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Назва 

дисципліни 

Програмування для мобільних платформ 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка 

м. Львів, вул. Університетська 1 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет прикладної математики та інформатики 

Кафедра інформаційних систем 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

12 – інформаційні технології 

122 – комп’ютерні науки 

Викладачі 

дисципліни 

Бернакевич Ірина Євстахіївна, доцент кафедри інформаційних систем 

Вовк Володимир Дмитрович, доцент кафедри інформаційних систем, 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

iryna.bernakevych@lnu.edu.ua; https://ami.lnu.edu.ua/employee/bernakevych; 

vovk@lnu.edu.ua; https://ami.lnu.edu.ua/employee/vovk-volodymyr;  

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 261. 

м. Львів, вул. Університетська, 1 

Консультації з 

питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/лабораторних занять (за поперед-

ньою домовленістю). 

Сторінка курсу https://ami.lnu.edu.ua/course/prohramuvannya-dlya-mobilnyh-prystrojiv  

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам теоретичні знання та 

практичні навички програмування мобільних пристроїв для популярних 

мобільних платформ. Основну частину курсу займає розгляд практичних 

аспектів розробки програмного забезпечення для операційної системи 

Android. Основна увага зосереджена на проектуванні та командній розробці 

мобільного додатка за обраною тематикою. 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Програмування для мобільних платформ” є вибірковою 

дисципліною з спеціальності 122 – комп’ютерні науки для освітньої 

програми Комп’ютерні науки, яка викладається в 6-му семестрі в обсязі 4-

ох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни “Програмування для мобільних 

платформ” є ознайомлення студентів з архітектурою мобільних 

операційних систем, сучасними поглядами на розробку програмного 

забезпечення для мобільних пристроїв, сучасними інструментами розробки, 

формування знань, вмінь та навичок з проектування додатків в умовах 

обмежених ресурсів, розробки адаптивного користувацького інтерфейсу 

для мобільних пристроїв. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Голощапов А. Google Android. Программирование для мобильных 

устройств. – М.: БХВ-Петербург, 2012. – 448 c. 

2. Дейтел П., Дейтел Х., Уолд А. Android для разработчиков. 3-е изд. – 

СПб.: Питер, 2016. – 512 с.  

3. Колисниченко Д. Программирование для Android. Самоучитель. – М.: 

БХВ-Петербург, 2012. – 272 c.  

4. Лорен Д., Шейн К. Android за 24 часа. Программирование приложений 

под операционную систему Google. – М. : Рид Групп, 2011. –  464 c.  
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5. Майер P. Android 4. Программирование приложений для планшетных 

компьютеров и смартфонов. – М. : Эксмо, 2013. – 816 с.  

6. Медникс З., Дорнин Л., Мик Б., Масуми Н. Программирование под 

Android. – М.: Питер, 2013. – 560 c. 

7. Харди Б., Филлипс Б., Стюарт К., Марсикано К. Android. 

Программирование для профессионалов.  – СПб.: Питер, 2016. – 640 с. 

8. Цехнер М. Программирование игр под Android. –.: Питер, 2012. – 688 с. 

9. Thornsby J. Android UI Design. – USA : PACKT Printing, 2016. – 374 р. 

10. https://www.coursera.org/specializations/android-developer 
 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. аудиторних занять: 48 год., з них 16 год. лекцій 

та 32 години лабораторних робіт. Самостійної роботи: 72 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

− особливості архітектури і апаратного середовища мобільних пристроїв; 

− особливості розробки програмного забезпечення для мобільних 

платформ; 

− технології та інструменти проектування додатків для сучасних 

мобільних платформ; 

− компоненти програмних додатків для мобільних платформ; 

Вміти: 

− застосовувати інструменти для розробки мобільних додатків; 

− програмувати і відлагоджувати додатки для мобільних пристроїв; 

− використовувати XML нотацію для опису макету користувацького 

інтерфейсу; 

− оптимізувати роботу мобільних додатків; 

− розгортати програмні продукти на мобільних пристроях. 
Ключові слова Мобільна операційна система, емулятор, Android SDK, ресурси, активності, 

сервіси, контент-провайдери, наміри, фільтри намірів, широкомовні 

приймачі, віджети, віртуальна машина davlink, маніфест Android-

застосування, менеджери компоновки, UI-фрагменти, панель дій ActionBar, 

адаптери, базаи даних SQLite, джерела даних, геолокаційні сервіси, пряме 

геокодування, MapView, MapActivity, датчики, покрокова анімація. 

інтерполяційна анімація властивостей, віджети домашнього екрану, живі 

обої, монетизація, дистрибуція. 

Формат курсу Очний, дистанційний  

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Ознайомлення з Internet курсами по Програмуванню для мобільних 

платформ 

COURSERA courses: 
https://www.coursera.org/specializations/android-developer 

Теми 1. Особливості розробки для мобільних операційних систем. Історія 

розвитку мобільних ОС. Огляд сучасних мобільних операційних систем. 

Огляд мов програмування для мобільних платформ. Архітектура платфор-

ми Android. Компоненти Android-додатка. Віртуальна Java-машина Dalvik. 

Версії Android SDK і сумісність. 

2. ОС Android. Базові концепції. Інтегровані середовища розробки. 

Структура проекту в Android Studio. Емулятори Android. Конфігурування 

емуляторів. Налагодження додатка. Файл маніфесту додатка. Процес 

побудови застосувань Android. Компонент Activity платформи Android і 

життєвий цикл додатку. Реєстрація подій життєвого циклу Activity. 

3. Основи створення користувацького інтерфейсу. Побудова макету 

https://www.coursera.org/specializations/android-developer


користувацького інтерфейсу. Ресурси та ідентифікатори ресурсів. 

Менеджери компоновки. Адаптери. Підключення віджетів та призначення 

слухачів. UI-фрагменти. Життєвий цикл фрагментів. Хостинг UI-фрагмен-

тів. FragmentManager і транзакції фрагментів. Cтилі. Теми. Створення 

меню. ViewPager і поділ програми на сторінки. TimePickerDialog. 

DialogFragment і створення діалогових вікон. Передача даних в діалогове 

вікно. 

4. Наміри та широкомовні приймачі. Використання намірів для 

запуску сервісів та активностей, передачі інформації між активностями. 

Використання намірів для трансляції подій. Явні та неявні наміри. Способи 

реєстрації широкомовних приймачів. Трансляція намірів. Створення 

фільтрів намірів. Принципи роботи фільтрів намірів в Android. 

5. Робота у фоновому режимі. Створення, запуск та керування 

сервісом. Зв’язування сервісів з активностями. Створення фонових 

сервісів. Використання фонових потоків. Сигналізація. Використання 

AsyncTask для запуску асинхронних задач. IntentService. Викоистання 

Looper, Handler і HandlerThread. 

6. Бази даних та джерела даних. Робота з базами даних SQLite. 

Курсори і клас ContentValues. Використання SQLiteOpenHelper. Виконання 

запитів до бази даних. Створення та реєстрація джерел даних. Асинхронні 

запити до джерел даних за допомогою CursorLoader. Реалізація пошуку. 

Стандартні джерела даних в Android (MediaStore, ContactsContract, 

Calendar). 

7. Карти, геокодування та геолокаційні сервіси. Викоритсання 

геолокаційних сервісів LocationManager та LocationProvider. Пошук 

геолокаційних джерел даних за заданими критеріями. Пошук поточного 

місцезнаходження. Використання сповіщень про близькість знаходження. 

Зворотне та пряме геокодування. Створення інтерактивних карт за 

допомогою MapView і MapActivity. Використання об’єкта MapController. 

Накладання шарів. 

8. Датчики. Низькорівневі програмні інтерфейси Android. 
Використання об’єкта SensorManager. Відслідковувння показів датчиків. 

Управління Bluetooth-пристроями і режимом виявлення. Виявлення 

віддалених Bluetooth-пристроїв. Взаємодія через Bluetooth. 

Відслідковування підключення до Інтернет. Відслідковування інформації 

про Wi-Fi та інших мереж. Зміна конфігурації Wi-Fi та пошук точок 

доступу. Передача даних за допомогою Wi-Fi Direct. Сканування NFC-

міток. Передача даних за допомогою технології Android Beam. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

- Програмування; 

- Програмування на Java; 

- Програмування та підтримка веб-застосувань. 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання 

курсу 

Презентації, лекції 

Доповіді за вибраною темою  

Тестування 

Командний проект 

 

Необхідне об-

ладнання 

Комп’ютер із програмним забезпеченням Android Studio. 



Критерії оці-

нювання (ок-

ремо для кож-

ного виду нав-

чальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• доповідь за вибраною темою: 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20 

• командний проект: 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

30 

•  залік: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають одну письмову 

роботу (реферат за вибраною темою). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-

чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції та лабораторні зайняття курсу. Студенти 

повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-

начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 

завдань, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час лабораторного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

1. Архітектура OS Android. Віртуальна Java-машина Dalvik. 

2. Принципи створення Android-додатків. Компоненти додатку. 

3. Маніфест додатку. 

4. Ресурси та ідентифікатори ресурсів. Менеджери компоновки. 

5. Активності. Життєвий цикл активності.  

6. Фрагменти. Життєвий цикл фрагментів. Хостинг UI-фрагментів. 

7. Наміри. Явні та неявні намірів. Фільтри намірів.  

8. Широкомовні приймачі та способи їх реєстрації. 

9. Створення, запуск та керування сервісом.  

10. Зв’язування сервісів з активностями.  

11. Робота з базами даних SQLite.  

12. Курсори і клас ContentValues. 

13. Поняття контент провайдера. Доступ до провайдера. URI провайдера. 

Отримання даних від провайдера. 

14. Поняття процесу. Життєвий цикл процесу. Види процесів.  

15. Використання AsyncTask для запуску асинхронних задач. Взаємодія між 

процесами. 

16. Викоритсання геолокаційних сервісів LocationManager та 

LocationProvider. 



17. Зворотне та пряме геокодування. 

18. Створення інтерактивних карт за допомогою MapView і MapActivity. 

19. Використання об’єкта SensorManager. 

20. Управління Bluetooth-пристроями і режимом виявлення. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-

шенню курсу. 
 

 
 


