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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання  

Кількість кредитів 4  

Галузь знань: 

12 «Інформаційні 
технології» обов’язкова 

Загальна кількість 

годин – 120 годин  
Спеціальність: 

122 «Комп’ютерні 

науки» 

Курс  Семестр  

Змістових модулів –2  2С 3 

Тижневе 

навантаження:  

аудиторних занять –  

3 год.  

самостійна робота 

студента – 6 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  12 год.  

Лабораторні 

заняття  
22 год. 

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
86 год.  

Форма контролю: екзамен 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни «Крос-платформне програмування» є 

засвоєння майбутніми фахівцями навичок розробки програмного забезпечення за 

допомогою крос-платформної мови програмування Java.  

 

Завданням дисципліни є: 

– формування базових знань про поняття крос-платформності; 

– ознайомлення з компонентними моделями Net Framework, JavaKit 

– розвиток навичок роботи з масивами та колекцією об’єктів  

– опанування навичками роботи з пакетами java.awt, java.io, java.util. 

 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних 

технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні компетентності: 
ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК5.Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК6.Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК7.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК11.Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК12.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК13. Здатність діяти на основі етичних міркувань.  

ЗК15.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

 

Фахові компетентності: 

ФК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, 

використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, 

розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, 

розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного 

моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних 

систем.  

ФК8. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із 

застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-
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орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й 

алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.  

 

Програмні результати навчання: 

РН5. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання 

обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність 

алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та 

обчислюваних функцій. 

РН7. Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і 

операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та 

багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, 

нелінійного, стохастичного програмування.  

РН19. Будувати базові алгоритми та програми різного рівня складності на 

мові Python як в процедурному, так і в об'єктно-орієнтованому стилі.  

 

 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови 

відносин у команді;  

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати 

мету, планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; повага до колег. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль № 1. Основи програмування на Java 

 

Тема 1. Компонентна ідеологія [ 1, с.12...28; 2, с. 9…26] 

Поняття кросплатформності, її типи. Визначення та властивості 

компонентів. Специфікація інтерфейсу як контракту. Модель посилань 

(узагальнена модель компонентної системи). Компонента модель .Net Framework. 

Типи компонентів. Динамічна бібліотека DLL як приклад компонента.  

 

Тема 2. Стратегії інтеграції програмного забезпечення. 

Концепції взаємодії компонентів. Виклик віддалених об'єктів. Маршалінг і 

серіалізація. Підходи до інтеграції компонентів інформаційних систем. 

 

Тема 3. Методи створення компонентів 

Розробка та збирання компонентів. Об'єкти та сервіси, що ними надаються. 

Створення компонентів типу Windows Forms на мові C# в компонентному 

середовищі .Net Framework. 

 

Тема 4. Типи даних. [ 2, с.7...23; 7, с. 24…35] 

Змінні. Примітивні і посилальні типи даних. Дробові типи. Булевий тип. 

Об'єкти і правила роботи з ними. 

 

Тема 5. Імена. Пакети. [ 1, с.125...159; 7, с. 8…89] 

Прості й складені імена. Елементи. Елементи пакета. Платформна 

підтримка пакетів. Оголошення верхнього рівня. Унікальність імен пакетів. 

Область видимості імен. 

 

Тема 6. Оголошення класів. [3, с.7...45; 5, с. 23…63] 

Модифікатори доступу. Оголошення класів. Додаткові властивості класів. 

 

Змістовий модуль 2. Програмування на Java 

Тема 7. Колекції об'єктів. [7, с.6 ... 78; 12, с. 57 ... 112] 

Параметризрвані і тіпізовані контейнери. Додавання груп елементів. 

Висновок вмісту контейнерів. List. Ітератори. Стек. Безліч. 

 

Тема 8. Масиви. [7, с.16...118; 12, с. 111…134] 

Масиви, як тип даних в Java. Перетворення типів для масивів. Клонування. 

 

Тема 9.  Пакет java.awt. [7, с.126...178; 12, с. 157…233] 

Аплети. Базові класи. Основні компоненти. Менеджери компонування. 

Вікна. Меню. Обробка подій. 

 

Тема 10.  Пакет java.io. [7, с.87...99; 2, с. 141…156] 
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Система уведення/виведення. Потоки даних (stream). Класів-реалізації 

потоків даних. Класи ByteArrayіnputStream і ByteArrayOutputStream. Класи 

FіleіnputStream і FіleOutputStream. Класи FіlterіnputStreeam і FіlterOutputStream. 

Їхні спадкоємці. Serіalіzatіon. Версії класів. Класи Reader і Wrіter. Їхні спадкоємці. 

Клас StreamTokenіzer. Робота з файловою системою. 

 

Тема 11.  Потоки виконання. Синхронізація. [ 9, с.34...78; 2, с. 157…171] 

Багаторівнева архітектура. Базові класи для роботи з потоками. Інтерфейс 

Runnable. Демон-потоки. Синхронізація. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття 

або завдання  

на самостійну роботу  

Кількість  

годин балів 

лк лаб 
сем. 

(пр.) 
СРС  

Змістовий модуль 1 – Основи програмування на Java 

1 

Лекція 1  Компонентна ідеологія 1 - - - - 

Лабораторне 

заняття 1 

Знайомство із засобом 

GUI Builder 
- 2 - - 2 

 Самостійна 

робота 1  
Лексика мови Java - - - 8 1 

2 

Лекція 2 

Стратегії інтеграції 

програмного 

pабезпечення 

1 - - - - 

Лабораторне 

заняття 2  

Об'єктна модель в Java 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 2 

Проробка теоретичного 

матеріалу  

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 1 

3 

Лекція 3 Методи створення 

компонентів 
1 - - - - 

Лабораторне 

заняття 3 

Використання пакетів та 

jar-файлів 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 3 

Проробка теоретичного 

матеріалу  

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 1 

4 

Лекція 4 
Типи даних 1 - - - - 

Лабораторне 

заняття 4 

Потоки і класи введення 

/ виводу 
- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 4 

Проробка теоретичного 

матеріалу  

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 2 
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5 

Лекція 5 
Імена. Пакети 1 - - - - 

Лабораторне 

заняття 5 

Розробка програми на 

базі каркасу додатків - 2 - - 3 

Самостійна 

робота 5 
Проробка теоретичного 

матеріалу  

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 2 

6 

Лекція 6 
Оголошення класів 1 - - - - 

Лабораторне 

заняття 6 

Створення кістяка 

додатку - 2 -  3 

Самостійна 

робота 6 

Проробка теоретичного 

матеріалу  

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 8 3 

7,8 

Самостійна 

робота 7 Підготовка до ПМК 1 - - - 8 - 

ПМК 1  
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 
 - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1: 74 год. 6 12 - 56 35 

Змістовий модуль 2 - Програмування на Java 

9 

Лекція 7  
Коллекции 

объектов 
1 - - - - 

Лабораторне 

заняття 7  

Створення додатків з 

однодокументним 

інтерфейсом 

- 2 - - 3 

10 

Лекція 8 Масиви 1 - - - - 

Лабораторне 

заняття 8  

Створення програми з 

багатодокументним 

інтерфейсом. 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 8 
Пакет java.util - - - 8 3 

11 

Лекція 9  Пакет java.awt 1 - - - - 

Лабораторне 

заняття 9  

Створення додатків для 

побудови графічних 

зображень 

- 2 - - 3 



10 

 

  

Самостійна 

робота 9 

Проміжне програмне 

забезпечення 
- - - 8 2 

12 

Лекція 10  Пакет java.io 1 - - - - 

Лабораторне 

заняття 10  

Створення додатків для 

побудови графічних 

зображень 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 10 

Особливості 

компонентних 

технологій 

- - - 8 3 

13 

Лекція 11  
Потоки виконання. 

Синхронізація 
2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 11  

Створення додатків баз 

даних 
- 2 - - 3 

14, 15 

Самостійна 

робота 11  
Підготовка до ПМК2 - - - 6 2 

ПМК 2  
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2: 46 год. 6 10 - 30 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни 74 + 46 = 120 год. 100 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  

ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 

 

Підсумковий модульний контроль 1 
1. Принципи реалізації платформної незалежності. 

2. Проблема захисту. Модель пісочниці. 

3. Платформи, програмні моделі та інструментальні засоби для створення 

Java-застосувань. 

4. Процедурні аспекти програмування: основні особливості. 

5. Особливості рядків у Java. 

6. Пакети в Java. 

7. Створення об’єктів. Особливості конструкторів у Java. 

8. Модифікатори доступу. 

9. Основні механізми ініціалізації. 

10. Поліморфізм у Java. 

11. Абстрактні методи та класи. Інтерфейси. 

12. Знищення об’єктів та фіналізатори. 

13. Виключення. 
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14. Внутрішні та анонімні класи. 

15. Колекції та сортування колекцій. 

16. Сокети. 

17. Запуск і базові властивості потоків. Синхронізація. 

18. Графічні застосування. Модель обробки подій. 

 

Підсумковий модульний контроль 2 
1. Проаналізувати причини переходу з процедурного до об’єктно-

орієнтованого програмування. 

2. Як записати в Java-програмі символ з кодом 6915? 

3. Описати переваги та недоліки об’єктно-орієнтованого програмування. 

4. Що таке інкапсуляція і поліморфізм. Описати типи відносин між класами. 

5. Які модифікатори дозволяють звертатися до елементу з класів того ж 

пакету? 

6. Спроектуйте клас «Кавовий автомат». Напишіть, які властивості і методи ви 

б включили в цей клас. 

7. Які види лексем є в Java. Опишіть їх. 

8. Чому буде дорівнювати наступний вираз і значення змінних x і y після 

обчислень? 

9. Типи даних в Java. Примітивні і посилальні типи даних. Різниця між ними. 

10. Наведіть приклад значення цілочисельний змінної x, при якій такі вирази не 

вірні. 

11. Розкрийте поняття імена і пакети в Java. 

12. Розкрийте область видимості імен в Java. 

13. Розкрийте процес перетворення типів в Java. 

14. Описати використання статичних елементів. 

15. Розкрийте застосування ключових слів this і super. 

16. Розкрийте методи роботи з інтерфейсами в Java. Опишіть їх. 

17. Розкрийте сутність поняття поліморфізм. 

18. Розкрийте засоби створення та використання масивів в Java. 

19. Розкрийте методи застосування умовних та циклічних операторів в Java. 

20. Помилки при роботі програми. Винятки в Java. 

21. Масиви та списки 

22. Сортування масивів 

23. Додавання та видалення елементів масиву 

24. Змінні і масиви. Взаємні переходи. 

25. Операції над рядками 
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6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. П. Ноутон, Г.Шилдт. Java2. - С.-Пб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2001. 

2. Б. Єккель. Философия Java.  - С.-Пб.: Питер,2009. 

3. И.Портякин. Swing эффектные пользовательские интерфейсы. - С.-Пб.: 

Питер,2005. 

4. К. Хорстман, Г.Корнелл. Java2. Основы. Библиотека профессионала. Том 1. – 
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профессионала. Том 2. – М. Вильямс, 2007. 
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Додаткова 

9. Боресков А. Б.,    Шикина Е. В.,    Шикина Г. Е.,    Компьютерная    графика: 

первое знакомство, Под ред. Шикина Е.В.- М.: Финансы и статистика, 1996. 

10. Краснов М, OpenGL. Программирование трехмерной графики на Delphi. - 

СПб.: БХВ - Петербург, 2000. 

11. Ла Мот А., Ратклифф Д.и др. Секреты программирования игр/ Перев с англ. - 

СПб: Питер, 1995. - 720 с. 

12. Маров М., 3D Studio MAX 2.5: справочник - СПб: «Питер», 1999. - 672 с. 

 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Освітній портал ТДАТУ: http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1751 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Сайт кафедри http://www.tsatu.edu.ua/kn/navchannja/dyscypliny-kafedry/ 




