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немає_________________________________________________________________________________;  

12. Зміст курсу:  
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1. Index. _ 2.2.04_______________; 
2. Tittle. Technologies of object-oriented and web-programming; 
3. Type. Selective 
4. The level of higher education. I 
5. Year of study 4 

6. Semester. 8 

7. The number of ECTS credits. 4 

8. Full name of Lecturer, degree, position. Safonyk A.P., Doctor of Technical Sciences, Professor of the 

Department of Automation, Electrical Engineering and Computer-Integrated Technologies 
9. Content: after studying the discipline the student must 

know: 
• object-oriented and web programming technologies 

• real-time operating systems; 

• software protocols of intercomputer exchange; 

• connection of microprocessor systems with technological objects in real time. 

To be able: 
• solving and programming tasks in real time; 

• develop, translate, compile and debug programs in object-oriented and web programming languages. 

10. Language of studies. Ukrainian. 
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Міжмашинні інтерфейси, потоки, бази даних, клієнт-серверні додатки, аутентифікація і авторизація 

користувачів, Web-додатки, ASP.NET. 

Key words: 
Intermodal interfaces, flows, databases, client-server applications, authentication and authorization of users, 

Web-based applications, ASP.NET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


