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121 Інженерія програмного забезпечення
Програмна інженерія
Поглиблене вивчення Java
5
Лекції - 30,
Практичні - 10,
Лабораторні - 20,
Консультації - 10,
Самостійна робота – 90,
Сем. Контроль – Залік
3, осінній семестр навчання
Основи програмування на Java.
Дисципліна присвячена поглибленому вивченню платформи Java
SE. Досліджувані теми: reflection mechanism; collection framework;
XML/XSD/XSL, JAXP (SAX, StAX, DOM), JAXB; JDBC; пакет
java.util.concurrent; пакет java.nio.

Компетентності,
знання, вміння,
1. Знання технологій та тем, зазначених в анотації дисципліни.
розуміння, якими
2. Уміння використовувати отримані знання для розробки
оволодіє здобувач
додатків на платформі JSE.
вищої освіти в процесі
навчання
Результати навчання
Оволодіння вищевказаними компетенціями.
здобувача вищої освіти
Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки
передбачає володінням теоретичним матеріалом та вмінням його
застосовувати при рішенні практичних завдань відповідно до тем
Система оцінювання
залікових модулів.
відповідно до кожного
Для отримання позитивної оцінки здобувач вищої освіти має
завдання для
виконати та захистити всі лабораторні роботи, пройти поточний
складання
контроль у вигляді експрес опитування або тестування та
заліку/екзамену
одержати бали від 60 до 100 протягом семестру.
Кожна лабораторна робота та практична робота оцінюється
від 6 до 10 балів.
Відповідно до дотримання політики академічної доброчесності
Якість освітнього
не припускається в рамках виконання лабораторних, практичних
процесу
робіт, курсових проектів та відповідей списування та наявність

15.

Методичне
забезпечення

плагіату, як акту шахрайства в студентських роботах,
фабрикацією та фальсифікацією результатів обчислень та
досліджень під час навчання за дисципліною.
При фіксуванні факту не доброчесності з боку здобувачів
вищої освіти під час навчання, їх робота не враховується і
оцінюється за нульовим показником викладачем.
Зміст дисципліни оновлюється відповідно до міжнародних
тенденцій та пріоритетів розвитку галузі базуючись на досягнення
сучасних практик та досліджень, з урахуванням рекомендацій
представників ринку праці, щодо експертизи контенту робочої
програми з дисципліни
Інтернет джерела, посібики, КНМЗ з дисципліни та навчальнометодичні матеріали, які є у наявності в бібліотеці університету.
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