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ВСТУП 

 

 

Метою даної дисципліни є знайомство студентів з основними ідеями 

розробки на JavaScript та сучасними інструментами розробки, що дозволить 

розробити простий веб-додаток. Особлива увага буде приділена фреймворку 

React, який є одним з двох найбільш популярних JS фреймворків. Освоєння цих 

технологій закладає ґрунтовну базу для подальшого розвитку в напрямку 

frontend розробки. 

Навчання проводиться комбінуванням лекційних та практичних занять з 

використанням необхідного обладнання для розгортання потрібних систем. В 

процесі навчання студенти на практиці зможуть використовувати системи і 

методології які знадобляться їм під час розробки реальних  продуктів. Це  

допоможе їм швидше інтегруватись в робочі процеси різних IT-компаній. Для 

досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

 здатність створювати системне та прикладне програмне 

забезпечення комп’ютерних систем та мереж. 

 здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді 

презентацій, науковотехнічних звітів, статей і доповідей на науково-

технічних конференціях. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні знати: 

 основи мови JavaScript; 

 мову розмітки HTML; 

 каскадні таблиці стилів CSS; 

 принципи побудови веб-додатків. 

вміти: 

 вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу 

засобів, характерних для спеціальності. 

Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент 

розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни як:  

 основи програмування; 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ESTS – 3 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення та 123 

Комп’ютерна інженерія,  

бакалавр 

Вибіркова 

Кількість модулів – 2 
Рік підготовки: 

4-й  
Загальна кількість 

годин – 36 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної  

роботи – 2 

12 год.  

Практичні, семінарські 

24 год.  

Самостійна робота 

24 год.  

Вид контролю: екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 3/2 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС  
Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

83-89 балів 4 «дуже добре» В 

76-82 балів 4 «добре» С 

67-75 бали 3 «задовільно» D 

60-67 бали 3 «достатньо» Е 

35-59 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

За призначенням і характером контроль поділяють на попередній, 

поточний, періодичний, підсумковий, взаємоконтроль, самоконтроль. 

Попередній контроль проводять, щоб визначити рівень підготовленості 

студентів на початку нового навчального року чи періоду. Результати цього 

контролю суттєво впливають на з'ясування початкової ситуації для подальшої 

організації навчального процесу у вищому навчальному закладі, 

конкретизування, оптимізації та більш цілеспрямованого визначення його 

змістового компонента, обґрунтування послідовності опрацювання розділів і 

частин навчальних предметів, визначення основних методів, форм і засобів 

його проведення та ін. 

Поточний контроль застосовують для перевірки і окремих студентів, і 

академічних груп, як правило, у повсякденній навчальній діяльності, 

насамперед, на планових заняттях. Педагог систематично спостерігає за 

навчальною роботою студентів, перевіряє рівень опанування програмного 

матеріалу, формування практичних навичок та вмінь, їхньої міцності, а також 

виставляє відповідні оцінки за усні відповіді, контрольні роботи, практичне 

виконання певних нормативів, передбачених збірниками нормативів і 

програмою навчальних дисциплін. 

Періодичний контроль має системний, плановий і цілеспрямований 

характер. Він полягає у визначенні рівня та обсягу оволодіння знаннями, 

навичками і вміннями наприкінці тижня, місяця, кварталу, півріччя, 

навчального року. Цей контроль здійснюють і у процесі планових занять 

(навчань), і в спеціально відведений резервний час. 

Підсумковий контроль спрямовано на визначення рівня реалізації завдань, 

сформульованих у навчальних програмах, планах підготовки та в інших 
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документах, які регламентують навчально-виховний процес. Він охоплює і 

теоретичну, і практичну підготовку студентів, проводять його, як правило, 

наприкінці зимового й літнього періодів навчання, під час спеціальних заходів 

перевірки. 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, робота в малих групах,  презентації, дослідницький метод, частинно-

пошуковий (евристичний) метод. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами: 

1) практичних робіт; 

2) підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І. Знайомство з React та його екосистемою. 

 

Тема 1. Вступ. Знайомство з create-react-app, Virtual DOM, JSX. 

Вступ. Знайомство з технологіями create-react-app, Virtual DOM, JSX та 

способи їх застосування в розробці веб-проекту. 

 

Тема 2. Повторне використання коду. 

Використання наслідування, декораторів та технологій які дозволяють 

змінювати стандартну поведінку компонентів(хуки). 

 

Тема 3. Зв'язок з DOM, анімація в React та підключення зовнішніх 

компонентів. 

Робота з деревом DOM,  побудова та використання анімацій за 

допомогою CSSTransitionGroup та розширення функціоналу за допомогою 

використання сторонніх компонентів. 

 

 

 Змістовий модуль ІІ. Побудова додатків за допомогою React: 

Redux.js. 

 

Тема 4. Особливості Redux.js.  

Знайомство з Redux.js та його функціональний підхід, Redux dev tools, та 

можливості для моніторингу додатків. 

 

Тема 5. Синхронний потік.  

Налаштування синхронного потоку за допомогою Redux, повторне 

використання створених раніше компонентів..  
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Тема 6. Зв'язок компонентів з логікою. 

React-redux для зв'язку компонентів з логікою, отримання даних від 

сервера та асинхронні дії від сервера. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

В
сь

о
го

 у тому числі 

В
сь

о
го

 у тому числі 

Л п с с.р. л П с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль І. Знайомство з React та його екосистемою. 
Тема 1. Вступ. Знайомство з create-react-

app, Virtual DOM, JSX. 
10 2 4  4      

Тема 2. Повторне використання коду. 10 2 4  4      

Тема 3. Зв'язок з DOM, анімація в React та 

підключення зовнішніх компонентів. 
10 2 4  4      

Разом за модулем 1 30 6 12  12      

Змістовий модуль ІІ. Побудова додатків за допомогою React: Redux.js. 
Тема 4. Особливості Redux.js. 10 2 4  4      

Тема 5. Синхронний потік. 10 2 4  4      

Тема 6. Зв'язок компонентів з логікою. 10 2 4  4      

Разом за модулем 2 30 6 12  12      

Екзамен 30          

Усього годин 90 12 24  24      

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Базове використання create-react-app, Virtual DOM та JSX. 2 

2. Тестування компонентів за допомогою Jest и Enzyme. 2 

3. Повторне використання коду 4 

4. Використання DOM та анімація за допомогою CSSTransitionGroup 4 

5. Використання Redux.js. 4 

6. Налаштування синхронних потоків. 2 

7. Використання компонентів. 2 

8. Зв'язок компонентів з логікою. 2 

9. Отримання даних від сервера 2 

 Разом: 24 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Наукові статті [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

https://stackoverflow.com/ 

https://stackoverflow.com/
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2. Електронний підручник по JavaScript [Електронний ресурс] / Режим 

доступу : https://learn.javascript.com/ 

3. Керівництво по JavaScript [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

https://metanit.com/web/javascript/ 


