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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МУЛЬТИПЛАТФОРМЕНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ» 

 

Освітньо-професійної програми «Системне програмування» 

          Галузь знань: 12  «Інформаційні технології» 

                 Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія» 

Рівень вищої освіти 

(перший (бакалаврський), 

другий (магістерський) 

Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового, компонента ОП 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4,0 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Систематизація та розширення знань про апаратні та програмні 

платформи; засвоєння основ побудови мультиплатформених 

програмних систем;  оволодіння методиками проектування та 

розроблення типових мультиплатформених систем; оволодіння 

методами впровадження та реалізації мультиплатформених 

програмних засобів; вивчення та засвоєння вимог до 

мультиплатформних програмних засобів та типових їх архітектур; 

оволодіння навиками роботи у програмному середовищі .Net з 

метою практичної реалізації мультиплатформених програмних 

засобів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на підготовку науково-педагогічних кадрів у 

галузі системного програмування, здатних розробляти 

мультиплатформене програмне забезпечення.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проектувати та розробляти складні програмні системи, що 

підтримувані існуючими апаратними та програмними 

платформами; розробляти користувацьке та сервісне програмне 

забезпечення; розробляти та оцінювати розроблене програмне 

забезпечення; отримання навиків командної роботи. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 

комп’ютерної інженерії або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог; здатність до 

адаптації та дій в новій ситуації; здатність виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; здатність приймати обґрунтовані рішення; 

уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати 

дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати 

(роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в 

обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх 

реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; здатність будувати та 

досліджувати моделі комп’ютерних систем та мереж; здатність 

використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи 

технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, 

брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем 

та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, 

зокрема з метою підвищення їх ефективності; здатність обирати 

ефективні методи розв’язування складних задач комп’ютерної 

інженерії, критично оцінювати отримані результати та 



аргументувати прийняті рішення. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  Загальні характеристики мультиплатформених 

програмних засобів. Структура мультиплатформених програмних 

засобів. Технології проектування мультиплатформених 

програмних середовищ. Формальне моделювання 

мультиплатформених програмних засобів. Технологія організації 

взаємодії між клієнтом та сервером. Засоби реалізації 

мультиплатформних програмних засобів Платформа .NET та її 

застосування для створення мультиплатформених програмних 

засобів. Порядок проектування мультиплатформеної програмної 

системи. 

Види занять: лекції, лабораторні заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, експериментальне 

дослідження, аналіз, он-лайн 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані під час навчання у вищих 

навчальних закладах на першому (бакалаврському) рівні 

Пореквізити Знання, отримані під час проходження дисципліни, можуть бути 

використані для покращення ділових перспектив та якості 

обслуговування клієнтів, для знаходження потрібної інформації та 

економії ресурсів. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. Кучеров Д.П. Інженерія програмного забезпечення / Д.П. 

Кучеров, Є.Б. Артамонов. – К.: НАУ, 2017. – 388 с. 

2. Снитюк В. Є. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми: 

навч. посібник. Київ: Маклаут, 2008. – 364 с. 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9162 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, персональні 

комп’ютери 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Комп’ютеризованих систем управління 

Факультет Кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

Викладач(і) НЕЧИПОРУК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Посада: доцент 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=0&pli=1&user

=PbOsFFoAAAAJ  

E-mail: vitalij.nechyporuk@npp.nau.edu.ua  

Тел.:  0667246278 

Робоче місце: 5-211 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, що побудований на основі оригінальних 

досліджень кафедри у сфері комп’ютеризованих систем 

управління та багатолітнього досвіду викладачів дисциплін 

«Мультиплатформені програмні засоби» та «Методи аналізу 

великих даних»  

Лінк на дисципліну http://ccs.nau.edu.ua/ 
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