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Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до лабораторних занять 
висилаються кожному студенту по електронній пошті. Контрольні 
примірники передаються методисту кафедри для збереження в 
електронній бібліотеці кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна "Програмування автоматизованих технологічних систем в зварюванні". Метою 

Програми є представлення зрізу сучасних знань в області розроблення застосунків для 

мобільних пристроїв. Вивчення дисципліни забезпечує конкурентні переваги фахівця при роботі 

на підприємствах України і інших країн світу. 

Мета дисципліни - формування у студентів системи здатностей використання сучасних мов 

програмування при проектуванні та керуванні сучасним обладнанням, що використовується в 

інженерії поверхонь, із використанням сучасних контролерів та персональних мобільних 

пристроїв. 

Предмет дисципліни – типові задачі, що виникають при проектуванні та експлуатації 
сучасного обладнання для інженерії поверхні що потребує використання програмованих 
систем. 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

mailto:a.pirumov@kpi.ua
mailto:a.pirumov@kpi.ua


Компетентності: 

1) Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування (CAD), 

виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки (ФК7) 

2) Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК2) 

3) Здатність працювати в команді (ЗК5) 

4) Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями (ЗК7) 

Програмні результати навчання: 

 Знання та розуміння основ інформаційних технологій, програмування, практично 
використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних 
розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних досліджень (РН9); 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння «Програмування автоматизованих технологічних систем в 
зварюванні» студент повинен мати базові знання з дисциплін: 

 Інформатика; 

 Лінійна алгебра і аналітична геометрія; 

 Іноземна мова; 

 Вища математика; 
На результатах навчання з «Програмування автоматизованих технологічних систем в 
зварюванні» можуть базуватися дисципліни освітньо-наукової та освітньо-професійної 
програм другого рівня вищої освіти. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1) Формування якості зварних конструкцій  

2) Управління якістю. Система управління якістю 

3) Процес «Виробництво та надання послуг»  

4) Управління задокументованою інформацією 

5) Специфікація і кваліфікація процедур зварювання та паяння 

6) Вимірювання в зварюванні 

7) Внутрішній аудит 

8) Коригувальні дії 

9) Управління проектами. ISO 1006 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1) Документація з андроїд. Електронний ресурс з вільним доступом: 

http://developer.android.com 

2) Документація з JAVA. Електронний ресурс з вільним доступом: http://docs.oracle.com 

3) Документація з Kotlin. Електронний ресурс з вільним доступом: http://kotlinlang.ru 

Додаткова література: 

1) Документація з Android Studio. Електронний ресурс з вільним доступом: 

http://developer.android.com 
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2) Документація з андроїд. Електронний ресурс з вільним доступом: http://fandroid.info  

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Мови програмування для мобільних пристроїв під ОС Андроїд  

Основи JAVA. Змінні та типи. Умовні оператори. Масиви. 

Практичне заняття 1  

Закріплення матеріалів лекції. Ознайомитись із практичним застосуванням мови 

програмування. Сфери використання. В редакторі коду програм навчитися створювати змінні 

різних типів. 

Практичне заняття 2  

Закріплення матеріалів лекції. В редакторі коду програм навчитися використовувати 

конструкції розгалуження. Навчитися створювати масиви. Вивчити базові прийоми роботи з 

масивами.  

 

2-й тиждень 

Лекція 2 Мови програмування для мобільних пристроїв під ОС Андроїд 

Цикли в JAVA. Методи. Об’єкти. Компіляція та виконання JAVA програми за допомогою консолі. 

Практичне заняття 3  

Закріплення матеріалів лекції. В редакторі коду програм навчитися використовувати цикли. 

Навчитися працювати із різними типами циклів. Створити просту програму сортування 

масивів із використання отриманих знань з попередніх лекцій та практичних занять. 

Практичне заняття 4  

Для коду програми написаному на попередніх заняттях створити програму для запуску з 

консолі. Навчитися компілювати програму та запускати її. 

 

3-й тиждень 

Лекція 3 Мови програмування для мобільних пристроїв під ОС Андроїд 

Наслідування в JAVA.Виключення та їх обробка. Абстрактні класи та методи. Інтерфейси. 

Методи зворотного виклику. 

Практичне заняття 5  

Закріплення матеріалів лекції. В редакторі коду програм навчитися працювати із 

виключеннями. Опрацювати конструкцію try – catch. 

Практичне заняття 6  

Закріплення матеріалів лекції. В редакторі коду програм навчитися створювати класи та 

абстрактні класи. Опанувати використання інтерфейсів. 

 

4-й тиждень 

Лекція 4 Основи програмування під Андроїд 

Встановлення середовища розроблення андроїд застосунків. Встановлення Java Development Kit. 

Встановлення Android Studio. Додавання пакетів Android SDK Manager. 

Практичне заняття 7 

Встановити та налаштувати Android Studio. 

Практичне заняття 8 

http://fandroid.info/


Для встановленої Android Studio провести необхідні налаштування із додаванням необхідних 

пакетів та модулів. Налаштувати віртуальні пристрої для перевірки створюваних 

застосунків. 

 

5-й тиждень 

Лекція 5 Створення застосунку Андроїд 

Створення проекту Андроїд. Запуск застосунку Андроїд. Побудова простого інтерфейсу 

користувача. Запуск іншого вікна застосунку. 

Практичне заняття 9 

Створити проект програми калькулятор (група студентів може вибрати будь який 

застосунок на власний розсуд). Навчитися створювати та створити простий інтерфейс 

обраного застосунку.  

Практичне заняття 10 

Продовження створення та налаштування інтерфейсу для застосунку. Налаштування обробки 

дотиків до різних візуальних елементів застосунку. 

 

6-й тиждень 

Лекція 6 Підтримка різноманітних Андроїд пристроїв 

Підтримка різних мов програмування в застосунку. Підтримка різноманітних екранів Андроїд 

пристроїв. Підтримка різноманітних версій платформи Андроїд.  

Практичне заняття 11 

Налаштування розроблюваного застосунку для використання на різних версіях платформи. 

Налаштування для використання на різноманітних пристроях. 

Практичне заняття 12 

Створення додаткових екранів застосунку. 

 

7-й тиждень 

Лекція 7 Керування життєвим циклом Activity 

Запуск Activity. Призупинення та поновлення. Зупинка та перезапуск. Повторне створення 

Activity. 

Практичне заняття 13 

Налаштування різноманітних подій та сценаріїв роботи із Activity застосунку. 

Практичне заняття 14 

Продовження налаштування різноманітних подій та сценаріїв роботи із Activity застосунку. 

 

8-й тиждень 

Лекція 8 Побудова динамічного інтерфейсу користувача із використанням фрагментів 

Створення фрагментів. Побудова гнучкого інтерфейсу користувача. Зв’язок з іншими 

фрагментами.  

Практичне заняття 15 

Робота із основним функціоналом програми. Програмування обробки подій. Виконання 

математичних операцій для застосунку Калькулятор. 

Практичне заняття 16 

Робота із основним функціоналом програми. Програмування обробки подій. Виконання 

математичних операцій для застосунку Калькулятор. 

9-й тиждень 



Лекція 9 Збереження даних та взаємодія із іншими застосунками. 

Збереження наборів ключ-значення. Збереження файлів. Збереження даних в SQL базу даних. 

Відправлення користувача в інший застосунок. Отримання результату від Activity. Дозвіл 

іншим застосункам на запуск Activity. 

Практичне заняття 17 

Побудова застосунку. Перевірка застосунку на віртуальному та реальному пристроях. 

Практичне заняття 18 

Проведення заліку 

 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні практичних занять– 2 години на 
кожне практичне заняття (всього – 36 год.). 

6.2 Підготовка до заліку – 6 год. 

6.3 Підготовка до лекцій – 2 години на кожну лекцію (всього – 18 год.) – вивчання матеріалів 
наведених в розділі 4 цього силабусу. 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни Програмування автоматизованих технологічних систем в 
зварюванні є складовою частиною загальної політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і 
полягає у виконанні викладачем і студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій і практичних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять з 
поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 
форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 
викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і практичних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На екзаменах 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 
викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях і практичних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час.  На практичних заняттях 
питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів 
на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Практичні заняття виконуються командами студентів (підгрупами). Склад команди 
визначають студенти за погодженням з викладачем. Закінчені результати виконання 
кожного практичного заняття демонструються викладачеві на наступному занятті. 
Захист виконання повного комплексу практичних занять здійснюється командою 
студентів на останньому занятті і є обов'язковою умовою допуску на екзамен. 

 Практичні заняття повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної сесії. 
Перездачі заліку допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії. Для 
повторної перездачі викладачем призначається комісія. 

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 
і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 



8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування по 
темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться раз на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу практичних 
занять. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 1. Студент має можливість 

отримати додатково 1 бал протягом семестру за проявлену активність на заняттях 

Максимальна кількість балів на всіх лекціях складає: 1 бал × 9 = 9 балів.+ 1 = 10 балів 

 Активність на практичних заняттях оцінюється ваговим балом – від 1 до 5. 

Максимальна кількість балів за всі практичні заняття складає: 5 балів × 18 = 90 балів.  

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=10 + 90 = 100 

балів. 

 Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RC = 100 балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено 

 доцентом, к.т.н, доц. Пірумовим Андрієм Євгеновичем. 

Ухвалено кафедрою смарт технологій з'єднань та інженерії поверхонь 

(протокол № ___ від ___ <_________> 2021 р.) 

Погоджено Методичною комісією Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона 

(протокол № __ від _______) 


