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Робоча програма навчальної дисципліни «Платформи корпоративних 

інформаційних систем» складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності 2015 р.) та відповідає освітньо-професійним  

програмам: 

- «Інформаційні технології та управління проектами», 122 – Комп’ютерні 

науки, 12 – Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри 

математичного моделювання (Протокол № 8 від «31» січня 2017 року) та 

затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (Протокол № 1 від «3» лютого 2017 року). 

– «Системний аналіз», спеціальності 124 – Системний аналіз, галузі 12 – 

Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри ____________________ 

(Протокол № ___ від «___» ___________ 20__ року) та затвердженої Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № __ 

від «___» ________ 20__ року). 

– «Прикладна математика», спеціальності 113 – Прикладна математика, галузі 

11 – Математика та статистика,  погодженої на засіданні кафедри прикладної 

математики та інформаційних технологій та затвердженої Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № 6 

від 6 червня 2017 р.) зі змінами від 2 вересня 2018 р. (Протокол № 2). 

 
 

Розробники:  Горбатенко М.Ю., асистент кафедри математичного       

                                моделювання, кандидат фіз.-мат. наук 
                                    (П.І.Б. авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання 

 

Протокол № 1 від   “ 29 ”  серпня  2019 року  
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Протокол № 1 від   “ 29 ”  серпня  2019 року  

 

Голова методичної ради  

факультету математики та інформатики   __________    __Мартинюк О.В__ 
                                                                                                                                        (підпис)                           (прізвище та ініціали)          
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1. Мета навчальної дисципліни 

Мета: формування навичок проектування, розробки, встановлення 

додатків, використання сучасних методів програмування та сучасних 

середовищ розробки. 

Завдання: отримані знання, вміння та навички дадуть змогу стати 

досвідченим користувачем персональних комп’ютерів, знавцем сучасних 

інформаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури, які 

будуть достатніми для самостійного освоєння нових програмних засобів і 

ефективного використання персональних комп’ютерів в майбутньому. 

 

2. Результати навчання 

знати:  
- теоретичні положення про .Net Framework; 

- теоретичні положення про C#; 

- теоретичні положення про клієнтську обробку; 

- теоретичні положення про взаємодію з користувачем; 

- теоретичні положення про обробку виключних ситуацій; 

- теоретичні положення про створення багатопоточних додатків. 

 

вміти:  

- створювати компоненти .Net Framework, за допомогою мови C#; 

- створювати та супроводжувати проекти; 

- коректно обробляти нештатні ситуації; 

- вміти користуватися основними можливостями IDE Visual Studio. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Мова C# 

Тема 1. Архітектура 

додатків .Net. Основи C# 
6 2    4       

Тема 2. Об’єкти та 

типи, наслідування.  
11 2  4  5       

Тема 3. Керовані та 

некеровані ресурси. 

Generics. 

6 2    4       

Тема 4. Масиви та 

кортежі (Tuples). 

Оператори та приведення 

(casts). 

11 2  4  5       

Тема 5. Делегати, 

лямбда, події. Рядки та 

регулярні вирази 

6 2  4  4       

Тема 6. Стандартні та 

спеціалізовані колекції 
11 2  4  5       

Тема 7. LINQ, обробка 

помилок, Exceptions 
6 2    4       

Тема 8. Вступ в 

асинхронне 

програмування. 

7 2    5       

Разом за ЗМ 1 68 16  16  36       

Змістовий модуль 2. .Net Core та середовище виконання (Runtime) 

Тема 9. Рефлексія, 

метадані, динамічне 

програмування. 

10 2  5  3       

Тема 10. Діагностика 

додатків, Application 

Insights, Hockey 

5 2    3       

Тема 11. Задачі (Task) 

та паралельне 

програмування 

5 2    3       

Тема 12. Робота з 

файлами та потоками 
9 2  4  3       

Тема 13. Безпека, 

робота з мережевими 

ресурсами (Networking) 

5 2    3       

Тема 14. Захист 

додатків, шифрування 

даних, робота з 

захищеними ресурсами 

11 2  5  4       

Тема 15. XML, JSON, 

локалізація 
7 2    5       

Разом за ЗМ 2 52 14  14  24       

Усього годин 120 30  30  60       
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Теоретичний зміст програми навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Мова C#. 

Тема 1. Архітектура додатків .Net. Основи C#. (Історія розвитку, збірки, NuGet пакети, 

CRL, технології для створення Windows, Web, Mobile додатків, оголошення змінних, 

область видимості, типи даних, перерахування, стиль кодування). 

Тема 2. Об’єкти та типи, наслідування. (Класи, структури, їх відмінності, expression body 

members, змінні за посиланням та значенням, поліморфізм методів, екземплярні та статичні 

конструктори, полу тільки для читання, файли, які знаходяться більше ніж в одному класі, 

статичні класи, тип Object, типи наслідування, реалізація наслідування, модифікатори 

доступу, інтерфейси). 

Тема 3. Керовані та некеровані ресурси. Generics. (Виділення пам’яті в стеку та кучі, збірка 

сміття, звільнення некерованих ресурсів, IDisposable інтерфейс, робота з вказівниками, 

високошвидкісні стекові масиви, виклик сторонніх бібліотек через native API. Generics: 

класи, структури, інтерфейси, методи їх декларація, створення, та використання). 

Тема 4. Масиви та кортежі (Tuples). Оператори та приведення (casts). (Робота з 

одновимірними, багатовимірними та зубчастими масивами, клас Array, Tuple, структурне 

порівняння, оператори, явне та неявне приведення типів, порівняння типів, перевантаження 

операторів, індексний оператор, проблеми при реалізації.) 

Тема 5. Делегати, лямбда, події. Рядки та регулярні вирази. (Делегати, лямбда методи, 

замикання, події, слабкі події, створення рядків, їх форматування та використання 

регулярних виразів). 

Тема 6. Стандартні та спеціалізовані колекції. (Основні інтерфейси колекцій, робота зі 

списками, чергами, стеками, зв’язані та сортовані списки, словники та множини, оцінка 

швидкодії, бітові масиви та вектори, observable, immutable, concurrent колекції). 

Тема 7. LINQ, обробка помилок, Exceptions. (Стандартні LINQ запити, LINQ оператори, 

Parralel LINQ, дерева виразів, методи обробки помилок, визначення власних виключних 

ситуацій, їх обробка, отримання та зміна системної інформації). 

Тема 8. Вступ в асинхронне програмування. (Важливість асинхронного програмування, 

шаблони асинхронного програмування, async, await, створення та використання 

асинхронних методів, обробка помилок, коректна робота з довготривалими асинхронними 

операціями). 

 

Змістовий модуль 2. .Net Core та середовище виконання (Runtime). 

Тема 9. Рефлексія, метадані, динамічне програмування. (Кастомні атрибути, аналіз 

метаданих під час роботи додатку, динамічне створення об’єктів, читання, зміна, виклик 

методів зі змінною кількістю параметрів, DLR & Runtime, DynamicObject, ExpandoObject). 

Тема 10. Діагностика додатків, Application Insights, Hockey. (EventSource, визначення 

об’єктів, діагностика додатків, виявлення проблем додатків на «точкових клієнтах», 

загальна швидкодія додатку, збір та аналіз інформації про середовище користувача, 

Application Insights, Hockey) 

Тема 11. Задачі (Task) та паралельне програмування. (багатопоточність, клас Parallel та 

його можливості, основні методи, клас Task, робота з ним, створення потоків, пул задач, 

методи відміни довготривалих операцій, Data Flow) 

Тема 12. Робота з файлами та потоками. (Отримання інформації про каталог, файл, методи 

їх створення, редагування, видалення, потоки для читання/запису, стискання файлів, 

моніторинг змін, які відбулися у файлі, комунікація за допомогою pipes, windows runtime 

streams). 

Тема 13. Безпека, робота з мережевими ресурсами (Networking). (HttpClient, робота з 

мережевими ресурсами, створення та отримання інформації про IP адресу та DNS записи, 

Http 2.0, Web listener, TCP, UDP сокети). 
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Тема 14. Захист додатків, шифрування даних, робота з захищеними ресурсами. 

(Автентифікація та авторизація, створення та перевірка сигнатур, безпечний обмін даними, 

підпис та хешування, захист даних, контроль доступу до ресурсів). 

Тема 15. XML, JSON, локалізація. (XML стандарти, XMLReader, XMLWriter, 

XMLDocument, XPathNavigator, LINQ to XML, JSON, створення, використання, розгляд 

випадків коли і як краще застосовувати, форматування згідно регіону, ресурси 

локалізованого контенту, локалізація різних типів додатків, створення влесних культур, 

ресурсних читачів). 

 

3.3. Теми семінарських занять 

Не передбачено 

 

3.4. Теми практичних занять 

Не передбачено 

 

3.5. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Створення класів, робота з масивами, оцінка часу виконання 

2 Наслідування, робота з Array list. 

3 Робота з колекціями. 

4 Делегати, події, їх застосування. 

5 Серіалізація, робота з серіалізаторами. 

6 Рефлексія, атрибути. 

7 Багатопоточність 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

1. Реалізація інтерфейсів для стандартних та типізованих колекцій, рефлексія. 

2. Архівування, серіалізація та шифрування рядків та файлів. 

3. Тестування Windows Forms. 

4. Тестування ASP.Net додатків. 

5. Тестування MVC додатків. 

6. Управління заголовками та повідомленнями у WCF сервісі. 

7. Транзакції в стандартному та розподіленому середовищі. 

8. n-tier архітектура, для випадків n>=3. 

 

3.7. Самостійна робота 

№ Назва теми 

1 Створення класів, робота з масивами, оцінка часу виконання 

2 Наслідування, робота з Array list. 

3 Робота з колекціями. 

4 Делегати, події, їх застосування. 

5 Серіалізація, робота з серіалізаторами. 

6 Рефлексія, атрибути. 

7 Багатопоточність 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

зараховано 

A (90-100) відмінно 

B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

не зараховано  

з можливістю повторного 

складання 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано  

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

- опитування; 

- лабораторні роботи. 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю   

Форма підсумкового  контролю:  залік. 
 

7. Рекомендована література 

Базова 

1. Павловская  Т.А. / C#. Программирование на языке высокого уровня // Т.А. 

Павловская, Учебник для вузов, ПИТЕР, 2010.- 432 с. 

2. Культин Н. Б. / Microsoft Visual C# в задачах и примерах // Н. Б. Культин, 

БХВ-Петербург, 2009.-314 с. 

3. Miles Rob / C# Programming Edition 4.0 // Rob Miles Department of Computer 

Science University of Hull.- 200 pp. 

4. Holm Cristian / Dissecting A C# Application // Cristian Holm, Bernhard Spuida, 

Mike Kruger 2004.- 544 pp 

5. Troelsen Andrew / Pro C# 5.0 and the .Net Framework 4.5 // Andrew Troelsen, 

Sixth Edition, APress, 2012.- 1560 pp. 

 
14. Інформаційні ресурси 

1. http://msdn.microsoft.com 

2. http://visualstudio.com 

3. http://microsoftvirtualacademy.com 

4. http://www.tutorialspoint.com/csharp/ 

5. https://www.microsoft.com/net/core 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/
http://visualstudio.com/
http://microsoftvirtualacademy.com/
http://www.tutorialspoint.com/csharp/
https://www.microsoft.com/net/core
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Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
40 100 

7 7 8 8 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 


