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Робоча програма навчальної дисципліни «Основи програмування мобільних 

пристроїв» для бакалаврів спеціальності 126 «Інформаційні системи та 

технології» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. безп. інф. та 

телеком. – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 9 с. 

Розробник – Сафаров О.О. 

Робоча програма регламентує: 

–мету дисципліни; 

–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–базові дисципліни; 

–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час 
планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до 
контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього 
та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх 
програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 126 Інформаційні 

системи та технології (протокол № 8 від 23.04.2019). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 126 «Інформаційні системи та 

технології» здійснено розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за 

організаційними формами освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни Ф4 

«Основи програмування мобільних пристроїв» віднесено такі результати 

навчання: 

СР3 - готувати пропозиції до нормативних актів і документів з метою 

забезпечення встановленої політики інформаційної безпеки і \або 

кібербезпеки;  

- розробляти проектну документацію, щодо програмних та програмно-

апаратних комплексів захисту інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем;  

- виконувати аналіз реалізації прийнятої політики інформаційної і /або 

кібербезпеки. 

ВР1.1 - забезпечувати процеси захисту інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) систем шляхом встановлення та коректної експлуатації 

програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту; 

- забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, 

щодо захисту  даних від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів 

в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 

системах;  

- виконувати розробку експлуатаційної документації на КЗЗ. 

 
Мета дисципліни – вивчення: основ програмування, базової термінології, 

знайомство з основами проектування та оволодіння елементами технології 

створення мобільних програм.. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

СР3 СР3-1.4 - готувати пропозиції до нормативних актів і документів з метою 

забезпечення встановленої політики інформаційної безпеки і \або 

кібербезпеки;  

- розробляти проектну документацію, щодо програмних та програмно-

апаратних комплексів захисту інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем;  

- виконувати аналіз реалізації прийнятої політики інформаційної і /або 

кібербезпеки. 

ВР1.1 ВР1.1-1.4 - забезпечувати процеси захисту інформаційно-телекомунікаційних 
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Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

(автоматизованих) систем шляхом встановлення та коректної 

експлуатації програмних та програмно-апаратних комплексів засобів 

захисту; 

- забезпечувати функціонування спеціального програмного 

забезпечення, щодо захисту  даних від руйнуючих програмних 

впливів, руйнуючих кодів в інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

- виконувати розробку експлуатаційної документації на КЗЗ. 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Ф4  Програмування і 

алгоритмічні мови 

 

Знати теорії та методи фундаментальних наук в об’ємі  

необхідному для розв’язання спеціалізованих задач та 

практичних проблем у галузі професійної діяльності 

Ф11 Операційні системи Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при 

розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних 

проблем у професійній діяльності, які характеризуються 

комплексністю та неповною визначеністю умов, 

відповідати за прийняті рішення; 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
с
я

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 26 26 - - - - - 

практичні 43 39 4 - - - - 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 69 65 4   - - 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 26 

СР3-1.4 Введення в розробку мобільних додатків. 4 

СР3-1.4 Види додатків та їх структура 
4 

СР3-1.4 Основи розробки інтерфейсів мобільних додатків. 
6 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

СР3-1.4 Основи розробки багатовіконних додатків. 
4 

СР3-1.4 Застосування можливостей смартфону у додатках. 
4 

СР3-1.4 Робота з базами даних, графікою та анімацією. 
4 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 39 

СР3-1.4 Створення activity та передача параметрів між ними 6 

СР3-1.4 Основи верстки 6 

СР3-1.4 Робота з базою даних 6 

ВР1.1-1.4 Взаємодія з сервером 7 

ВР1.1-1.4 Зберігання даних. Налаштування та зовнішні файли 7 

ВР1.1-1.4 Повідомлення 7 

РАЗОМ 65 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення 

про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок 

мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації. 
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6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами 

НРК до 8-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 

робочою програмою результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

екзамену  

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента 

шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

 

6.3 Критерії 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 

лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт 

засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 
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Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 

до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій 

еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 

рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентнісні характеристики, визначені НРК 

для магістерського рівня вищої освіти. 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 
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Навчальне видання 
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