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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).
Навчальна дисципліна присвячена вивченню основ мови програмування Java

та застосуванню мови Java для створення веб-додатків.

2. Мета навчальної дисципліни: “Технології програмування на Java”:
студенти повинні опанувати написання додатків, використовуючи мову Java.
Студенти повинні навчитися обробляти інформацію та аналізувати
інформацію та застосовувати її для розв’яання поставлених задач.

3. Пререквізити. Бази даних. Програмування.
4. Результати навчання (формулювання результатів навчання у вигляді переліку

загальних та фахових компетентностей, програмних результатів відповідно до
ОПП):

знати: основні конструкції мови Java, системи збирання проектів,
кліент-серверну архітектуру.   
вміти: застосовувати набуті знання для написання додатків мовою
Java.
Студент повинен оволодіти програмним матеріалом, виконати всі
лабораторні роботи.   

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, формуються
наступні загальні компетентності:

ЗК01. Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК07. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК10. Навички у використанні інформаційних і комунікаційних технологій.
фахові компетентності:
ФК04. Здатність розробляти алгоритми та структури даних, програмні засоби та
програмну документацію.
ФК05. Здатність проектувати бази даних, інформаційні системи та ресурси
ФК06. Здатність розв’язувати професійні задачі за допомогою комп’ютерної
техніки, комп’ютерних мереж та Інтернету, в середовищі сучасних операційних
систем, з використанням стандартних офісних додатків.
ФК07. Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення
автоматизованих та інформаційних систем різного призначення;
ФК08. Здатність використовувати сучасні технології програмування та тестування
програмного забезпечення;

та отримуються наступні програмні результати навчання:
ПРН11. Вміти застосовувати сучасні технології програмування та
розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і
символьних алгоритмів.



ПРН14. Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного
розвитку.
ПРН15. Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у
рамках обмеженого часу



5. Опис навчальної дисципліни
5.1. Загальна інформація
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин

усього у тому числі
л п ла

б
інд с.р.

Змістовий модуль 1. Основи Java
Тема 1.  Основні оператори мови Java 8 2 2 4

Тема 2.  Реалізація ООП в Java. Класи,
наслідування, агрегація

16 4 4 8

Тема 3. Серіалізація/десеріалізація
об’єктів

12 2 2 8

Тема 4. Колекції в Java 16 4 4 8
Разом за змістовим модулем 1 52 12 12 28

Змістовий модуль 2. Робота з базами даних та веб-розробка
Тема 1. Обробка помилок в Java 12 2 2 8
Тема 2. Stream API 16 4 4 8
Тема 3. Робота з БД 16 4 4 8
Тема 4. Сервлети та JSP 16 4 4 8
Тема 5. JSP 8 4 4
Разом за змістовим модулем 2 68 18 18 32
 Усього годин за семестр 120 30 30 60

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи

№ з/п Назва теми
1 Система керування версіями та Intellij IDEA
2 Колекції в Java
3 Вбудовані функціональні інтерфейси
4 Потоки вводу/виводу в Java
5 Stream API



6 Thymeleaf
7 Spring
8 Spring security
9 Spring boot

Разом

5.4. Тематика лабораторних робіт

№ з/п Назва теми
1 Основні оператори мови
2 Створення ієрархії класів згідно вибраної предметної області
3 Серіалізація/десеріалізація об’єктів в json/xml/txt -формати
4 Робота з колекціями
5 Використання Stream API
6 Обробка помилок
7 Робота з базами даних засобами Java
8 Розробка веб-додатків. Servlets
9 Розробка веб-додатків. JSP

Разом

6. Система контролю та оцінювання.  Види та форми контролю
Формами поточного контролю є:
1. Оцінювання на лабораторних заняттях.
2. Вибіркове опитування на лекційних заняттях.
Формою підсумкового контролю є  залік.
Засоби оцінювання
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть

бути:
● тестування теоретичних знань;
● лабораторні роботи;

Підсумкова оцінка. Підсумкова оцінка виставляється за загальною
сумою набраних студентом балів згідно із наступною таблицею:

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
курсового проекту
(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
80-89 В добре 70-79 С
60-69 D задовільно 50-59 Е 



35-49 FX
незадовільно з

можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0-34 F

незадовільно з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота Сума

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 10035 65
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