
  

СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ JAVASCRIPT 

Спеціальність 

121 «Інженерія програмного забезпечення» 

Освітньо-професійна програма 

 Інженерія програмного забезпечення  

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

6 кредитів / 180 годин 7-й – 4-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 

 
Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Програмування мовою JavaScript» є складовою циклу 

дисциплін професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з 

інженерії програмного забезпечення.  

    JavaScript – це мова програмування, що дозволяє зробити Web -

сторінку інтерактивною, тобто такою що реагує на дії користувача. 

Послідовність інструкцій (що називається програмою, скриптом або 

сценарієм) виконується інтерпретатором, вбудованим в звичайний Web 

-браузер. Іншими словами, код програми вбудовується в HTML - 

документ і виконується на боці клієнта. Для виконання програми не 

потрібно навідь перезавантажувати Web -сторінку, всі програми 

виконуються в відповідь на будь-яку подію. Наприклад, перед 

відправленням даних форми можна перевірити їх на допустимі 

значення і, якщо значення не відповідають очікуваним, заборонити 

відправлення даних. 
 

 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною 

основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в 

ІТ-галузі. 

Ознайомлення з технологіями створення динамічних веб-сайтів. 

Особливості JavaScript — основної мови програмування Все-

світньої мережі, що дозволяє визначати розширену поведінку на 

вебсторінках. 

Вивчення JavaScript, починаючи з функцій та обробки подій і 

закінчуючи доступом до об’єктної моделі документів. 

 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Мета навчальної дисципліни є надання студентам знань про Web -

програмування, засвоєння можливостей JavaScript, для 

програмування динамічних Web-сайтів  

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


  

 

 

 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

РН02. Систематизувати та узагальнювати інформацію про підходи, 

методи та засоби розробки супроводу програмного забезпечення.  

РН03. Застосовувати спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у 

сфері інженерії програмного забезпечення.  

РН05. Розробляти та супроводжувати програмне забезпечення. 

РН06. Використовувати основні методології та підходи до організації  

життєвого циклу програмного забезпечення.  

РН07. Застосовувати  стандарти, специфікації в процесах життєвого 

циклу програмного забезпечення. 

РН08. Аналізувати вимоги  до програмного забезпечення.  

РН09. Розуміти основні принципи командної роботи при розробці 

програмного забезпечення.  

РН10. Обирати та застосовувати ефективні методи оптимізації 

алгоритмів. 

РН11. Обирати інструментальні засоби, ефективні методи та  

здійснювати тестування програмних систем. 

РН12. Впроваджувати і супроводжувати програмні продукти. 

РН13. Спілкуватися українською та  іноземною мовою усно і письмово 

з питань інженерії програмного забезпечення.  

РН14. Розуміти предметну область, застосовувати знання у 

професійній діяльності. 

РН15. Аналізувати та  узагальнювати необхідну інформацію з різних 

джерел та ресурсів для розв’язання професійних задач з урахуванням 

сучасних досягнень інформаційних технологій. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою  

ЗК05. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні та емпіричні знання для 

розроблення, тестування, впровадження та супроводу програмного 

забезпечення. 

СК04. Здатність дотримуватися стандартів при розробці програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність брати участь у визначенні та формулюванні вимог до 

програмного забезпечення. 

СК06. Здатність брати участь у проектуванні програмного 

забезпечення. 

СК07. Здатність розробляти модулі і компоненти програмного 

забезпечення за допомогою типових алгоритмів та інструментів. 

СК08. Здатність забезпечувати інформаційну та функціональну 

безпеку програмного забезпечення.  

СК09. Здатність вибирати та використовувати ефективні 

інструментальні засоби розробки програмного продукту.  

СК10. Здатність реалізовувати всі етапи життєвого циклу 

програмного забезпечення. 



  

 

 

 

 

 

 

Структура дисципліни 

 
РОЗДІЛ 1. ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЕБ-   

                    САЙТІВ 

Тема 1. Введення в динамічну структуру веб-сторінок 
Тема 2. Основи  JavaScript 
Тема 3. Особливості використання JavaScript 

 
РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЕБ-САЙТІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ JAVASCRIPT. 
Тема 4. JavaScript та текст HTML 
Тема 5. Відладка коду JavaScript. 
Тема 6. Змінні та їх типізація. 
Тема 7. Оператори. Функції. 
Тема 8. Вирази та управління процесом виконання сценаріїв в 

JavaScript 

Тема 9. Функції, об’єкти та масиви JavaScript. 

Тема 10. Перевірка даних та опрацювання помилок в JavaScript. 

 

 

 

Міжпредметні зв’язки 

Базовими дисциплінами при вивченні дисципліни 
«Програмування мовою JavaScript» є такі дисципліни як «Основи 
програмування та алгоритмічні мови»,  «Об’єктно-орієнтоване 
програмування». 

У подальшому знання та вміння, одержані при вивченні цієї 
дисципліни, використовуються при проходженні виробничої 
практики. 

 
 

 

 

 

 

Політика оцінювання  

та академічної 

доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 
Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 
ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності 
етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 
(творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: 
академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 
списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 
бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 
повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 
заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

 

 
Рекомендована 

література 

 

Основна (базова): 
1. Head First. Програмування на JavaScript. Легкий для сприйняття 

довідник. Фрімен Е. – «Технічна література», 2022. – 672 с. 

2. Програмування веб-застосувань (фронт-енд та бек-енд). 

Мельник Р.А.- «Львівська політехніка», 2018.- 248 с. 

                                          Допоміжна: 
3. PHP Fast & Easy Web Development, 2nd Edition. ISBN:193184187x; Premier 

Press ©  



  

 

 

Інформаційні 

ресурси 

 

1. Сучасний підручник з JavaScript.  https://uk.javascript.info/ 

2. https://w3schoolsua.github.io/js/index.html#gsc.tab=0 

3.  https://sites.google.com/site/webtehnologiietawebdizajn/mova-

javascript-ta-ieie-mozlivosti 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Практичні 26 

Самостійна робота 124 

                                            ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

МАРІЯ СТЕПАНІВНА ГАНДАБУРА 

Посада: викладач 
Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: handabura.mariia@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

 

 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

Програмування, видавничої поліграфії та компютерної 

інженерії               

Протокол № 5 від 13 _грудня_ 2022 р. 

Голова циклової комісії __________ Гандабура М.С. 
                

https://uk.javascript.info/
https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

