальність: 
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ПРН−19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення  

ПРН−20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення 

ПРН−21 Якісно  виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики 

 

Структура курсу 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

Л
Р

 

С
а

м
.

р
. 

3
4
 

3
6
 

1
4

0
 

   

Змістовий модуль 1 

2 2 10 

Тема 1. Основи мови 

програмування Java. 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 
ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 10 

Тема 2. Базові типи 

даних. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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2 2 10 

Тема 3. Цикли, умови, 

булеві операції. 

Ітеративні алгоритми. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 10 

Тема 4. Порядок 

виконання операторів, 

побудова internal DSL. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач 

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−8 Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 

10 

Тема 5. Рекурсія. 

Проектування 

рекурсійних 

алгоритмів. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

4 4 10 

Тема 6. Динамічні 

структури даних. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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3 4 10 

Тема 7. Пам'ять в 

Java: stack, heap, 

PermGen / Metaspace. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

Змістовий модуль 2 

2 2 10 

Тема 8. Об’єктно-

орієнтовані технології 

в Java. 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж  

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 10 

Тема 9. Наслідування. 

Інкапсуляція. 

Поліморфізм в Java. 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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2 2 10 

Тема 10. Сервлети. 

Java Beans. 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 10 

Тема 11. Технологія 

JavaServlet. JSTL. 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

ПРН−11 Вміти здійснювати пошук 

інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної 

інженерії 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 10 

Тема 12. Основи 

роботи з базами даних 

Hibernate 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

4 4 10 

Тема 13. 

Програмування 

застосунків на основі 

фрейморку Spring 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

3 4 10 

Тема 14. Розгортання 

застосунків на базі 

Spring 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

 

 

Політика оцінювання 

 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 
Завдання до 

лабораторних робіт 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність 

виконання завдань 

2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми 
Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 
Модуль 1, модуль 2 

(тести) 
Наприкінці модуля 1 і 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

  

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування занять. 

2. Активне і продуктивне виконання лабораторних робіт (додаткові бали за 

виконання індивідуальних завдань та творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

участь у науково-практичних заходах). 

5. Виконання тестових завданнь. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  До 9 

Лабораторні роботи: виконання, звіт, захист До 36 

Опрацювання питань та завдань для самостійної роботи  До 15 

Змістовний модуль №1 До 10 

Змістовний модуль №2 До 10 

Підсумковий контроль До 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, участь в університетських 

заходах тощо) 
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Пропущені лекційні заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач 

освіти має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами та надати звіт 

з виконання. 

Лабораторні роботи які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм і 

Правил внутрішнього розпорядку КрНУ.  

Від викладача вимагається доброзичливе і тактовне ставлення до здобувачів 

вищої освіти. 

3. Академічна доброчесність 

Інформацію про академічну доброчесність містить Кодекс академічної етики 

КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf) 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі  

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar  

 

Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення розміщено на сайті http://krnu.org (Віртуальний 

освітній простір Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського та система оцінки якості навчання й тестування знань студентів) 

у складі 

1. Навчальна програма дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Конспект і презентації лекцій з навчальної дисципліни 

4. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Тестові питання модульного і підсумкового контролю. 

 

 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
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Рекомендована література 

Основна 

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. Sierra K., Bates B. Head First Java, 2nd Edition / K. Sierra, B. Bates – O’Reilly 

Media Inc., 2005. – 688 p 

3. Shildt H. Java: A beginner’s Guide, Eighth Edition / H. Shildt – McGraw Hill 

Professional, 2018 – 720 p. 

4. Lowe D. Java All-In-One For Dummies, 6th Edition / D. Lowe – For Dummies, 

2014. – 912 с. 

5. Bloch J. Effective Java / J. Bloch,  Addison-Wesley Professional, 2017. – 375 p. 

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

7. 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. 

8. 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 

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

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

Бином, 2002 г. 

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

Шпильман, Издательство: КУДИЦ-Образ, 2004 г. 

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

1101с. 


