
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   
(назва) 

Освітнього рівня бакалавр        

Спеціальності  121 Інженерія програмного забезпечення  

Галузь знань  12  Інформаційні технології     

 

1. Назва освітньої компоненти   WEB-технології та WEB-дизайн   
(назва дисципліни) 

  

2. Тип основна, вибіркова (вказати)  вибіркова        

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 18  18 18 96 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Програмування  С++ 

2. Алгоритми і структура даних C++ 

3. WEB-технології та WEB-дизайн 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Моделювання та проектування програмного забезпечення 

2. Програмування мобільних пристроїв пристроїв 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Синтаксис та семантику мови JavaScript; 

2. Основні елементи об’єктної моделі браузера; 

3. Правила побудови і основні елементи сценаріїв мовою JavaScript; 

4. Браузерні події, загальні властивості всіх подій і прийоми роботи з 

ними; 

1. Ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до 

програмного забезпечення.  

2. Розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
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1. Основи JavaScript 

2. Клієнтський JavaScript 

3. API браузера 

1. Підтримувати та розвивати існуючі корпоративні сайти. 

2. Розробляти нові сайти. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення 

2. Уміти вибирати та використовувати відповідну задачі методологію створення програмного забезпечення 

3. Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1-5 Тема: Основи JavaScript 

Загальний огляд мови 

сценаріїв javascript. 

Синтаксис та особливості 

мови. Оператори javascript. 

Розгалуження і цикли. 

Оператори роботи  з 

об'єктами у javascript. 

Особливості роботи з 

масивами. Функції у 

javascript. Створення об'єктів 

користувача у javascript. 

Алгоритмізувати та 

програмувати окремі 

підсистеми на сучасних 

платформах розроблення 

програмних продуктів, 

орієнтованих на Internet-

технології 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2775 

 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2775 

 

Практичне 

заняття 1-4 
Тема: Основи JavaScript 

Структуру документа HTML. 

Мінімальний документ. Теги 

для форматування 

документа.  

Алгоритмізувати та 

програмувати окремі 

підсистеми на сучасних 

платформах розроблення 

програмних продуктів, 

орієнтованих на Internet-

технології 

  

Лабораторне 

заняття 1-4 
Тема: Основи JavaScript 

Посилання як основа 

гіпертексту. Списки. 

Використання графіки. 

Графічні формати. Таблиці в 

документі HTML. 

Алгоритмізувати та 

програмувати окремі 

підсистеми на сучасних 

платформах розроблення 

програмних продуктів, 

орієнтованих на Internet-

  

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2775
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2775
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2775
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2775
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2775
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2775
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2775
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2775
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2775
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технології 

Самостійна 

робота 
Тема 1. Основи JavaScript     

Розділ 2 

 Лекція 6-7 

Програмна взаємодія з 

HTML документами на 

основі DOM API 

Об'єктна модель документа 

(DOM). Види вузлів DOM. 

Способи доступу до вузлів 

DOM за допомогою 

javascript. Маніпуляція 

вузлами DOM за допомогою 

javascript 

Вміти отримувати доступ 

та змінювати існуючі 

елементи на сторінці. 

Динамічно створювати 

нові елементи та сторінки 

  

 
Практичні 

заняття 5-6 

Програмна взаємодія з 

HTML документами на 

основі DOM API 

Об'єктна модель документа 

(DOM). Види вузлів DOM. 

Способи доступу до вузлів 

DOM за допомогою 

javascript. Маніпуляція 

вузлами DOM за допомогою 

javascript 

Вміти отримувати доступ 

та змінювати існуючі 

елементи на сторінці. 

Динамічно створювати 

нові елементи та сторінки 

  

 
Лабораторні 

заняття 5-6 

Програмна взаємодія з 

HTML документами на 

основі DOM API 

Об'єктна модель документа 

(DOM). Види вузлів DOM. 

Способи доступу до вузлів 

DOM за допомогою 

javascript. Маніпуляція 

вузлами DOM за допомогою 

javascript 

Вміти отримувати доступ 

та змінювати існуючі 

елементи на сторінці. 

Динамічно створювати 

нові елементи та сторінки 

  

 Лекція 8-9 
Обробка подій. Форми, 

елементи управління 

Поняття події. Процедури 

обробки події. Об'єкт події. 

Спливання і перехоплення. 

Делегування подій. Прийом 

проектування "поведінка“. 

Генерація подій на 

елементах. Навігація і 

властивості елементів 

форми. Фокусування: focus / 

blur. Зміна: change, input, cut, 

copy, paste. Форми: 

Перехоплювати та 

обробляти події. 

Генерувати події. 

Проводити валідацію 

форм, зчитувати дані з 

форм. 
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відправка, подія і метод 

submit 

 
Практичні 

заняття 7-9 

Обробка подій. Форми, 

елементи управління 

Поняття події. Процедури 

обробки події. Об'єкт події. 

Спливання і перехоплення. 

Делегування подій. Прийом 

проектування "поведінка“. 

Генерація подій на 

елементах. Навігація і 

властивості елементів 

форми. Фокусування: focus / 

blur. Зміна: change, input, cut, 

copy, paste. Форми: 

відправка, подія і метод 

submit 

Перехоплювати та 

обробляти події. 

Генерувати події. 

Проводити валідацію 

форм, зчитувати дані з 

форм. 

   

 
Лабораторні 

заняття 7-9 

Обробка подій. Форми, 

елементи управління 

Поняття події. Процедури 

обробки події. Об'єкт події. 

Спливання і перехоплення. 

Делегування подій. Прийом 

проектування "поведінка“. 

Генерація подій на 

елементах. Навігація і 

властивості елементів 

форми. Фокусування: focus / 

blur. Зміна: change, input, cut, 

copy, paste. Форми: 

відправка, подія і метод 

submit 

Перехоплювати та 

обробляти події. 

Генерувати події. 

Проводити валідацію 

форм, зчитувати дані з 

форм. 

   

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Haverbeke M. Eloquent JavaScript, 3rd Edition: A Modern Introduction to Programming / Marijn Haverbeke, 2018. – 472 с. – (3 edition). 
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2. Freeman E. Head First JavaScript Programming: A Brain-Friendly Guide / E. Freeman, E. Robson., 2014. – 704 с. 

3. Flanagan D. JavaScript: The Definitive Guide / David Flanagan., 2011. – 1096 с. – (6th edition). 

4. The Modern Javascript Tutorial. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://javascript.info/ 

5. JavaScript Tutorial. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.w3schools.com/js/default.asp 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

 

 

 

 

 


