
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

" ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ" 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 3 (третій)/ 4 (четвертий) 

Семестр 6, 7, 8 (шостий, сьомий, восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

8,5 кредитів / 255 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання з основ 

створення великих програмних систем з використанням процесів їх 

життєвого циклу, починаючи з визначення вимог і закінчуючи їх 

супроводом. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування знань, вмінь та навичок, необхідних для розробки 

складних програм з використанням сучасних засобів опису і 

підтримки проектів на абстрактному рівні, вивчення сучасних 

технологій створення програм процедурно-орієнтованою мовою з 

застосуванням методології об’єктно-орієнтованого програмування. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних 

систем, практичні навички програмування та використання 

прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ з 

метою їх запровадження у професійній діяльності. 

Демонструвати вміння розв’язувати складні непередбачувані задачі 

і проблеми у сфері розробки та експлуатації автоматизованих 

систем управління військами та озброєнням, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, вироблення рекомендацій з оцінки 

існуючих та створення принципово нових або вдосконалених 

систем. 

Реалізовувати програмні та апаратні рішення для забезпечення 

безпеки інформації в автоматизованих системах управління 

військами та озброєнням, розуміти принципи криптографічного 

захисту інформації в спеціальних інформаційно-

телекомунікаційних системах Збройних Сил України. 

Планувати та реалізувати інформаційно-обчислювальні процеси в 

автоматизованих системах управління військами та озброєнням за 

різних умов функціонування і здійснювати управління програмно-

апаратними засобами та комп’ютерними мережами, що 

використовуються для організації обчислювальних процесів та 



 

 

систем. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність до розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та 

його предметну область. 

Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби 

реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій 

(методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та 

інші). 

Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та 

технологій з використанням математичних моделей і методів. 

Здатність розробляти системи автоматизації управління військами 

та озброєнням з використанням інтелектуальних інформаційних 

систем, технологій генерації та аналізу знань, алгоритмів штучного 

інтелекту. 

Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи, а також 

програмні та апаратні рішення для забезпечення інформаційної 

безпеки в автоматизованих системах управління військами та 

озброєнням. 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Мова програмування JavaScript  

Заняття 1. Введення в технології розробки програмного 

забезпечення. Заняття 2. Мова гіпертекстової розмітки HTML 

Заняття 3. Каскадні таблиці стилів CSS. Заняття 4. Практика 

побудови простих WEB-сторінок. Заняття 5. Система контролю 

версій. Заняття 6. Практика створення веб-сторінок з 

використанням системи контроля версій Git. Заняття 7. Введення в 

мову програмування JavaScript. Заняття 8. Управляючі конструкції 

в JavaScript. Заняття 9. Практика роботи з умовними 

конструкціями, циклами в мові програмування JavaScript. Заняття 

10. Функції та масиви в JavaScript. Заняття 11. Практики роботи з 

функціями та масивами в мові програмування JavaScript. Заняття 

12. Об’єктно-орієнтоване програмування в мові JavaScript. Заняття 

13. Практика роботи з об’єктами в мові JavaScript. Заняття 14. 

Обробка строкових даних у JavaScript. Заняття 15. Практика роботи 

з строковими даними в мові JavaScript. 

Змістовий модуль 2. Технологія розробки серверних додатків 

Node.js 

Заняття 1. Введення в основи Node.js. Заняття 2. Основні вбудовані 

модулі Node.js. Заняття 3. Практика створення консольних додатків 

використовуючи Node.js. Заняття 4. Об’єкт EventEmmiter та події в 

Node.js. Заняття 5. Практика роботи з об’єктами Date, Math, Number 

в мові JavaScript. Заняття 6. Асинхронне програмування та 

багатопоточність. Заняття 7. Практика створення консольних 

додатків 

Змістовий модуль 3. Створення програмних додатків з 

використанням технологій Node.js 

Заняття 1.Фреймворк Express.js. Заняття 2.  Шаблонізатори та 

робота з формами. JSON. Заняття 3. Практика створення веб-

додатків використовуючи фреймворк Express.js.. Заняття 4. Система 

керування базами даними MongoDB Заняття 5. Робота з СКБД 

MongoDB та MySQL. Заняття 6. Практика створення веб-додатків 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

використовуючи фреймворк Express.js і реляційні СКБД.   Заняття 

7.RESTful API. Заняття 8Архітектурний патерн MVC. Заняття 9. 

Практика створення веб-додатків використовуючи архітектурний 

патерн MVC і RESTful API. Заняття 10. Бібліотека Socket.io. 

Заняття 11. Практика роботи з бібліотекою Socket.io. 
 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні; індукція, дедукція; 

пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемний виклад, 

частково-пошукові, дослідницькі; пояснення педагога, самостійна 

робота 
Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Інженерна та комп`ютерна графіка, Фізика, Архітектура і 

функціонування обчислювальних систем, Технології інтернету 

речей, Оптичні мережі, Системне програмування та архітектура 

комп'ютерів, Комп’ютерні мережі 

Пореквізити Технології автоматизації системних процесів, Розробка та захист 

кваліфікаційної  роботи 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на екзамені (диференційованому заліку). 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен 

(диференційований 

залік) 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену(диференційованого заліку) 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену 

(диференційованого заліку), якщо він до початку екзамену 

(диференційованого заліку) ліквідував заборгованість за всіма 

видами робіт, які передбачені робочим навчальним планом 

(робочою програмою навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 

21 бал, до екзамену (диференційованого заліку) не допускається і 

повинен підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з кредитного 

модуля за семестр за рахунок часу, відведеного на самостійну 

роботу. 

 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 



 

 

80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти 

та співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу 

фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та 

співробітників інституту Декларації про дотримання принципів 

академічної доброчесності. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

 1. Любарський С. В., Осиченко О. Б. Веб-технології та веб-

дизайн.  Частина 1: Hавчальний посібник. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 

2012 р. – 248 с. 

2. О. В. Власенко, Ю. М. Здоренко, В. В. Фесьоха. Web-

технології та Web-дизайн: Навчальний посібник – К.: BITI, 2020. – 

190 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. http://192.168.0.19/moodle/ 

2. http://www.viti.edu.ua/dfn 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія для проведення лекцій з проектором. 

Спеціалізована аудиторія ПЕОМ для групових та практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік у шостому семестрі. 

Екзамен у сьомому та восьмому семестрах. 

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Факультет інформаційних технологій 

Викладач(і) ФЕСЬОХА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 

Посада: доцент 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: доктор філософії 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  442-84 

E-mail: vitaliifesokha@viti.edu.ua 

ORCID - 0000-0001-6612-1970 

Робоче місце: 225* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну http://www.viti.edu.ua/dfn 

 


