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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
Навчальну програму навчальної дисципліни «Програмування та активація телекомунікаційних 

пристроїв» розроблено на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та 
робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням № 37/роз від 16.06.2015 р. 

Дана дисципліна, розглядаючи сучасні методи об’єктно-орієнтованого і компонентного програ-
мування та активації пристроїв електрозв’язку і передавання даних, є теоретичною основою сукуп-
ності знань та вмінь, що доповнюють профіль фахівця у сфері систем та мереж зв’язку. 

Метою викладання дисципліни є формування навичок проектування мобільних додатків і 
розробки призначеного для користувача інтерфейсу, отримання теоретичної і практичної підготовки 
студентів у сфері програмування та активації телекомунікаційних пристроїв (ТКП) на сучасних 
платформах. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: набуття навичок у кваліфікованій розробці у 
сучасних інтегрованих середовищах цілісних мобільних додатків та адаптивних користувальницьких 
інтерфейсів, проектуванні архітектури в умовах обмежених ресурсів. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент має набути такі компетентності: 
знати: 
•  сучасні середовища і засоби розробки і тестування програмного забезпечення сучасних ТКП; 
•  алгоритми функціонування програмних засобів сучасних ТКП; 
•  функції програмних засобів сучасних ТКП; 
•  технології створення інформаційно-обчислювальних систем; 
•  типові несправності програмних засобів сучасних ТКП, а також методи їхнього виявлення та 

усунення, 
вміти самостійно: 
•  вибирати алгоритми і здійснювати їх програмну реалізацію для вирішення типових задач пред-

метної області; 
•  планувати і виконувати перевірки та затвердження програмного рішення типових задач предметної 

області; 
•  здійснювати програмування, активацію, налаштування програмних засобів сучасних ТКП; 
•  виявляти та усувати типові несправності програмних засобів сучасних ТКП; 
•  передбачати наслідки та оцінювати прийняті рішення. 

Навчальний матеріал дисципліни «Програмування та активація телекомунікаційних пристроїв» 
структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля: № 1 
«Програмування та активація ТКП», що є логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною 
навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз 
результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Програмування та активація телекомунікаційних пристроїв» базується 
на знаннях таких дисциплін: «Вища математика», «Основи інформаційно-комунікаційних технологій», 
«Теорія передачі інформації та кодування». Знання та вміння, отримані студентом при вивченні 
даної навчальної дисципліни, використовуються при паралельному вивченні таких дисциплін, як 
«Багатоканальні системи передачі», «Основи радіомовлення та телебачення», «Системи мобільного 
зв’язку». 

 

2.  ЗМİСТ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛİНИ 

Модуль № 1 «Програмування та активація ТКП» 
Тема 2.1.1. Мобільні платформи, огляд можливостей. Порівняльний огляд мобільних опера-

ційних систем iOS, KaiOS, LineageOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry OS. Їх поширення, 
функціональні можливості. Особливості розробки під кожну з платформ. 

Тема 2.1.2. Розробка під ОС Android. Характеристики. Основні переваги. Використання платформ. 
İнтерфейс програмування застосунків (APİ) Android, İнтегровані середовища розробки (İDE) — 
Android Studio, Appİnventor. Участь у Android Developer Challenge. 

Тема 2.1.3. Середовище розробки Appİnventor. Використання середовища візуальної розробки 
Appİnventor: графічний інтерфейс користувача, візуальна мова програмування. Компіляція візуальної 
блокової мови Appİnventor в байт-код Android. Мова візуального програмування Blockly. Правила 
побудови і тестування програми в Appİnventor. Розробка різноманітних додатків в середовищі.  
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Тема 2.1.4. Середовище розробки Android Studio. Знайомство з середовищем розробки Android 
Studio. Проект, його написання, правило побудови збірки, можливості налагодження і тестування. 
Архітектурний шаблон MVC (Model-View-Controller) в мобільній розробці. Активності додатків і 
їхній життєвий цикл. Створення декількох активностей і перемикання між ними. Побудова інтер-
фейсу активності за допомогою фрагментів. Повторювані списки. Списки фрагментів. Позиціонування 
елементів інтерфейсу при горизонтальному і вертикальному позиціонуванні.  

Тема 2.1.5. İнтеграція з базами даних. Реляційна система керування базами даних SQLite. 
Використання HTTP-запитів, асинхронна архітектура опитування даних. Обробка подій TouchScreen. 

Тема 2.1.6. Активація мобільних додатків. Створення політик для засобів підключення типових 
телекомунікаційних пристроїв. Функції реєстрації пристроїв на iOS, KaiOS, LineageOS, Android. 
Створення сертифікатів APN (Access Point Name). Помилки активації. 
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