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Кваліфікаційна робота магістра містить 96 сторінок, 20 рисунків,         

10 таблиць, 50 джерел за переліком посилань. 

Темою кваліфікаційної роботи магістра є дослідження технологій 

проектування мобільних додатків на основі операційної системи                     

Android. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра є виявлення резервів 

підвищення ефективності технологій проектування мобільних додатків на 

основі операційної системи Android. 

У кваліфікаційній роботі магістра виконане: дослідження ключових 

особливостей мобільних додатків та вимог до їхнього проектування; 

дослідження специфіки мобільної операційної системи Google Android 

System як програмної платформи технологій проектування мобільних 

додатків; дослідження технології проектування мультимедйного мобільного 

додатку на основі операційної системи Android; дослідження технологій 

проектування архітектури корпоративних мобільних додатків на основі 

операційної системи Android; дослідження, моделювання та розробка 

актуальних аспектів предметної галузі технологій проектування мобільних 

додатків на основі операційної системи Android. 
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ВСТУП 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Провідне значення для виробництва, науки, освіти 

тощо має застосування сучасних технологій.  Серед них, одне з чільних місць 

посіли прогресивні технології проектування мобільних додатків на основі 

операційної системи  Android. Дослідженню питань створення й 

удосконалювання методології проектування мобільних додатків присвятили 

свої праці численні вітчизняні та зарубіжні вчені. Проте, дана галузь 

постійно вдосконалюється, і нині в ній ще залишається забагато теоретичних 

і прикладних питань, що є недостатньо вивченими та розробленими, що й 

обумовило актуальність представленого до розгляду дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.                       

Мету, завдання та зміст роботи узгоджено з вітчизняними науково-

технічними програмами, законодавчим підгрунтям (Закони України "Про 

наукову й науково-технічну діяльність", "Про національну програму 

інформатизації"). 

Метою роботи є знаходження підходів до подальшого 

вдосконалювання технологій проектування мобільних додатків на основі 

операційної системи Android. 

Згідно з указаною метою, були поставлені та вирішені такі базові 

завдання: 

‒ дослідження ключових особливостей мобільних додатків та вимог до 

їхнього проектування; 

‒ дослідження специфіки мобільної операційної системи Google 

Android System як програмної платформи технологій проектування 

мобільних додатків; 

‒ дослідження технології проектування мультимедйного мобільного 

додатку на основі операційної системи Android; 



‒ дослідження технологій проектування архітектури корпоративних 

мобільних додатків на основі операційної системи Android; 

‒ дослідження, моделювання та розробка актуальних аспектів 

предметної галузі технологій проектування мобільних додатків на основі 

операційної системи Android. 

Об`єктом дослідження є особливості предметної галузі технологій 

проектування мобільних додатків на основі операційної системи Android. 

Предметом дослідження є способи та прийоми вдосконалювання 

технологій проектування мобільних додатків на основі операційної системи 

Android.  

Методи дослідження: теорії інформації та кодування, інформаційних 

систем і технологій. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше представлено 

комплексні структурні моделі, що інтегрують семантичні особливості 

предметної галузі проектування мобільних додатків на основі операційної 

системи Android; розроблено вдосконалену технологію проектування 

мобільних додатків на основі операційної системи Android для оброблення 

даних хмарних сховищ інформації. 

Особистий внесок магістранта. Всі положення, винесені до захисту, 

розроблено самостійно та належать авторові.  

Практичне значення отриманих результатів і реалізація результатів 

роботи. Результати виконаного дослідження є підґрунтям для отримання 

вдосконалених технологій проектування мобільних додатків та ефективного 

їх впровадження до виробничих процесів. 

Апробація результатів кваліфікаційної роботи магістра. 

Визначальні питання кваліфікаційної роботи магістра було викладено й 

обговорено під час трьох Міжнародних науково-практичних конференцій. 

Публікації. В  підсумку виконання кваліфікаційної роботи магістра, 

були опубліковані три наукових праці в матеріалах Міжнародних науково-

практичних конференцій. 



Структура й обсяг кваліфікаційної роботи магістра.                                      

До кваліфікаційної роботи магістра входять перелік скорочень,                            

вступ, п`ять розділи, висновки та перелік джерел посилань                                            

(50 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 96 cторінок. Робота 

містить 20 рисунків, 10 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Основний зміст кваліфікаційної роботи магістра викладено в п`яти 

розділах. 

У вступі до роботи: 

‒ визначена актуальність проводимих досліджень; 

‒ сформульована мету, задачі, об`єкт, предмет, методи,                             

наукова новизна та практичну цінність виконуваних                                  

досліджень. 

У першому розділі виконано дослідження ключових                      

особливостей мобільних додатків та вимог до їхнього проектування,                               

а саме: 

‒ аналіз характеристичних властивостей мобільних додатків як 

мобільних реалізацій комп’ютерних програм; 

‒ дослідження специфіки вимог до проектованих мобільних                   

додатків; 

‒ характеристику перспектив розвитку мобільних додатків.  

У другому розділі виконано дослідження специфіки мобільної 

операційної системи Google Android System як програмної платформи 

технологій проектування мобільних додатків. 

У третьому розділі виконано дослідження технології проектування 

мультимедйного мобільного додатку на основі операційної системи                

Android. 

 



У четвертому розділі виконано дослідження технологій проектування 

архітектури корпоративних мобільних додатків на основі операційної 

системи Android, а саме: 

‒ аналіз специфіки корпоративних мобільних додатків; 

‒ дослідження особливостей апаратного забезпечення корпоративних 

мобільних додатків; 

‒ аналіз сучасних технологій створення корпоративних мобільних 

додатків. 

У п`ятому розділі виконано дослідження, моделювання                             

та розробка актуальних аспектів предметної галузі технологій проектування 

мобільних додатків на основі операційної системи Android,                                             

а саме: 

‒ моделювання семантики досліджуваної предметної галузі; 

‒ дослідження та розробка технології проектування мобільних додатків 

на основі операційної системи Android для оброблення даних хмарних 

сховищ інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


