




 

3 

Зміст 

 

Вступ ............................................................................................................................. 4 

1. Опис навчальної дисципліни ............................................................................... 6 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни .............................................................. 7 

3. Передумови для вивчення дисципліни ............................................................... 8 

4. Очікувані результати навчання ........................................................................... 8 

5. Програма навчальної дисципліни ........................................................................ 9 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи їх 

демонстрування ......................................................................................................... 12 

7. Форми поточного та підсумкового контролю .................................................. 13 

8. Критерії оцінювання результатів навчання ...................................................... 15 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна .............................................................................. 16 

10. Рекомендовані джерела інформації ............................................................... 16 

11. Зміни та доповнення ........................................................................................ 19 



 

4 

Вступ 

 

Анотація 

 

Навчальна дисципліна "Розробка мобільного програмного забезпечення 

та безпека мобільних застосувань" є однією із складових комплексної підготов-

ки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Ін-

формаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" 

освітньої програми "Інформаційні системи та технології". 

Дисципліна спрямована на вивчення базового устрою популярних мобі-

льних платформ і можливостей, які надає дана платформа для розробки мобіль-

них систем на базі емуляторів, одержання практичних навичок по створенню 

інтерфейсів, сервісів, по використанню стандартних сховищ інформації попу-

лярних мобільних платформ, набуття компетенцій, знань, умінь та навиків на 

рівні сучасних досягнень у технологіях розробки мобільного програмного за-

безпечення та безпеки мобільних застосувань, відповідно до освітньої кваліфі-

кації бакалавра з інформаційних систем та технологій. У результаті вивчення 

дисципліни здобувачі зможуть використовувати отримані знання при створенні 

інтерфейсів, користуванні програмними функціями, що забезпечують підтрим-

ку телефонії, керуванні підключеннями за допомогою Wi-Fi, Bluetooth, програ-

муванні фонових служб, механізмів повідомлень, при розробці моделі безпеки 

та основних системних функцій, що використовуються у додатку. 

Ключові слова: інформаційні технології, операційні системи, мобільні 

платформи, розподілені системи, інтерфейс, Wi-Fi, Bluetooth, багатопотоко-

вість, хмарні технології, модель безпеки. 
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Abstract  

 

The discipline "Development of mobile software and security of mobile appli-

cations" is one of the components of comprehensive training of applicants for the first 

(bachelor's) level of higher education in the field of knowledge 12 "Information tech-

nology" specialty 126 "Information systems and technologies" educational program 

"Information systems and technology ". 

The course is aimed at studying the basic structure of popular mobile platforms 

and the opportunities provided by this platform for the development of mobile sys-

tems based on emulators, gaining practical skills in creating interfaces, services, us-

ing standard repositories of information of popular mobile platforms, acquiring com-

petencies, knowledge , skills and abilities at the level of modern achievements in 

technologies of mobile software development and security of mobile applications, in 

accordance with the educational qualification of the bachelor in information systems 

and technologies. As a result of studying the discipline, applicants will be able to use 

the knowledge gained when creating interfaces, using software features that support 

telephony, managing connections via Wi-Fi, Bluetooth, programming background 

services, messaging mechanisms, developing security models and basic system func-

tions. used in the application. 

Keywords: information technologies, operating systems, mobile platforms, 

distributed systems, interface, Wi-Fi, Bluetooth, multithreading, cloud technologies, 

security model. 
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1.  Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність (осві-

тня програма), освітній рівень 

Характеристика нав-

чальної дисципліни 

Денна фо-

рма нав-

чання 

Заочна 

форма на-

вчання 

Кількість кре-

дитів – 4 
Галузь знань: 

12 "Інформаційні технології" 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових мо-

дулів – 3 
4-й 4-й 

Електронний 

адрес РПНД на 

сайті Універси-

тету: 

 

 

 
Спеціальність 

126 "Інформаційні системи та 

технології" 

 

 

 

Освітня програма 

Інформаційні системи та техно-

логії 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-

дослідне за-

вдання (не за-

плановано)  

15 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

Загальна кіль-

кість годин – 

120 

- год. - год. 

Лабораторні 

30 год. 14 год. 

Тижневих го-

дин для денної 

форми навчан-

ня: 

аудиторних – 3; 

самостійної ро-

боти студента – 

5. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

75 год. 100 год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: ком-

бінована 
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2.  Мета вивчення навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни "Розробка мобільного програмно-

го забезпечення та безпека мобільних застосувань" складена відповідно до осві-

тньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 

"Інформаційні системи та технології" освітньої програми (ОП) "Інформаційні 

системи та технології". Для зазначеної ОП дисципліна є обов’язковою. 

Метою вивчення дисципліни "Розробка мобільного програмного забезпе-

чення та безпека мобільних застосувань" є формування у студенів відповідно до 

освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

• Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

(КЗ 8). 

• Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення 

системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформа-

ційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих 

систем та системної мережної структури, управління ними (КС 3). 

• Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологі-

чні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних 

систем (КС 5). 

• Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та техноло-

гії (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та 

інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних за-

вдань та обов’язків. (КС 6). 

• Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базу-

ються на використанні Інтернет). (КС 12). 
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3. Передумови для вивчення дисципліни 

Курс «Розробка мобільного програмного забезпечення та безпека мобіль-

них застосувань» базується на дисциплінах «Операційні системи», «Теорія ал-

горитмів», «Алгоритмізація та програмування», «Структури та організація да-

них в електронно-обчислювальних машинах», «Технології об'єктно-

орієнтованого проектування». Для розуміння тематики дисципліни студенти 

повинні мати знання з основ програмування та алгоритмічних мов, досвід вико-

ристання систем та інструментальних засобів програмування, знати об’єктно-

орієнтовані мови програмування. 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• Проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовува-

ти вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інформацій-

них системах та технологіях  (ПР 4). 

• Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення 

інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх властивостей, призна-

чення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуата-

ційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних 

засобів інформаційних систем та технологій (ПР 5). 

• Демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних 

систем, практичні навички програмування та використання прикладних і спеці-

алізованих комп’ютерних систем та середовищ з метою їх запровадження у 

професійній діяльності (ПР 6). 

• Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне 

програмне забезпечення, що входить до складу інформаційних систем та техно-

логій (ПР 7). 



 

9 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Мобільні платформи 

Тема 1. Основні поняття та визначення.  

Складові мобільних платформ. Інструменти розробки й допоміжні засоби 

[1] c.17-30, [2] с.465-550, [3], [4] с.11-20. 

Тема 2. Основи створення мобільних додатків.  

Знайомство з маніфестом і життєвим циклом додатку. Відокремлення ре-

сурсів від коду програми. Activity, View і Application. Огляд Activities [1] с.19-

30, [2] с.6-172, [3].  

Тема 3. Інтерфейс користувача.  

Віджети. Основні елементи користувальницького інтерфейсу. Посилання. 

Компонування елементів на екрані. Меню. Діалогові вікна. Ресурси [1] с.30-57, 

[2] с.465-550, [4] с.60-73.  

Тема 4. Інтернет та бази даних у мобільних пристроях.  

Intents, Broadcast Intents. Адаптери. Використання Інтернет web-services.  

SQLite. Content Values. Створення й використання джерела даних [1] с.364-380, 

[17] с.347-353, [7].  

Змістовий модуль 2. Сервіси і системні функції мобільних пристроїв. 

Тема 5. Сервіси та системні функції у мобільних додатках. 

Геолокаційні сервіси й картографічні можливості. Робота зі звуком і ві-

део. Розпізнавання мови. Bluetooth і Wi-Fi. Керування мережевими з'єднаннями 

[1] с.986-1011.  

Тема 6. Планування та розробка мобільних додатків. 

Визначення функціональних вимог до мобільного додатка. Етапи розроб-

ки та впровадження мобільних програм. Розробка моделі даних та комунікації 

[1] с.73-80, [4] с.134-223. 
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Тема 7. Просунуте програмування мобільних платформ. 

Тестування та розгортання мобільного додатку. Перспективи розвитку 

мобільних ОС (платформ). Хмарні технології. Використання анімації і сторон-

ніх графічних бібліотек [1] с.65-70, [17] с.340-346, 356-377, [6,7].  

Тема 8. Модель безпеки і права на виконання системних функцій 

[8],[17] с.414-423, 432-438. 

 

Таблиця 5.1. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 
л
ек

 

п
р

ак т 

л
аб

 

с.
р

. 

л
ек

 

п
р

ак
т 

л
аб

 

с.
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 Розробка мобільного програмного забезпечення та безпека 

мобільних застосувань 

Змістовий модуль 1. Мобільні платформи 

Тема 1. Основні поняття та ви-

значення.  
11 1 0 3 7 11 0 0 1 10 

Тема 2. Основи створення мобі-

льних додатків.  
14 2 0 3 9 11 0 0 1 10 

Тема 3. Інтерфейс користувача.  15 2 0 4 9 15 1 0 2 12 

Тема 4. Інтернет та бази даних у 

мобільних пристроях.  
15 2 0 4 9 15 1 0 2 12 

Разом за змістовим модулем 1 55 7 0 14 34 52 2 0 6 44 

Змістовий модуль 2. Сервіси і системні функції мобільних пристроїв. 

Тема 5. Сервіси та системні фун-

кції у мобільних додатках. 
15 2 0 4 9 19 1 0 2 16 

Тема 6. Планування та розробка 

мобільних додатків. 
17 2 0 4 11 17 1 0 2 14 

Тема 7. Просунуте програмування 

мобільних платформ. 
17 2 0 4 11 17 1 0 2 14 

Тема 8. Модель безпеки і права на 

виконання системних функцій. 
16 2 0 4 10 15 1 0 2 12 

Разом за змістовим модулем 2 65 8 0 16 41 68 4 0 8 56 

Усього годин 120 15 0 30 75 120 6 0 14 100 
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Таблиця 5.2 

Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

(денна) 

Кількість 

годин 

(заочна) 

Змістовний модуль 1. Мобільні платформи 

1 
Створення простого мобільного додатку в середо-

вищі розробки IntelliJ Idea 
3 1 

2 
Розробка графічного інтерфейсу користувача. Ос-

новні віджети та обробка подій 
3 1 

3 
Розробка графічного інтерфейсу користувача. 

Списки 
4 2 

4 Взаємодія з веб-сервісами 4 2 

Разом за змістовим модулем 1 14 6 

Змістовний модуль 2. Сервіси і системні функції мобільних пристроїв. 

5 
Організація обміну даних у гібридних мобільних 

додатках 
4 2 

6 Керування мережевими з'єднаннями 4 2 

7 Тестування та розгортання мобільного додатку 4 2 

8 
Розробка моделі безпеки та налаштування прав на 

виконання системних функцій 
4 2 

Разом за змістовим модулем 2 16 8 

Разом 30 14 

 

Теми практичних занять 

 

Не заплановані. 

 

Самостійна робота 

Таблиця 5.3 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

Д
ен

н
а 

ф
о

р
м

а 

З
ао

ч
н

а 

ф
о

р
м

а 

1 1 Підготовка до лекцій 8 12 

2  
Підготовка до лабораторних робіт 

 
12 28 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

Д
ен

н
а 

ф
о

р
м

а 

З
ао

ч
н

а 

ф
о

р
м

а 

3  
Вивчення рекомендованої літератури, термінів і основних по-

нять з тем навчальної дисципліни 
20 30 

4  Підготовка до модульних контрольних робіт 35 30 

 Разом 75 100 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Не заплановано. 

 

 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та мето-

ди їх демонстрування 

 

Набуття здобувачами компетенцій забезпечується через засвоєння навча-

льного матеріалу у вигляді лекційних, лабораторних занять, самостійної роботи 

студентів та контрольних тестових робіт програмованого типу. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

 

1. Пояснювально-ілюстративний метод, коли знання не просто повідом-

ляють, а пояснюють, обґрунтовують, коментують. Робиться все, щоб було 

менше механічного запам’ятовування, а більше розуміння сутності. Метод нав-

чання пов’язаний з використанням засобів наочності. 

2. Проблемний метод, основа якого полягає в утворенні у навчальному 

процесі пошукових ситуацій. Проблемний метод навчання розвиває активність, 

самостійність, творчі здібності. 

3. Репродуктивний метод навчання, спрямований на відтворення учнем 

способів діяльності за визначеним учителем алгоритмом. 

Як наочний матеріал на лекціях застосовуються мультимедійні слайди та 

лекційні демонстрації. 

Для зручної та ефективної організації навчального процесу, зроблено 

ClassRoom з навчальної дисципліни, де розташовані завдання до лабораторних 

робіт та супроводжувальні матеріали. Доступ до класу надається на першому 

лабораторному занятті за університетською електронною поштою. 
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З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання лабораторних завдань проводяться групові та індивідуальні 

консультації за розкладом кафедри. 

Під час карантину заняття повністю проводяться дистанційно у ClassRoom. 

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх демонстру-

вання є: 

• виконання завдань лабораторних робіт; 

• оформлення звітів лабораторних робіт, захист лабораторних робіт; 

• розв’язання завдань; 

• контрольні тестові роботи програмованого типу. 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю та результату складання екзамену. 

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті, за 

результатами виконання завдань самостійної роботи та у вигляді модульної ко-

нтрольної роботи по завершенню змістовного модулю. Він передбачає оціню-

вання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у то-

му числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання завдань лабо-

раторних робіт. 

Форма контролю комбінована: 

• письмова (оформлення звітів, письмові відповіді на контрольні питан-

ня виконання завдань); 

• усна (відповіді на контрольні питання до лабораторних робіт, захист 

рефератів); 

• тестова (модульні контрольні тестові роботи програмованого типу, 

виконання завдань). 

Виходячи з того, що головною метою курсу є формування практичних 

навичок, вирішальним фактором підсумкового оцінювання є якість виконання 

лабораторних робіт, які є допуском до модульних контрольних тестових робіт 

програмованого типу.  

Оцінка за лабораторну роботу складається з оцінки якості виконання за-

вдань лабораторної роботи (табл. 7.1) та оцінки захисту – оформлення звіту, ус-

ні та письмові відповіді на контрольні питання (табл. 7.2).  
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Максимальна оцінка з тих що студент отримав на екзамені та за виконан-

ня поточних семестрових лабораторних робіт виставляється в екзаменаційну 

відомість. 

 

Таблиця 7.1 

Форми контролю виконання лабораторних робіт, їх оцінювання 

Виконання 

лабораторних 

робіт 

Критерії оцінювання 

 

5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. За-

стосовувалися коректні методи обробки отриманих результа-

тів. У висновках проведена коректна інтерпретація результатів 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує ла-

бораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; в цілому правильно складає 

звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді 

після консультації викладача; описує спостереження; складає 

звіт, що містить неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Сту-

дент виконує лабораторну під керівництвом викладача; скла-

дений звіт містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

Таблиця 7.2 

Форми контролю захисту лабораторних робіт, їх оцінювання 

Захист 

лабораторних 

робіт 

Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, система-

тизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, міс-

тить аргументовані висновки. 

4 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допу-

щені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 
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Захист 

лабораторних 

робіт 

Критерії оцінювання 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 
Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не об-

ґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

 

Максимальна оцінка студента за лабораторні роботи 40 балів (8 лаборато-

рних робіт по 5 балів).  

Максимальна оцінка студента за модульні контрольні тестові роботи про-

грамованого типу 20 балів (2 модульні контрольні тестові роботи програмова-

ного типу по 10 балів).  

 

Таблиця 7.3 

Розподіл балів за формами контролю 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання лабораторних робіт 8 х 5 балів = 40 балів 8 х 5 балів = 40 балів 

Виконання модульних контро-

льні тестових робіт 
2 х 10 балів = 20 балів 2 х 10 балів = 20 балів 

Підсумковий контроль (екзамен) 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Таблиця 8.1 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Денна форма Заочна форма 

Вид роботи 
Ба-

ли 
Вид роботи 

Ба-

ли 

ЗМ 1 Т 1-2 Лабораторна робота № 1  5 Лабораторна робота № 1  5 
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Денна форма Заочна форма 

Вид роботи 
Ба-

ли 
Вид роботи 

Ба-

ли 

Т 3 Лабораторна робота № 2  5 Лабораторна робота № 2  5 

Т 3 Лабораторна робота № 3 5 Лабораторна робота № 3 5 

Т 4 Лабораторна робота № 4 5 Лабораторна робота № 4 5 

МК1 
Модульна контрольна 

робота № 1 
10 

Модульна контрольна 

робота № 1 
10 

ЗМ 2 

Т 5 Лабораторна робота № 5 5 Лабораторна робота № 5 5 

Т 6 Лабораторна робота № 6 5 Лабораторна робота № 6 5 

Т 7 Лабораторна робота № 7 5 Лабораторна робота № 7 5 

Т 8 Лабораторна робота № 8 5 Лабораторна робота № 8 5 

МК2 
Модульна контрольна 

тестова робота № 2 
10 

Модульна контрольна 

тестова робота № 2 
10 

Сума 60 Сума 60 

 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Мультимедійне обладнання. 

Засоби компанії JetBrains для мобільної розробки: IntelliJ IDEA 

Community та Ultimate, засіб управління проектами: YouTrack,  колективної ро-

зробки: JetBrains Space та CodeWithMe. 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Bill Phillips , Chris Stewart , Kristin Marsicano, Brian Gardner. Android 

Programming: The Big Nerd Ranch Guide. - Big Nerd Ranch Guides. 4th Edition, 

2019. – 1070 p.  

https://www.amazon.com/Bill-Phillips/e/B00NCHIAXC?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1633616109&sr=1-1
https://www.amazon.com/Chris-Stewart/e/B0153Q51EA?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1633616109&sr=1-1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Kristin+Marsicano&text=Kristin+Marsicano&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Brian+Gardner&text=Brian+Gardner&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Android-Programming-Ranch-Guide-Guides/dp/0135245125/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=9780135245125&qid=1633616109&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Android-Programming-Ranch-Guide-Guides/dp/0135245125/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=9780135245125&qid=1633616109&s=books&sr=1-1
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2. Bruce Eckel, Svetlana Isakova. Atomic Kotlin – LeanPub, 2020. – 580 p. 

3. Dmitry Jemerov, Svetlana Isakova. Kotlin in Actition – Manning 

Publication Co, 2017. – 402 p. 

4. Дж. Ди Марцио. Разработка игр под Android. – СПб.:, Питер, 2014. – 

224 с. 

5. Michael Fazio. Kotlin and Android development featuring Jetpack - 

Pragmatic Bookshelf; 1st edition, 2021 – 446 p. 

6. Emily Jiang. Practical Cloud-Native Java Development with MicroProfile / 

Emily Jiang, Andrew McCright, John Alcorn, David Chan, Alasdair Nottingham. – 

Packt Publishing Ltd., 2021. – 405. 

7. Josh Long and Kenny Bastani. Cloud Native Java – O’Reilly, 2019. – 

650 p. 

8. Sebastian Daschner. Architecting Modern Java EE Applications – Packt 

Publishig, 2017. – 442 p. 

Допоміжна 

1. Maarten van Steen, Andrew S. Tanenbaum Distributed Systems. Third 

edition. — Pearson Education, Inc., 2017. — 596 p. 

2. Philip Meitiner, Pradeeka Seneviratne. Beginning Data Science, IoT, and 

AI on Single Board Computers – Apress, 2020. – 334 p. 

3. John Carnell. Spring Microservices in Action – Manning Publications, 

2017. – 384 p. 

4. Дэрси Л. Android за 24 часа. Программирование приложений под опе-

рационную систему Google / Дэрси Л., Кондер Ш. – М. : Рид Групп, – 464 с. 

5. Майер Р. Android 2: программирование для планшетных компьютеров 

и смартфонов / Ретро Майер ; пер. с англ.– М. : Эксмо, 2011. – 672 с. 

6. Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи та технології" 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 

знань 12 "Інформаційні технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та 

технології" [Режим доступу: https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-

opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/] 

https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/
https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/
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7. Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проек-

тування ІС (конспект лекцій) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спе-

ціальності 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. C. 

Коваленко, Л. М. Добровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,02 Мбайт). 

– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 192с. 

8. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, га-

лузь знань 12 − Інформаційні технології, спеціальність 126 − Інформаційні сис-

теми та технології. [Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-

bakalavr.pdf] 

 

Інформаційні ресурси в Internet 

9. Android Notes for Professionals book. Режим доступу: 

https://books.goalkicker.com/AndroidBook 

10. Build Your First Android App (Project-Centered Course). Режим доступу: 

https://coursera.org/learn/android-app  

11. Tutorial: Create your first Android application. Режим доступу: 

https://www.jetbrains.com/help/idea/create-your-first-android-application.html 

12. Альянс відкритих мобільних пристроїв. Режим доступу: 

http://www.openhandsetalliance.com/ 

13. Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосу-

вання є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Режим 

доступу:  https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3 

14. Сайт НУК. Режим доступу: http://www.nuos.edu.ua 

15. Cайт кафедри ІУСТ НУК. Режим доступу: http://iust.nuos.edu.ua 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/126-informatsiyni-sistemi-ta-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://books.goalkicker.com/AndroidBook
https://coursera.org/learn/android-app
https://www.jetbrains.com/help/idea/create-your-first-android-application.html
http://www.openhandsetalliance.com/
https://data.gov.ua/dataset/6a813896-efe9-4686-845f-534bff4be0b3
http://www.nuos.edu.ua/
http://iust.nuos.edu.ua/
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11. Зміни та доповнення 

 


