
  

Кафедра смарт технологій 
з'єднань та інженерії 
поверхні 

Комп'ютерне проектування  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Технологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь 

Статус дисципліни Вибіркова  

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 3 курс, весняний семестр 

Обсяг дисципліни 120 годин / 4 кредити ECTS 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, модульна контрольна робота, 
залік 

Розклад занять  

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент Шевченко Микола Віталійович,  

n.shevchenko@kpi.ua 
Лабораторні: к.т.н., доцент Шевченко Микола Віталійович,  

n.shevchenko@kpi.ua 

Розміщення курсу Лекції з дисципліни, підручник, методичні вказівки до лабораторних 
занять розміщуються в Google Classroom. Контрольні примірники 
зберігаються в електронній бібліотеці кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Вивчення дисципліни забезпечує конкурентні переваги фахівця при роботі на підприємствах 

України і за кордоном. 

Мета дисципліни - формування у студентів здатностей: 

• формувати технічне завдання на створення програмного забезпечення  
автоматизованих технологічних систем в інженерії з'єднань і поверхонь; 

• створювати програмне забезпечення автоматизованих технологічних систем в 
інженерії з'єднань і поверхонь. 

Предмет дисципліни —принципи побудови веб сторынок, принципи програмування мовою 
JavaScript. 

Програмні результати навчання: 

 знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, практично 
використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних 
розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних досліджень  (РН8) 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 
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Компетентності: 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК9) 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК12) 

 Здатність використовувати знання основ прикладного застосування ресурсів 

програмного і апаратного забезпечення обчислювальної техніки, джерел живлення, 

електричних машин та електроприводу для проектування вузлів технологічного 

устаткування, математичного моделювання процесів тощо (ФК14) 

Знання: 

 методи і технології сучасного програмування автоматизованих технологічних систем 

в зварюванні 

Уміння: 

 використовуючи набуті знання щодо технологічних процесів  зварювання і інженерії 

поверхні та  технічні характеристики  устаткування будувати і аналізувати 

алгоритми розв'язання типових задач керування автоматизованими технологічними 

системами та оброблення інформації; 

 використовуючи набуті знання щодо технологічних процесів  зварювання і інженерії 

поверхні та  технічні характеристики  устаткування обирати мови програмування для 

програмування автоматизованих технологічних систем; 

 використовуючи набуті знання щодо особливостей технологічного процесу 

зварювання, розробляти структуру програмного забезпечення автоматизованих 

технологічних систем; 

 використовуючи набуті знання щодо мов програмування і спеціалізованих пристроїв 

керування розробляти програмне забезпечення автоматизованих технологічних 

систем. 

Досвід: 

 обирати мови програмування для програмування автоматизованих технологічних 

систем; 

 розробляти структуру програмного забезпечення автоматизованих технологічних 
систем 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння дисципліни студент повинен мати базові знання з дисциплін: 

 Інформатика; 
 Вища математика; 
 Теорія автоматичного керування 

 
На результатах навчання з дисципліни базуються дисципліни: 

 Програмування автоматизованих технологічних систем в зварюванні – 3 

 Дипломне проєктування 



 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Використання web-технологій в промисловості 

Тема 1.1. Використання web-технологій в промисловості 

Розділ 2. HTML 

Тема 2.1. Синтаксис, основні теги, елементи, атрибути, мета теги, коментарі, 

форматування, зображення, таблиці, списки, посилання, шрифти, кольори 

Тема 2.2. Фрейми, блоки, таблиці стилів, скрипти, форми 

Розділ 3. CSS 

Тема 3.1. Синтаксис, кольори, шрифти, текст, зображення, посилання, таблиці, границі, 

списки. 

Тема 3.2. Позиціонування елементів, видимість елементів, шари, типи медіа, друк 

Тема 3.3. CSS3: 2d трансформації, 3d трансформації, анімація, інтерфейс користувача 

Розділ 4. JavaScript 

Тема 4.1. Синтаксис, розміщення, змінні, оператори, if...else, Switch Case, While Loop, For 

Loop, For...in, керування циклами, функції, події, друк. 

Тема 4.2. Об’єкти, числові змінні, булеві змінні, строкові змінні, масиви, математичні 

операції 

Тема 4.3. Анімація, медіа, робота з помилками, валідація 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

 Дэвид Флэнаган, JavaScript. Подробное руководство: Символ, 2018. 

 Робин Никсон, Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и 

HTML5, 2-е изд.: Питер, 2013. 

 Марк Лутц, Изучаем Python: Символ-Плюс, 2010. -1280 с. 

 Д. Крокфорд – Как устроен JavaScript: Питер, 2019. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекційні заняття 

Лекція 1 Використання web-технологій в промисловості 

Лекція 2 . Синтаксис, основні теги, елементи, атрибути, мета теги, коментарі, 

форматування, зображення, таблиці, списки, посилання, шрифти, кольори 

Лекція 3 Фрейми, блоки, таблиці стилів, скрипти, форми  

Лекція 4 Синтаксис, кольори, шрифти, текст, зображення, посилання, таблиці, границі, списки  

Лекція 5 Позиціонування елементів, видимість елементів, шари, типи медіа, друк  



Лекція 6 CSS3: 2d трансформації, 3d трансформації, анімація, інтерфейс користувача  

Лекція 7 Синтаксис, розміщення, змінні, оператори, if...else, Switch Case, While Loop, For Loop, 

For...in, керування циклами, функції, події, друк 

Лекція 8 Об’єкти, числові змінні, булеві змінні, строкові змінні, масиви, математичні операції 

Лекція 9 Анімація, медіа, робота з помилками, валідація  

 

Лабораторні заняття 

Лабораторна робота № 1 Проста html-сторінка 

Лабораторна робота № 2 Html-списки, малюнки, html-таблиці  

Лабораторна робота № 3 Створення нових вікон, фреймів  

Лабораторна робота № 4 Каскадні таблиці стилю 

Лабораторна робота № 5 Основи JavaScript 

Лабораторна робота № 6 Використання функцій в JavaScript 

Лабораторна робота № 7 Створення годинника засобами Java Script 

Лабораторна робота № 8 Події в Java Script 

Лабораторна робота № 9 Умовні вирази, оператори присвоювання та порівняння, логічні 

операції, коментар у Java Script 

Лабораторна робота №10 Оператори циклу в Java Script 

Лабораторна робота №11 Створення локального сервера на NodeJS. 

 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Підготовка до лекцій – 1 година на кожну лекцію (всього –  18 год.) 

6.2 Підготовка до модульної контрольної роботи — 10 год. 

6.3 Підготовка до заліку – 6 год. 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни є складовою частиною загальної політики в галузі якості КПІ 
імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні викладачем і студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій і лабораторних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять 
з поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 
форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 
викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і лабораторних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На заліку 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 
викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях і лабораторних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час. На лабораторних заняттях 
питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів 
на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Лабораторні заняття виконуються командами студентів (підгрупами). Склад команди 
визначають студенти за погодженням з викладачем. Закінчені результати виконання 
кожного заняття демонструються викладачеві на наступному занятті. Захист 



виконання повного комплексу лабораторних занять здійснюється командою студентів 
на останньому занятті і є обов'язковою умовою допуску на екзамен. 

 Лабораторні заняття повинні бути виконані і захищені до початку залікової сесії. 
Перездачі заліку допускаються згідно чинних норм, які діють в КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 
і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування по 
темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
лабораторного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: виконання повного комплексу лабораторних робіт, 
сумарний семестровий рейтинг не нижчий 60. 
Розрахунок рейтингових балів 

Ведення конспекту та присутність на лекціях; 

Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів на всіх лекціях складає: 4 бали × 9 =36 балів. 

Відсутність студента на лекції (0 балів) може бути компенсована представленням реферату 

за темою лекції. 

Виконання та захист лабораторних робіт; 

Ваговий бал – 2…4. Максимальна кількість балів складає: 4 бали × 11 =44 балів: 

захист в установлений термін –  4 бали 

наступні захисти – 2 бал 

Модульна контрольна робота 

Ваговий бал – 0…20. Максимальна кількість балів складає: 20 балів × 1 =20 балів 

 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=36 + 44 + 20 = 100 балів. 

Екзаменаційна складова шкали дорівнює: RE = 100 балів. 

Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RE = RC = 100 балів. 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

  



Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцентом, к.т.н. Шевченком Миколою Віталійовичем 

Ухвалено кафедрою смарт технологій з'єднань та інженерії поверхонь 

(протокол № 19 від 22.06.2021) 

Погоджено Методичною комісією Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. 
Патона 
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