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Старший викладач кафедри системного аналізу і інформаційно-аналітичних  технологій НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 30 років. Автор 
понад 10 навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Архітектура обчислювальних систем», «Розподілені 
інформаційно-аналітичні системи» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Спрямована на оволодіння теоретичними основами розробки розподілених високопродуктивних WEB-додатків. Розглядаються 
можливості сучасних систем програмування створення WEB-додатків на стороні сервера для форумів в Інтернеті, магазинів, опитувань і 
обробки форм HTML. 

Мета та цілі 
Надати студентові уявлення про сучасні Internet технології при розробці програмного забезпечення. Виробити у студентові навички 
використання мови програмування JAVA при розробці програмного забезпечення Internet. 

Формат Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль – іспит 

Результати навчання 
Знати архітектуру розподілених систем. Володіти навичками розробки програмного забезпечення internet додатків. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні роботи – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити 
«Проектування баз даних», «Програмування та алгоритмічні мови.» «Основи internet-технологій. Частина 1» 

mailto:yuniko@i.ua


Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях та в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю 
освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Технологія розробки програм з використанням JAVA. 
Система програмування JAVA 

Лабораторна 
робота 1 

Використання середовища 
програмування ECLIPS для 
розробки програм мовою 
JAVA 
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Лекція 2 Типи даних JAVA та об’ява змінних. Лабораторна 
робота 2 

Доступ к даним програми 
на мові JAVA. 

Організація зберігання статичних і 
динамічних даних 

Лекція 3 Операції над даними. Лабораторна 
робота 3 

Розробка програм з 
виконанням арифметичних 
операцій 

Особливості виконання 
арифметичних операцій. Аналіз 
точності при виконанні операцій 

Лекція 4 Оператори мови JAVA. Лабораторна 
робота 4 

Організація циклів і 
передач управління 

 

Лекція 5 Масиви даних, робота з масивами. Лабораторна 
робота 5 

Обробка масивів даних. Особливості зберігання даних в 
масивах. 
 Асоціативні масиви даних 

Лекція 6 Об'єктно-орієнтоване програмування у JAVA, класи 
та їх оголошення. 

Лабораторна 
робота 6 

Розробка системи класів 
програми на основі 
спадкоємства та 
поліморфізму  

Множинне спадкоємство у ООП 

Лекція 7 Інтерфейси та їх використання при розробці класів 
програми. 

Лабораторна 
робота 7 

Розробка програм  з 
використанням інтерфейсів 

 

Лекція 8 Статичні класи та їх використання Лабораторна 
робота 8 

Класи-оболонки та робота з 
ними 

Зовнішні бібліотеки класів та їх 
розробка 

Лекція 9 Робота з символьними даними. Кодування 
символьних даних. 

Лабораторна 
робота 9 

Обробка символьних даних 
та перетворення формату 
представлення даних 

Кодування символьних даних. Зміна 
кодування 

Лекція 10 Контейнери даних та їх використання. Лабораторна 
робота 10 

Використання контейнерів 
для зберігання даних 

 

Лекція 11 Анотації в програмах. Лабораторна 
робота 11 

. Використання анотацій 
при  розробці програм. 

Розробка шаблонів класів. 



Лекція 12 Виняткові ситуації та їх обробка в програмах.  Лабораторна 
робота 12 

Розробка програм з 
обробкою виключень  

 

Лекція 13 Файли та робота із зовнішніми даними. Лабораторна 
робота 13 

Обробка даних на зовнішніх 
носіях 

Захист інформації і контроль 
доступу до зовнішніх даних 

Лекція 14 Розробка клієнт-серверних програм. Лабораторна 
робота 14 

Розробка програм з 
використанням сервлетів 

  

Лекція 15 Модульне проектування програм. Лабораторна 
робота 15 

Розробка та підключення 
зовнішніх модулів 

  

Лекція 16 Багатозадачність. Організація паралельної роботи у 
програмі  

Лабораторна 
робота 16 

Розробка паралельних 
програм 

 Проблема синхронізації потоків 
програми 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  

Захист інформації і контроль доступу до 

зовнішніх даних 
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1.Брюс Эккель. Философия Java/ Э. Cмирнов:- CПб. : Питер, 2015г.-1168с. 
2. Сеттер Р. Изучаем Java на примерах и задачах. / Р. Сеттер–М. Наука и техника. 2016г.-240с 
3. Гослинг Д. Язык программирования Java SE 8. Подробное описание./ Джеймс Гослинг, Билл Джой, Гай 
Стил, Гилад Брача, Алекс Бакли – М.: Вильямс, 2015.-672с 
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1 Йенер М С. Java EE. Паттерны проектирования для 
профессионалов.: пер. с англ./ Мурат Йенер, Алекс Фидом - 
СПб.: Питер 2016г.-240с 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  
Сеттер Р. Изучаем Java на примерах и задачах. / Р. Сеттер–М. Наука и 

техника. 2016г.-240с 

Основні принципи створення та функціонування Web-додатків. Технологія розробки програм з використанням JAVA. Система програмування JAVA. 
Типи даних JAVA та об’ява змінних. Операції над даними. Особливості виконання арифметичних операцій. Об'єктно-орієнтоване програмування у JAVA. Класи, статичні класи, Інтерфейси 
JAVA та їх використання. Класи-оболонки та робота з ними. Контейнери та їх використання для збереження даних. Файли та робота із зовнішніми даними. Багатозадачність. Проблема 
синхронізації потоків програми. Розробка Web-додатків, клієнт-серверні додатки.  

Гослинг Д. Язык программирования Java SE 8. Подробное описание./ 

Джеймс Гослинг, Билл Джой, Гай Стил, Гилад Брача, Алекс Бакли – М.: 

Вильямс, 2015.-672с 



ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лабораторний практикум підтримується обчислювальними машинами та локальною мережею  

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


