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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 
дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Програма навчальної дисципліни «Розробка проектів 
засобами C#.NET» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістра за 
спеціальністю «Комп’ютерні науки». 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є складовою 
частиною освітніх компонент вільного вибору.  

Дисципліна «Розробка проектів засобами C#.NET» 
спрямована на вивчення одної з найпопулярніших мов 
програмування C# та потужної платформи для створення 
додатків .NET. Під час вивчення дисципліни, за допомогою 
описаних технологій, студент зможе набути навички по 
розробці власних проектів як самостійно, так і в команді. 

Мета: розширення знань та практичних навичок 
студентів по програмуванню засобами C#.NET. Навчитися 
створювати власні проекти самостійно та в команді. 

Завдання: вивчити базові та основні концепції C# і .NET. 
Навчитися розробляти власні проекти. Виробити 
практичні навички по створенню додатків в середовищі  
Windows. Підготувати студентів до використання 
отриманих знань і навиків при розв’язуванні практичних 

http://orcid.org/0000-0002-7170-7068
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задач, а також при написанні магістерських робіт. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  
знати:  
1.  Основні та базові концепції C# і .NET. 
2.  Поняття колекції, серіалізації, багатопоточності, 

рефлексії, контролерів, представлення. 
3.  Основи паттернів проектування. 
4.  Особливості ASP.NET MVC5.  
 
вміти:  
а) Працювати з потоками і файловою системою; 
б) Зібрати «сміття», управляти пам’яттю і 

вказівниками; 
в) Створювати додатки в ASP.NET MVC5; 
 

Посилання на 

розміщення  
навчальної 

дисципліни  на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2849 

Компетентності ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово. 
ЗК-5 Здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК-6 Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-9 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
ФК-2 Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні 
знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, 
зокрема до осіб, які навчаються, з’ясовувати потреби 
потенційних замовників щодо автоматизації обробки 
інформації. 
ФК-3 Здатність збирати, формалізувати, 
систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до 
інформаційної або комп’ютерної системи, що 
розробляється, експлуатується чи супроводжується. 
ФК-6 Здатність збирати і аналізувати дані (включно з 
великими), для забезпечення якості прийняття рішень. 
ФК-7 Здатність розробляти, описувати, аналізувати та 
оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та 
комп’ютерних систем різного призначення. 
ФК-9 Здатність розробляти програмне забезпечення 
відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних 
ресурсів та обмежень. 
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ФК-15 Здатність до оригінального мислення та проведення 
досліджень, критичне осмислення проблем у сфері 
комп’ютерних наук та на межі галузей знань. 

Програмні 
результати навчання 

ПРН1 Здійснювати опис предметної області розробки або 
дослідження; забезпечувати декомпозицію поставленої 
задачі. 
ПРН2 Обирати належні засоби для розробки або 
дослідження (середовище розробки, мова програмування, 
програмне забезпечення та програмні пакети тощо), що 
дозволяють знайти правильне і ефективне рішення. 
ПРН3 Аналізувати проміжні результати розробки або 
дослідження з метою з'ясування їх відповідності вимогам; 
розробляти тести та використовувати засоби 
верифікації, щоб переконатися у якості прийнятих рішень. 
ПРН4 Аналізувати предметну область розробки або 
дослідження, використовуючи наявну документацію, 
консультації з стейкхолдерами; розробляти документацію, 
що фіксує як функціональні, так і не функціональні вимоги 
до розробки чи дослідження. 
ПРН6 Аналізувати, оцінювати та порівнювати різні 
технології (методи, мови, алгоритми, графіки робіт) з 
метою встановлення пріоритетів у відповідності з різними 
критеріям продуктивності та якості, що визначені 
завданням. 
ПРН7 Створювати прототипи програмного забезпечення, 
щоб переконатися, що воно відповідає вимогам до 
розробки; виконувати його тестування і статичний аналіз, 
щоб переконатися у відповідності завданню розробки або 
дослідження. 
ПРН8 Розробляти, реалізовувати та забезпечувати заходи 
з моніторингу, оптимізації, технічного обслуговування, 
виявлення відмов тощо. 
ПРН9 Управляти складними робочими процесами з 
урахуванням поставлених економічних, правових та 
етичних аспектів, оцінювати результати діяльності 
команди. 
ПРН10 Вільно спілкуватися державною та англійською 
мовами усно і письмово для обговорення професійної 
діяльності у сфері інформаційних технологій, проєктів, 
результатів досліджень та інновацій, інших питань 
комп’ютерних наук. 
ПРН11 Відшуковувати необхідну інформацію у науковій 
літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати і 
оцінювати її. 
ПРН13 Мати спеціалізовані концептуальні знання, що 
включають сучасні наукові здобутки у сфері інформаційних 
технологій і є основою для оригінального мислення та 
проведення досліджень. 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Відкритість, взаємодія з людьми, вміння працювати в 
команді, здатність до навчання, здатність логічно 
обґрунтовувати позицію, знаходити вихід з складних 
ситуацій, знаходити час на відпочинок, комунікаційні якості, 
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навички міжособистісних відносин, навички усного 
спілкування, саморозвиток, творчі здібності, чесність. 

Структура навчальної 
дисципліни 

Лекції – 20 год., Лабораторні – 20 год., Самостійна 

робота – 80 год.                               

МОДУЛЬ 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Мова програмування С# і платформа .NET 
Вступ.  

Мова C# і платформа .NET. Початок роботи. 
 
Тема 1. Колекції. 

Введення в колекції. Неузагальнені колекції. 
Узагальнені колекції. Черга. Стек. Словник. 
Індексатори і створення колекцій. 
 
Тема 2. Робота з потоками і файловою системою. 

Робота з дисками. Робота з каталогами. Робота з 
файлами. 
 
Тема 3. Серіалізація.  

Введення в серіалізацію об’єктів. Формати 
серіалізації.  
 
Тема 4. Збір сміття, управління пам’яттю і 
вказівниками. 

Збирач сміття в С#. Вказівники. Роль збірок в 
додатках .NET.  
 
Тема 5. Багатопоточність. 

Введення в багатопоточність. Створення потоків. 
Синхронізація потоків. Монітори. Мьютекси. 
Семафори. Використання таймерів. 
 
Тема 6. Рефлексія. 

Введення в рефлексію. Застосування рефлексії і 
дослідження типів. Атрибути в .NET.  

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Паттерни проектування в C# і .NET 

 
Тема 7. Основи паттернів проектування. 

Введення в паттерни проектування. Породжуючі 
паттерни. Паттерни поведінки. Структурні паттерни. 
 

 
МОДУЛЬ 2   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
Робота з ASP .NET MVC5 

 
Тема 8. Введення в ASP .NET MVC5. 
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Особливості ASP .NET MVC5. Початок роботи. 
Створення проекту. 
 
Тема 9. Контролери. 
Основи контролерів. Методи дій і їх параметри. 
Результати дій. Відправка файлів. Переадресація. 
Сесії. 
 
Тема 10. Представлення. 

Введення в представлення. Строго типізовані 
представлення. Майстер-сторінки. Часткові 
представлення. Робота з формами. Хелпери. 
 
 
Тематика лабораторних робіт 
 
1.Запрограмувати калькулятор з використанням 
Windows Forms. 
2.Запрограмувати власний текстовий редактор з 
використанням Windows Forms. 
3.Реалізувати власний графічний редактор з 
використанням Windows Forms. 
4.Модифікувати код іншої лабораторної роботи 
(однієї з попередніх або з іншої дисципліни) для 
збереження даних програми між запусками за 
допомогою серіалізації класів. 
5.Додати до проєкту іншої лабораторної роботи 
(однієї з попередніх або з іншої дисципліни) unit-
тести. 
6.Нехай маємо паралельні потоки, кожен з яких 
«вміє» виводити лише один символ зі слова, 
наприклад, символи ’C’, ’s’, ’h’, ’a’, ’r’, ’p’. Завдання: 
вивести ціле слово по символам за допомогою цих 
потоків. Допускаються синхронні та асинхронні 
реалізації. 
7.Модифікувати код іншої лабораторної роботи 
(однієї з попередніх або з іншої дисципліни) з 
використанням паттернів проектування. 
Використати принаймні один паттерн. 
 
Завдання для самостійної роботи 
 
1.Аналіз типового Windows Forms додатку. Вікна 
повідомлень. Форма. Повідомлення від миші. 
Використання таймеру. Елементи управління. 
Текст. Кнопки. 
2.Списки. Індикатор. Лічильник. Рядок стану. 
Слайдер. 
3.Додаткові форми. Створення, обмін даними. 
Діалоги. 
4.Створення та використання меню. Акселератори. 
5.Розширене текстове поле. Робота з деревом та 
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списком. 
6.Архітектура MDI. Класифікація. Переваги та 
недоліки. Створення додатків. 

 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно засвоїти теоретичний 
матеріал та здати модульні контролі знань, а 
також вчасно виконати практичні завдання. В 
результаті вони зможуть отримати такі 
обов’язкові бали: 

 60 балів - за вчасне та якісне виконання 
завдань практичних занять, що становить поточну 
(практичну) складову його оцінки; 

 20 балів – модульний контроль 1; 

 20 балів – модульний контроль 2. 
Усього 100 балів. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 

зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни.   

Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. Кожен тест містить набір питань 
трьох рівнів складності. Оцінювання навчальних 
досягнень студентів за усіма видами навчальних 
робіт проводиться за поточним та підсумковим 
контролями. Поточний контроль знань студентів з 
навчальної дисципліни проводиться за допомогою 
тестів. Контрольні завдання включають тестові 
питання трьох рівнів складності. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

 з лекційного матеріалу – шляхом перевірки 
конспектів; 

 з лабораторних робіт – за допомогою 
перевірки виконаних завдань та теоретичної 
підготовки до занять. 

Усі контрольні заходи включено до 100-бальної 
шкали оцінювання. 

Підсумковий семестровий контроль знань 
становить собою залік, який складається із балів за 
лабораторні роботи та двох модульних контролів. 
Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні 
результатів поточного та підсумкового контролів з 
навчальної дисципліни «Розробка проектів засобами 
C#.NET» є: 

 виконання всіх видів навчальної роботи, що 
передбачені силабусом навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального 
матеріалу за змістом навчальної дисципліни. 

 характер відповідей на поставлені питання 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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(чіткість, лаконічність, логічність, послідовність 
тощо); 

 обґрунтування вибору методу для розв’язання 
задач; 

 рівень вміння аналізувати одержані 
результати. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю 
передбачено у 100-бальній шкалі. 

Критерії оцінювання результатів поточної 
роботи (завдань, що виконуються на лабораторних 
заняттях, результати самостійної роботи 
студентів) проводиться у % від кількості балів, 
виділених на завдання, із заокругленням до цілого 
числа: 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить 

суттєві помилки методичного або розрахункового 
характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить 
суттєві помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 
містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, 
висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 

траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із 
зазначеною дисципліною: «Сучасні технології 
об’єктно-орієнтованого програмування», «Розробка 
ігор» та ін. 

Інформаційні ресурси 1. Мюллер Д. П. С# для чайников. Диалектика-
Вильямс, 2019. 608 с. 

2. Прайс М. C# 7 и .NET Core. Кросс-
платформенная разработка для 
профессионалов. Питер, 2018. 640 с. 

3. Бонд Д. Г. Unity и C#. Геймдев от идеи до 
реализации. Питер, 2019. 928 с. 

4. Скит Д. C# для профессионалов. Тонкости 
программирования. Вильямс, 2019. 608 с. 

5. Хокинг Д. Unity в действии. 
Мультиплатформенная разработка на C#. 
Питер, 2019. 352 с. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладання 

Перездача тестових завдань перевірки засвоєння 
теоретичного матеріалу здійснюється згідно з 
правилами ННЦНО. Студенти повинні вчасно 
виконувати та здавати завдання лабораторних 
робіт. Якщо, без вагомої причини, завдання здане 
невчасно, то бали за нього можуть зніматися. 
Студент може доздавати завдання на 
консультаціях та інших парах.  

Ліквідація академічної заборгованості 
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здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу 
і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів здійснюється 
згідно з правилами ННЦНО. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин 
навчальної дисципліни відповідно до політики 
оцінювання оприлюднюються на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=694 

за календарем 

Правила академічної 
доброчесності 

Студенти повинні самостійно виконувати 
завдання лабораторних робіт. Кожен 
студент несе індивідуальну відповідальність за 
виконання поставлених перед ним завдань. 

Студентам рекомендується вивчати  
довідкову літературу та мережу інтернет. 
Студенти, які порушують Кодекс честі 
університету, не отримають бали за це завдання, а 
в разі грубих порушень, курс не буде їм зараховано, 
студенти будуть направлені на повторне вивчення. 
В цілому студенти та викладачі мають 
дотримуватись: 

 Положення про запобігання плагіату випускних 
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти зі 
змінами та доповненнями 

 Кодекс честі студентів 

 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників НУВГП 

Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в НУВГП – всі документи 
тут: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал 
і у нього виникає академічна заборгованість. 

За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj  

Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП 
мають бути чесними у своїх стосунках, що 
застосовується і поширюється на поведінку та дії, 
пов'язані з навчальною роботою. Студенти мають 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=694
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj


10 

 

самостійно виконувати та подавати на оцінювання 
лише результати власних зусиль та оригінальної 
праці, що регламентовано Кодексом честі студента 
у НУВГП (https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj) 

Принципи доброчесності у НУВГП та 
відповідність показникам забезпечення якості вищої 
освіти регламентовано НАЗЯВО та положеннями 
відділу якості освіти НУВГП. 

Сайт НАЗЯВО - https://naqa.gov.ua/ 
Відділ якості освіти - https://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/vyo 

Вимоги до відвідування Студент повинен відвідувати кожне заняття. У 
разі пропуску, на це повинна бути поважна причина. 
В такому разі студент бере завдання у викладача і 
виконує його самостійно або на консультації. 

Заняття та консультації можуть відбуватися 
оффлайн або онлайн за допомогою Google Meet. 

Здобувачі можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки, але виключно в 
навчальних цілях з даної дисципліни. 

У випадку пропуску заняття (лікарняні, 
мобільність, т. ін.) відпрацювати можна під час 
проведення занять з іншою групою за тією ж темою 
або студент виконує пропущений матеріал у вільний 
від занять час та складає його під час консультацій.  

Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин. 

При об’єктивних причинах пропуску занять 
(лікарняні, мобільність і т. ін.) студенти можуть 
самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3373 
 

ДОДАТКОВО 
 
Правила отримання 

зворотної інформації про 
дисципліну* 

      

Щосеместрово студенти заохочуються пройти 
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 

За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 

Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ». 

Оновлення* Викладач періодично оновлює зміст даної 
навчальної дисципліни на основі сучасних практик та 
опитування випускників кафедри. 

За ініціативою викладача зміст даного курсу 

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3373
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оновлюється щорічно з урахуванням змін у 
законодавстві України, наукових досягнень та 
сучасних практик у програмуванні. 

Студенти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 
викладачу стосовно новітніх змін у галузі. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові 
бали. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю 
проводиться за дотриманням вимог нормативних 
документів, розроблених в НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju  

 

Лектор    Іванчук Наталія Віталіївна, к.т.н. 

 

 


