
Крос-платформне програмування 
 

Мета курсу – надання основних знань з основ алгоритмізації та 
програмування, а також практичних навичок використання методів та засобів 
сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній діяльності.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Крос-платформне програмування» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Вища математика», 
«Алгоритмізація і програмування», «Організація баз даних та знань», 
«Об’єктно-орієнтоване програмування», «Технології створення програмного 
продукту» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування ефективного використання 
сучасних комп’ютерних технологій та технологій програмування при 
розв’язуванні фахових завдань професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні етапи розв'язування задачі з використанням ЕОМ; поняття 

інформаційної моделі задачі; властивості алгоритму, форми подання алгоритму; 
основні базові структури алгоритмів; сутність методу послідовного уточнення 
алгоритму; основні принципи структурного та об’єктно-орієнтованого 
програмування; порядок складання алгоритмів і програм; правила запису 
алгоритмів і програм; основні елементи однієї з мов програмування; алфавіт; 
основні поняття мови: числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, 
величини, вказівки; типи даних у мові програмування, набір функцій і операцій, 
допустимих для кожного з типів даних; принципи побудови опису програми 

вміти: користуватись програмами Turbo Pascal, Delphi, VBA, Pyton; 
створити програму на мові Pascal, Visual Basic, Object Pascal, Pyton, 
переконатися, що всі дії виконуються коректно, при необхідності налагодити 
програму; створити сучасний культурний інтерфейс додатку; створити модальні 
форми; опрацювати масиви; створити меню та діалоги; створити програми 
виконання економічних розрахунків;  

володіти: знаннями з теорії і практики використання алгоритмічних мов 
програмування; технологіями візуального програмування; знаннями про основні 
етапи розв'язування задач засобами ЕОМ; вміннями та навичками роботи з 
сучасним програмним забезпеченням, налагодження програми; вмінням додати 
до програми нові функції 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
РОЗРОБКА ВИМОГ ТА СПЕЦИФІКАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ КРОС-

ПРОГРАМНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Розробка вимог та специфікації 
компонентів крос-програмних систем. Проектування компонентів крос-
платформеного програмування. Проектування людино-машинного інтерфейся 
крос-платформених інформаційних систем. Реалізація прототипів архітектури 
крос-платформеного забезпечення. ОСНОВИ РОБОТИ У СЕРЕДОВИЩІ 



DELPHI. Інтегрування компонентів в крос-платформену систему 
програмування. Встановлення, налаштування, обслуговування системного, 
інструментального, прикладного програмного забезпечення при крос-
платформеному програмування. 

 
 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 105 годин, у т. ч. – 34 години аудиторних занять і 71 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


