
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ" 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна  вибіркової компоненти  

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) Обчислювальні алгоритми, технологічні підходи в їх реалізації 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Придбання знань, вмінь та навичок, необхідних для самостійного 

вирішення завдань в забезпеченні алгоритмів роботи інформаційних 

систем військового призначення шляхом науково-технічного 

обгрунтування технологічних підходів їхньої реалізації. 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здійснювати оптимізацію програмного забезпечення у відповідності 

з принципами сервіс-орієнтованої архітектури розподілених 

програмних систем. 

Управляти процесами створення та використання інформаційних 

систем та цифрових сервісів. 

Застосовувати сучасні програмно-технічні засоби для розв’язання 

прикладних задач побудови інформаційних систем та цифрових 

сервісів. 

Проводити реінжиніринг прикладних інформаційних систем, бізнес-

процесів та цифрових сервісів. 

 



Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях у 

науковій діяльності. 

Здатність розвивати фундаментальні моделі інформаційних 

технологій, проектувати та створювати прототипи інформаційних 

систем та цифрових сервісів автоматизованих систем управління 

військами та озброєнням. 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зміст навчальної дисципліни:  

Технології програмування об’єктно-орієнтованих інформаційних 

систем на базі платформи DOD.NET.  

Технології програмування крос-платформних інформаційних систем 

на базі платформи Java.  

Методології і технології розробки мобільних додатків. 

Технології програмування Web-орієнтованих систем  для публікації 

баз даних.  

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія   

Форми навчання: очна 

 
 
 

 

 

Пререквізити Воєнно-прикладна теорія ймовірностей та математична статистика. 

Дискретна математика для військових фахівців з інформаційних 

технологій. Проектування інформаційних систем. 

 

Постреквізити Побудова робототехнічних комплексів військового призначення. 
Моделювання складних систем військового  призначення. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. В.В. Зубенко, Л.Л. Омельчук Програмування. Поглиблений 

курс. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 

2011. – 623 с.  

2. Любарський С. В., Хусаінов П. В., Нестеренко М.М. 

Технологія створення програмних продуктів. Частина 1: Навчальний 

посібник. – К: BITI НТУУ „КПІ”, 2012.  

3. Шкіцькій В.В., Субач І.Ю., Сілко О.В. Основи розробки 

багатопоточних розподілених застосувань мовою Java: Навч. 

посібник. – К: BITI, 2016. 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Кормен, Томас Х и др. Алгоритми: построение и анализ..3-е 

изд. Пер. с англ. – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2013, - 1328 с. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та практичного навчання, мультимедійна 

техніка 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік  



 

 

Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) ЛЮБАРСЬКИЙ СЕРГІЙ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Тел.: (063) 425-38-33 

E-mail: lubarsky550@gmail.com 

Робоче місце: 229* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/course/view.php?id=481 

 

 

Начальник кафедри № 22      Е. БОВДА  

    

Розробник          С. ЛЮБАРСЬКИЙ 

      
 


