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І. Загальні відомості 
 Кредитний модуль «Програмування на Java-платформі» відіграє 
важливу роль в освоєнні студентами програмних засобів, яки 
використаються у мережі Internet у середовищі Web-технологій. Значення 
цього кредитного модуля полягає в тому, що він дає практичні знання по 
програмуванню прикладних завдань із використанням найпоширенішої  в 
цей час (особливо при реалізації різних мережевих технологій) об'єктно-
орієнтованої мови програмування Java. 
 Кредитний модуль «Сучасне JAVа програмування» входить до циклу 
професійної та практичної підготовки студентів. 
 Вивчення дисципліни  базується на знанні студентами матеріалів, 
передбачених навчальними планами дисциплін «Об’єктно-орієнтоване 
програмування», «Системи програм і операційні системі», Технологія 
програмування та створення програмних продуктів» та «WEB-
програмування».  
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  
 Метою  кредитного модулю є вивчення студентами мови 
програмування Java і мережевих технологій, які реалізуються за допомогою 
цієї мови для виконання наступних завдань: 

 орієнтації і практичного використання можливостей та засобів мови 
Java при програмуванні прикладних завдань; 



 формування навичок роботи с інструментальними засобами, які 
використаються при програмуванні  мовою Java; 

 оволодіння основами програмування мовою  Java. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  
ЗНАТИ: 
 базові засоби мови програмування Java; 
 основні інструментальні програмні засоби мови Java, що 

використовуються для програмування прикладних задач у 
телекомунікаційних системах. 

УМІТИ: 
 програмувати прикладні задачі  мовою Java с використанням 

графічного інтерфейсу та доступу до баз даних, а також інших засобів мови 
Java;  

 використовувати засоби мови Java при розробці прикладних задач 
різного призначення в телекомунікаційних системах. 
 

IV. Зміст кредитного модуля  
Розділ 1. Введення 
 Тема 1.1. Теоретичні відомості та історія створення глобальних мереж 
Розділ 2 Основи мови Java 
 Тема 2.1 Введення в мову Java 
 Тема 2.2 Основні інструментальні засоби  мови Java 
 Тема 2.3 Графічний інтерфейс AWT мови Java 
 Тема 2.4 Графічний інтерфейс Swing мови Java 
 Тема 2.5 Ввід-вивід в Java 
 Тема 2.6 Інтернаціоналізація програм в Java 
 Тема 2.7 Колекції в Java 
 Тема 2.8 Робота із СУБД в Java 
Розділ 3 Програмування прикладних задач мовою Java 
 Тема 3.1 Робота із протоколів Internet в Java 
 Тема 3.2 Мережеві служби Java 
 Тема 3.3 Обробка даних на Web-сервері з використанням Java  

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Матеріал кредитного модуля вивчається на лекціях (виконання вправ по 

матеріалі, викладеному на лекціях)  і лабораторних роботах (придбання 
практичних навичок роботи з програмуванню мовою Java). Базові знання по 
мові програмування Java викладається на основі навчального посібника [1] 
(лекції 1-11) та електронних конспектів [2] (лекції 12-18). Електронні 
конспекти практичних занять [3] та методичні вказівки для лабораторних 
робіт [4] копіюються студентами перед заняттями та лабораторними 
роботами.   



Регулярний контроль знань й умінь студентів проводиться на 
практичних заняттях, модульних контрольних роботах і  лабораторних 
роботах.  

Основна література 
1. С.А. Кравчук, Шонин В.А. Основы программирования на языке Java. – К.: 

Норіта-плюс, 2007. – 280 с. 
2. Електронні конспекти лекцій. 
3. Методичні вказівки по практичних заняттях до розділу 3 у електронному 

вигляді. 
4. Методичні вказівки по лабораторних роботах в електронному вигляді. 
5. Ноутон П., Шилдт Г., Java 2. - СПб.: БХВ – Санкт-Петербург. 2000. – 1072 с. 
6. Хабибулин И.Ш. Самоучитель Java. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург. 2001. – 

464 с. 
7. Хабибулин И.Ш. Создание распределенных приложений на Java 2. – СПб.: БХВ 

– Санкт-Петербург. 2002. – 704 с. 

Додаткова література 
8. Библиотека профессионала. Java 2. Том 1. – М: Издательский дом «Вильямс», 

2003. – 848 с. 
9. Библиотека профессионала. Java 2. Том 2. – М: Издательский дом «Вильямс», 

2002. – 1120 с.  
10. Создание корпоративных сетей на основе Java 2 Enterprise Edition. Руководство 

разработчика. – М: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 1184 с. 

VI. Мова 

Окрім основної, української, викладання можливе російською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
Як індивідуальні завдання в дисципліні використається курсова робота. 

Метою курсової роботи з дисципліни є застосування вивчених засобів 
програмування в мережі Internet для проектування Web-додатків по заданій 
тематиці з використанням засобів обробки даних на сервері. 
У результаті виконання курсової роботи студент повинний: 

1.   Освоїти      засоби   проектування   і   засоби   розроблювана   Web-
сторінок   з використанням мови програмування Java і обробки даних на 
сервері, необхідних для виконання теми курсової роботи; 

2.   Одержати  навички,    необхідні    для  самостійного проектування і 
супроводу Web-додатків з використанням мови програмування Java. 

Курсова робота являє собою проектування Web-додатку по заданій 
тематиці з використанням мови програмування Java і обробки даних на 
сервері. Робота охоплює всі етапи від вивчення й освоєння необхідних 
засобів до реалізації Web-додатку в закінченому виді. 

У випадку великого обсягу проектування можливе виконання однієї 
теми декількома студентами. 

VIII. Методика оцінювання 



Матеріал навчальної дисципліни вивчається на лекціях (теоретичні 
зведення) і лабораторних роботах (придбання практичних навичок роботи з 
програмними засобами). Регулярний контроль знань і умінь студентів 
проводиться на лабораторних роботах та модульних контрольних роботах.. 
Підсумковий контроль оволодіння навчальним матеріалом студентами 
здійснюється на іспиті і за результатами виконання курсової роботи. 

 Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) виконання та захист 14 лабораторних робіт; 

2) 1 модульна контрольна робота; 

3) курсової роботи; 

4) відповіді на екзамені. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Лабораторні роботи 

 Ваговий бал за №1-8  лабораторні роботи – 8, за № 9-14 – 6 балів,  

Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює  

(8 балів х 8) + (6 балів х 6) = 100 балів. 

Лабораторні роботи № 1-8 з ваговим балом 8 оцінюються наступним 

чином: 

1. правильність отриманих результатів - 3 бали; 

2. зручний інтерфейс користувача - 1 бали; 

3. інтерактивне введення параметрів методу – 1 бали; 

4. динамічні зміни на екрані – 1 бал; 

5. структурний підхід до програмного коду – 1 бали; 

6. наявність коментарів в програмних модулях – 1 бал. 

Лабораторні роботи № 9-14 з ваговим балом 6 оцінюються наступним 

чином: 

1. правильність отриманих результатів - 3 бали; 

2. динамічні зміни на екрані – 1 бал; 

3. структурний підхід до програмного коду – 1 бали; 

4. наявність коментарів в програмних модулях – 1 бал. 

2. Модульний контроль 



 Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів за контрольну роботу 

дорівнює 10 балів. На модульну контрольну роботу виноситься два 

теоретичних питання и одне практичне. 

Контрольна робота оцінюється наступним чином: 

1. правильність написання 1 теоретичного питання - 2 бали; 

2. надання прикладу на вказані завдання – 1 бал; 

3. правильність розв’язання практичного завдання - 2 бали; 

4. правильність написання псевдокоду – 2 бали. 

Штрафні та заохочувальні бали за: 

 несвоєчасний (пізніше ніж на тиждень) захист лабораторної роботи – 2 

бали; 

 відсутність на лабораторному занятті без поважної причини – 1 бали; 

 заохочувальні бали: за модернізацію лабораторної роботи, виконання 

завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни – 10 

балів. 

Розмір шкали рейтингу R = 250 бали. 

Розмір стартової шкали RС = 110 балів. 

Розмір екзаменаційної шкали RЕ = 70 балів. 

Розмір шкали курсової роботи RК = 70 балів. 

Критерії екзаменаційного оцінювання: 

 Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань та одного 

практичного завдання. Ваговий бал кожного теоретичного питання – 20. 

Ваговий бал практичного завдання – 30. 

Максимальна кількість балів за складання іспиту дорівнює  

20 балів х 2+ 30 балів  = 70 балів. 

Теоретична частина оцінюється наступним чином: 

1. правильна чітко викладена відповідь - 10 балів; 

2. повнота правильної відповіді – 3 бали; 

3. надання прикладів програм за темою відповіді - 2 бали; 

4. коректні відповіді на додаткові питання за відповідною темою - 5 балів; 



Практичне завдання оцінюється наступним чином: 

1. правильність розв’язання завдання - 10 балів; 

2. структурний підхід до написання програми  - 5 балів; 

3. пояснення щодо команд, які вказані - 5 балів; 

4. альтернативний варіант програми  – 10 балів. 

Критерії оцінювання курсової роботи: 

 Оцінювання курсової роботи складається з оцінювання програми (40 

балів) та супроводжувальної записки (30 баллів). 

Максимальна кількість балів за курсову роботу дорівнює  

40 балів + 30 балів  = 70 балів. 

Програма оцінюється наступним чином: 

1. правильність та повнота виконаного завдання - 25 балів; 

2. зручний інтерфейс користувача – 5 бали; 

3. структурний підхід до програмного коду - 5 бали; 

4. наявність коментарів в програмних модулях - 5 балів; 

Супроводжувальна записка оцінюється наступним чином: 

1. повнота супроводжувальної записки - 10 балів; 

2. правильність оформлення  - 10 балів; 

3. актуальність матеріалів - 10 балів; 

Таблиця переведення рейтингової оцінки з навчальної дисципліни R: 

RD = rC +rE Уніфіковані 

бали 

(коеф. переведення 

2.5) 

Оцінка 

ECTS 

Традиційна 

оцінка 

238...250 95...100 A відмінно 

213...237 85...94 B 

188...212 75...84 C 

добре 

163...187 65...74 D задовільно 



151…162 60…64 E 

RD ≤ 150 RD ≤ 60 Fx незадовільно 

rc≤ 75  rc≤ 30 

або не виконані інші умови допуску 

до екзамену 

F не допущений 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 

 
 


