
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми   Інформаційні системи та технології

(назва)

Освітнього рівня         бакалавр                                                                    

Спеціальності   122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Галузь знань                 12  Інформаційні     технології                                  

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

2. Тип основна 

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами
занять:

Лекц
ій

Семінар
Практичн

их
занять

Лабораторн
их

занять

Самостійна
підготовка

3 9
0

18 18 24 30

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі
Освітні

компоненти,
які

передують
вивченню

1. Програмування С++

2. Прикладне програмування JAVA

Освітні 
компоненти 
для
яких є 
базовою

1. Спеціалізовані мови програмування

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

ПП20 Здатність до оволодіння основними компонентами WEB-технології татехнології та WEB-технології тадизайну, основними інструментальними засобами створення WEB-технології таресурсів,
можливостями підготовки базових елементів WEB -технології та сторінок (тексту,  графічних зображень,  звуку,  анімації),  особливостями використання інформаційних
технологій в мережі Інтернет.

Компетенції відповідно до вимог



роботодавців



2
1. Підтримувати та розвивати існуючі корпоративні сайти.
2. Розробляти нові сайти.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
ПРН14 Здатність використовувати різні інструментальні засоби розробки WEB-технології тасторінок і WEB-технології тавузлів, орієнтуватися в сучасних інформаційних
технологіях, їх можливостях, перспективах розвитку. 

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовн
ий 
розділ

Вид
заняття

Те
ма

Зна
ти

Вмі
ти

Пла
н 
занят
тя

Лекція
, 
методич
на
розробка

Розділ 1

Лекція 1-технології та
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 та технології

http://
dl.dut.ed

u.ua/
course/

category.
php?

id=355

http://
dl.dut.edu.u

a/course/
category.ph
p?id=355

Практич
не 
заняття 
1-технології та4

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 та
технології

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.ph
p?id=355

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
category.php?

id=355

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
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Лаборатор
не 
заняття 1-технології та
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-технології та

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.ph
p?id=355

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=355

технології
Самостій

на
робота

Тема 1. Основи 
JavaScript

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.ph
p?id=355

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=355

Розділ 2

Лекція 6-технології та
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

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.ph
p?id=355

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=355

Практич
ні 
заняття 
5-технології та6

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

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.ph
p?id=355

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=355

Лаборатор
ні заняття
5-технології та6

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 

Вміти отримувати 
доступ та змінювати 
існуючі елементи на 
сторінці.
Динамічно створювати 
нові елементи та 
сторінки

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.ph
p?id=355

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=355
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
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допомогою javascript

Лекція 8-технології та
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.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.ph
p?id=355

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=355

відправка, подія і метод
submit

Практич
ні 
заняття 
7-технології та9

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.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.ph
p?id=355

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=355

Лаборатор
ні заняття

Обробка подій. 
Форми, елементи 

Поняття події. Процедури 
обробки події. Об'єкт 
події. Спливання і 
перехоплення. 
Делегування подій. 
Прийом проектування 
"поведінка“. Генерація 

Перехоплювати 
та обробляти 
події.
Генерувати події. 
Проводити 
валідацію форм, 
зчитувати дані з 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.ph
p?id=355

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=355

http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
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http://dl.dut.edu.ua/course/category.php?id=355
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7-технології та12 управління подій на елементах. 

Навігація і властивості 
елементів форми. 
Фокусування: focus / blur. 
Зміна: change, input, cut, 
copy, paste. Форми: 
відправка, подія і метод
submit

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, 2015. – 472 с. – (3 edition).
2. Freeman E. Head First JavaScript Programming: A Brain-технології таFriendly 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
Навчальна лабораторія № 302 «Лабораторія DEV OPS та технологій «Блок-технології тачейн»» 
Матеріально-технології татехнічне забезпечення:
1.комп’ютери HP xw4600 C2D E850 -технології та 12 шт 2018 рік  та 24 монітори Lenovo L1900p
2.мультимедійна система Acer X115H (MR.JN811.001) -технології та 1шт.
Програмне забезпечення:
Ubuntu Linux 15.11 Freeware license -технології та https://ubuntu.com/download 
Eclipse Java Mars Freeware license -технології та https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/Mars/2; 
Office365; 
Mozilla Firefox -технології та https://www.mozilla.org/uk/firefox/new/; 

     Intellij IDEA,Python Freeware license -технології та https://www.jetbrains.com/ru-технології таru/pycharm/download/#section=windows. 

https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/Mars/2
https://www.mozilla.org/uk/firefox/new/
http://www.w3schools.com/js/default.asp
https://ubuntu.com/download

