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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до випускної роботи містить: 67 сторінок, 6
рисунків, 12 літературних джерел, 11 таблиць.
Мета роботи – реалізація інтерактивних обчислень та візуалцізація на html-
сторінці.
Об’єкт дослідження – бібліотека мови програмування JavaScript Math.
Предмет дослідження – можливості інтерактивних обчислень і візуалізації
у бібліотеці Math.js.
   Методи дослідження – описово-аналітичний, статистичний, 
експериментальний.
    Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра складається зі
вступу, трьох розділів, списку використаної літератури.
   У першому розділі розглянуто мову програмування JavaScript.
   У другому розділі розглянуто бібліотеку Math.js та її можливости для
реацлізаціі інтерактивних обчислень та візуалізації на html-сторінках.
У третьому розділі реалізовані інтерктивні обчислення та взуалізація на
html-сторінці

Ключові слова: ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ, WEB-ПРОГРАМУВАННЯ,
JAVASCRIPT, HTML, MATH, ОБЧИСЛЕННЯ. 
 

 ABSTRACT
Degree work: 67 pages, 6 figures, 12 tables, 11 sources.
Purpose of the work – реализация интерактивных вычеслений и
визуализация на html-странице .
Object of research – JavaScript Math programming language library.
Subject of research– interactive computing and visualization capabilities in the
Math.js library
Method of research – descriptive, analytical, statistical, experimental.
The explanatory note to the graduate work of the bachelor consists of an
introduction, three chapters, a list of references.
The first section describes the technology of web programming: HTML,
JavaScript.
The second section discusses the Math.js library and its capabilities for
implementing interactive calculations and visualization on HTML pages.
The third section implements interactive inclusions and visualization of the html
page.

Keywords: INTERNET-TECHNOLOGIES, WEB-PROGRAMMING,JAVASCRIPT, 
HTML, MATH, CALCULATION.


