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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Спеціалізовані мови програмування» передбачає 

вивчення студентами таких розділів: основи програмування імітаційного 

моделювання; програмне забезпечення імітаційного моделювання; основи мови 

та інтегрованого середовища GPSS WORLD; створення і експлуатація моделей 

в GPSS WORLD. 

Предмет навчальної дисципліни: сучасні спеціалізовані мови 

програмування імітаційного моделювання. Одною з перших спеціалізованих 

мов моделювання, що полегшила процес написання імітаційних програм, була 

мова GPSS (General Purpose Simulation System – система моделювання 

загального призначення). Це – потужне універсальне середовище моделювання 

як дискретних, так і неперервних процесів, призначене для професійного 

моделювання різноманітних процесів і систем. 

Курсова робота з навчальної дисципліни призначена навчити студента 

самостійно створювати власні додатки для найбільш поширених браузерів. 

Виконання та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Спеціалізовані мови програмування» виконується відповідно до вимог 

Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація, звіти у сфері 

науки і техніки. Структура і правила оформлення».  

Методичні вказівки установлюють правила оформлення курсової роботи, 

курсового проекту та зразок їх виконання. 
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1 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ 

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

Пояснювальна записка складається під час виконання курсової роботи.  

Згідно з ДСТУ 3008-95, пояснювальна записка у загальному вигляді має 

складатися з кількох окремих розділів. Вибір структури та зміст записки визначає 

автор і керівник роботи (проекту). 

1.1 Структура пояснювальної записки умовно поділяється на: 

 вступну частину; 

 основну частину; 

 список літератури; 

 додатки. 

Вступна частина 

Вступна частина містить такі структурні елементи, що рекомендуються у 

вказаному нижче порядку: 

 титульна сторінка; 

 бланк завдання; 

 реферат; 

 зміст. 

Титульна сторінка та бланк завдання 

Першою сторінкою записки, із загальної кількості сторінок є титульна 

сторінка (зразок виконання титульної сторінки та бланк завдань курсової 

роботи наведені у додатках А–Б). 

Реферат 

Реферат містить короткий зміст роботи та призначений для 

ознайомлення із суттю матеріалу пояснювальної записки. Він має бути 

коротким, інформативним і містити відомості про:  

 кількість сторінок, рисунків, літературних джерел  і додатків; 
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 короткий опис розділів; 

 ключові слова. 

 Включати у себе: 

 мету роботи  (що потрібно виконати); 

 об’єкт дослідження  (процес); 

 предмет дослідження  (що досліджується); 

 методи дослідження і розробки (чисельні методи, відповідні рівняння, 

системи комп’ютерної математики програмні пакети). 

Реферат бажано виконувати трьома мовами: українською, російською та 

англійською. 

Зміст 

Зміст включає у себе:  

 вступ;  

 послідовно переліченіі найменування усіх розділів, підрозділів, пунктів 

(якщо вони мають заголовки) записки;  

 висновки;  

 список літератури; 

 додатки і номери сторінок, на яких уміщують початок матеріалу. 

Основна частина  

Основна частина містить такі структурні елементи: 

 вступ; 

 текст теоретичної частини пояснювальної записки; 

 постановку завдання; 

 практичну частину. 

Вступ 

Вступ розташовується на окремій сторінці та містить: 

 предметну область дослідження; 



 
 

7 

 

 актуальність роботи; 

 тенденції розв’язання поставлених завдань; 

 мету роботи; 

 об’єкт дослідження; 

 предмет дослідження; 

 методи дослідження і розробки. 

Зміст записки (правила оформлення) 

Зміст записки – це викладення відомостей про область і предмет 

дослідження або розробки, які необхідні та достатні для розкриття змісту роботи. 

У пояснювальній записці особливу увагу приділяють постановці завдання, 

алгоритмам, методам розв’язання задач, чисельним розрахункам іграфічному 

зображенню отриманих результатів. 

Сторінки курсової роботи слід нумерувати арабськими цифрами, 

дотримуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту. Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки. Перша та друга 

сторінки не нумеруються. 

Курсову роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм) та 

виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному 

боці аркуша білого паперу (не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного 

її заповнення та висотою літер і цифр не менш ніж 1,8 мм). 

Зміст записки висвітлюють, поділяючи матеріал на розділи. Розділи 

поділяють на підрозділи, а підрозділи – на пункти.  

Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа (частини), 

позначені арабськими цифрами без крапки, вирівнювання по центру. 

 Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу та написані з 

абзацу. Номер підрозділу складається з номера розділу і підрозділу, відокремлених 

крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять. Кожний розділ слід 

починати з нової сторінки. 

Текст курсової роботи друкують через півтора інтервала на аркушах 
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формату А4, установлених відповідними стандартами, 14 шрифтом Times New 

Roman дотримуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий та нижній – не менше 

20 мм, правий – не менше 10 мм. 

Кожен розділ курсової роботи слід друкувати на новій сторінці. 

Абзацний відступ має дорівнювати  п'яти знакам  (15–17 мм або 1,27 см на ЕОМ). 

Слова «Реферат», «Зміст», «Вступ», «Розділ (назва)», «Висновки», «Список 

літератури» «Додаток»,  записують у вигляді заголовка (по центру) великими 

літерами, напівжирним шрифтом.  

Формули та рівняння. Формули і рівняння оформляють згідно з вимогами 

ДСТУ 3008-95 та його доповненнями, розташовують безпосередньо після тексту 

у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або 

рівняння має бути залишено не менше одного вільного рядка. У формулі для 

роз’яснення символів слід застосовувати позначення, установлені відповідними 

державними стандартами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять 

до складу формули, якщо вони не пояснені раніше, мають бути наведені 

безпосередньо під формулою.  

Під час використання формул необхідно дотримуватися таких правил. 

Формули виконуються у редакторі MathType, по центру. Для редактора 

параметритакі: рядкові, великі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші 

– Times New Roman 14 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, 

великий символ – 14 пт, маленький символ –10 пт.  

Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, які складаються зі знаків  

суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих 

рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька 

коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, 

а не одну під одною. Невеликі нескладні формули, що не мають самостійного 

значення, уписують усередині рядків тексту. 

Формули і рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах 

розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 

номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – 
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третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні 

формули або рівняння у дужках у крайньому правому положенні на рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до складу  

формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій 

послідовності, у якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення 

кожного символу та числового коефіцієнта слід подавати з нового рядка. Перший 

рядок пояснення починають без абзацу словом «де» без двокрапки.  

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки 

на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного 

рядка. Перенос формули чи рівняння на знакові операції множення відбувається із 

застосовуванням знака «х». Формули, що йдуть одна за одною й не розділені 

текстом, відокремлюють комою.  

Приклад. 

Функцію f(х) щільності розподілу ймовірності випадкової величини Т, що 

позначає інтервал часу між подіями, для регулярного потоку обчислюють за 

формулою: 

( ) ( )f x x t ,      (1.1) 

де  – дельта-функція, t – математичне сподівання випадкової величини T. В 

електронному вигляді усі формули мають бути надруковані в редакторі формул 

MathType або Word  2007-2010 та  відкриватися. 

Ілюстрації мають бути виконані відповідно до вимог ДСТУ 3008-95. 

Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, слід нумерувати арабськими 

цифрами всередині розділу.  

У цьому разі номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, розділених крапкою. Ілюстрації кожного додатка позначають 

окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою 

позначення додатка.  

Наприклад. На рисунку 1.1 зображено вигляд теоретичної та  

експериментальної залежностей у вигляді діаграми. 

https://www.informationvine.com/index?q=Microsoft+Word+2010&qo=relatedSearchNarrow&o=603081&l=sem
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Рисунок 1.1 – Гістограми розподілу частот появи певної кількості вимог 

 

Таблиці застосовують для кращої наочності та зручності порівняння 

показників. Назву таблиці за її наявності слід уміщувати над таблицею. 

Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими 

цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що 

наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 –  перша таблиця 

другого розділу. 

Наприклад: 

Вхідні дані до задачі представлені у таблиці 1.  

Таблиця 1 

№ стану 1 2 3 4 

1 — 3 0,02 k  4 0,01 k  0 

2 1,5 0,03 k  — 0 2,5 0,02 k  

Продовження таблиці 1 

№ стану 1 2 3 4 

3 3,5 0,01 k  0 — 4,5 0,02 k  

4 0 5 0,02 k  4 0,03 k  — 

 

На всі таблиці документа мають бути наведені посилання у тексті документа, 
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із зазначення слова «таблиця» та вказівкою її номера. 

Якщо наприкінці сторінки таблиця уривається та її продовження буде на 

наступній сторінці, то на наступній сторінці вказують «Продовження таблиці», 

заголовок таблиці повторюється. 

За відсутності окремих даних у таблиці слід ставити прочерк (тире).  

Висновки 

Висновки розміщують безпосередньо після викладення змісту записки на 

новій сторінці. 

У висновках наводять оцінювання одержаних результатів роботи з 

урахуванням актуальності розв’язання поставленого завдання, а також  переваги та 

недоліки виконаної роботи. 

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, 

допускається оформляти виносками. 

Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр 

(порядкових номерів) з дужкою. 

Список літератури 

Список джерел, на які посилаються, має бути наведений наприкінці тексту 

записки, після висновків, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту 

мають бути посилання, наприклад «…у роботах [1], [5]–[9]…». 

Бібліографічний опис у списку літератури укладають за прізвищами авторів 

у алфавітному порядку або в порядку, у якому вони вперше згадуються в тексті. 

Відомості про джерела літератури, що внесені до списку, необхідно надавати 

відповідно до вимог ДСТУ 3008-95, ДСТУ 7093:2009 «Системи стандартів з 

інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами». 

 

Приклади бібліографічного опису джерел: 

а) монографії, підручники, навчальні посібники одного, двох і трьох 

авторів: 
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Grosskurth A. A Reference Architecture for Web Browsers; 

Gupta V. How Browsers Work – Part1 – Arсhitecture; 

Baron L. D. Faster HTML and CSS: Layout Engine Internals fot Web 

developers; 

Waterson Ch. Gecko Overview; 

Nixon R. Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5 / Robin Nixon. 

– Sebastopol,: O’Reilly Media, 2014; 

б) монографії, довідники, підручники та навчальних посібники чотрирьох і 

більше авторів: 

– статей у збірниках; 

– журнальних статей; 

– державних стандартів; 

– методичної літератури: 

Славко Г. В. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт і 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спеціалізовні мови 

програмування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності113 – 

«Прикладна математика» освітнього ступеня «Магістр» / Г. В. Славко. – 

Кременчук, 2018. – 64 с. – (Видавничий відділ Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського); 
в) електронних ресурсів: 

Система дистанційного навчання «математика.укр» [Електронний ресурс] 

– Режим доступу:  http://математика.укр/; 

Додатки 

Матеріал, що доповнює текст документа, допускається уміщувати в 

додатках. Додатками можуть бути, наприклад, графічний матеріал, таблиці 

великого формату, розрахунки, описи алгоритмів і програм завдань. Додатки 

оформляють наприкінці даного документа на останніх його сторінках або 

випускають у вигляді самостійного документа. 

У тексті документа на всі додатки мають бути посилання. 

http://математика.укр/
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Кожен додаток слід починати з нової сторінки. Додаток повинен мати 

заголовок, надрукований угорі великими літерами, жирним, симетрично відносно 

тексту сторінки. Слово «Додаток» пишуть з правого боку боку рядка маленькими 

літерами з великою літери. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського 

алфавіту, за винятком літер  Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.  

Наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. 

Один додаток позначають  як Додаток А. 

Додатки мають наскрізну нумерацію сторінок спільну з документом. 

Усі додатки мають бути перелічені в змісті документа з вказівкою їх 

позначень і заголовків. 
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2 ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

РЕФЕРАТ (зразок) 

Пояснювальна записка до курсової роботи: _сторінок, _таблиць, 

_рисунків, _літературних джерел. 

Мета роботи – розробка розширення для браузера Chrome, яке буде 

виконувати операції додавання, віднімання, множення і ділення у стовпчик. 

Об’єкт дослідження – процес розробки розширень для браузерів.  

Предмет дослідження – етапи розробки розширення, яке виконуватиме 

операції додавання, віднімання, множення і ділення у стовпчик. 

Методи дослідження – методи емпіричного дослідження: спостереження, 

експеримент, порівняння; реалізація програмних додатків мовою Javascript. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку літератури, 

додатку. 

У першому розділі поданий аналіз та опис предметної області, аналіз 

наявних програмних продуктів.  

Другий розділ описує постановку завдання, етапи реалізації розширення, 

тестування розширення. 

Ключові слова: РОЗШИРЕННЯ, CHROME, JAVASCRIPT, DOM, 

ДОДАТОК, СИНТАКСИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР, ДЕРЕВО ВІДОБРАЖЕННЯ. 
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РЕФЕРАТ (образец) 

Пояснительная записка к курсовой работе: _страниц, _рисунков, 

_литературных источников. 

Цель работы – разработка расширения для браузера Chrome, которое 

будет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления в 

столбик. 

Объект исследования – процесс разработки расширений для браузеров. 

Предмет исследования – этапы разработки расширения для выполнения 

операций сложения, вычитания, умножения и деления в столбик. 

Методы исследования и разработки – методы эмпирического 

исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение; реализация программных 

приложений на языке Javascript.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, 

приложения. 

В первом разделе представлен анализ и описание предметной области, 

анализ существующих программных продуктов. 

Второй раздел описывает постановку задачи, этапы реализации 

расширения, тестирование расширения. 

Ключевые слова: РАСШИРЕНИЕ, CHROME, JAVASCRIPT, DOM, 

ПРИЛОЖЕНИЯ, СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР, ДЕРЕВО 

ОТОБРАЖЕНИЯ. 
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ВСТУП (зразок) 

 

На сьогодні важко уявити процес використання комп’ютера без виходу в 

Інтернет. Для того, щоб цей процес був максимально зручним, потрібний 

браузер, який оброблює запит користувача та завантажує необхідний йому 

сайт. Усі браузери виконують це завдання беззаперечно, проте вже на сьогодні 

цього недостатньо. Користувачі стають більш обізнаними і вимагають 

розширеної функціональності від браузерів. Таку функціональність було 

реалізовано за допомогою розширень і додатків, починаючи від звичайних 

кнопок посилань на потрібний сайт, інформації про останні події, погоду, тощо 

і закінчуючи калькуляторами, редакторами, іграми і т. д. 

Актуальність роботи 

Розширення – це зручний і швидкий спосіб знайти відповідь на питання, 

яке турбує, тому актуальною є розробка калькулятора на чотири дії: додавання, 

віднімання, множення і ділення. Оскільки найчастіше такими калькуляторами 

користуються школярі, то головним завданням роботи є подання усіх 

перелічених операцій у вигляді дій у стовпчик. Отже, дитина зможе не лише 

переписати знайдену відповідь, а й матиме можливість покроково побачити 

порядок виконання дій, що сприятиме покращенню рівня її знань, завдяки 

знаходженню помилок у розв’язанні.  

Мета роботи – розробка розширення для браузера Chrome, яке буде 

виконувати операції додавання, віднімання, множення та ділення у стовпчик. 

Об’єкт дослідження – процес розробки розширень для браузерів.  

Предмет дослідження – етапи розробки розширення, яке виконуватиме 

операції додавання, віднімання, множення і ділення у стовпчик. 

Методи дослідження і розробки – методи емпіричного дослідження: 

спостереження, експеримент, порівняння; реалізація додатків мовою Javascript. 

Задачі які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети: 

дослідити та провести аналіз предметної області; сформулювати постановку 

задачі; розробити front-end розширення; розробити back-end розширення.  
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1  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 

1.1 Браузери та інструменти розробника 

Згідно зі статистикою у користувачів усіх пристроїв (десктопи, планшети, 

мобільні) в Україні Chrome займає 60,74 %. На другому і третьому місці – Opera 

і Firefox з 11,6 % і 10,4 % відповідно (рис. 1.1) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

 

Рисунок 1.1 – Статистика популярності браузерів в Україні 

 

Безперечно всі ці браузери конкурують між собою роблячи у кожній 

новій версії функціональні покращення, розширення і додатки. Окрім того, 

браузери почали надавати  користувачам можливість відчути себе розробником 

додатка чи розширення.  

Застосування – це веб-додатки, які зареєстровані в Інтернет-магазині 

(наприклад, Gmail). Розширення можуть фактично впливати на поведінку 

браузера (наприклад, блокування реклами). Вони можуть додавати кнопки в 

панелі інструментів, перехоплювати веб-запити, змінювати DOM і т. д. 

Порівняно з додатками розширення поширюються через веб-сайти і веб-

додатки; вони зазвичай діють на всіх веб-сайтах (хоча деякі з них залежать від 

конкретного сайту). Додатки не поєднуються так з іншими додатками; вони 

працюють автономно, як і будь-який звичайний веб-сайт.  

Отже, варто порівняти браузери Chrome, Opera, Firefox з огляду 
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розробника (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 – Порівняння браузерів з огляду розробника додатків 

Характери

стика 

Chrome Opera 

Назва 

інструмент

ів 

розробника 

DevTools Dragonfly 

Відкритіст

ь джерела 

 

Повністю відкрите джерело: 

– дотепер, розроблюється в 

Upstream WebKit з Apple; 

– зусилля Google тепер 

перемістилися до «Blink». 

Повністю відкрите джерело 

Інспектор 

 

В інспекторі можна відкрити лише 

файли, які написані в HTML, CSS і 

JavaScript. 

 

В інспекторі можна відкрити лише 

файли, які написані в HTML, CSS і 

JavaScript. 

Пряме 

редагуванн

я HTML, 

JavaScript 

та CSS-

файлів 

Можна зберігати їх внутрішньо з 

історією або експортувати їх зміни 

функцій JavaScript наживо 

Можна зберігати їх внутрішньо з 

історією або експортувати їх зміни 

функцій JavaScript наживо 

CSS Постійний режим малювання для 

налагодження дорогих CSS 

Постійний режим малювання для 

налагодження дорогих CSS 

Breakpoints Є можливість установити точки 

зупинки на елементах DOM, тоді 

JS призупиняється, коли він 

маніпулює цими елементами 

Є можливість установити точки 

зупинки на елементах DOM, тоді 

JS призупиняється, коли він 

маніпулює цими елементами 

Аудит 

сторінок 

Корисні рекомендації щодо 

найкращої практики 

 

Опір на 

плагіни 

для 

інструмент

ів 

розробника 

Не спирається Не спирається 

3D-

перегляд 
Не виявлено  Не виявлено 

Зміна 

розмірів 

вікна в 

режимі 

реагування 

Наявна Наявна 

Результат: 6 ум. од. 5 ум. од. 

Отже за рівнем допомоги розробникам Opera і Chrome різняться не 

суттєво. Обидві компанії надають детальну документацію, відео, приклади.  
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1.2 Модулі відображення 

У браузерах Firefox, Chrome використовуються два модулі відображення. 

У Firefox застосовується Gecko – власна розробка Mozilla, а в Chrome 

використовується WebKit – модуль відображення з відкритим кодом [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Основна схема роботи. 

Модуль відображення отримує зміст запитаного документа по протоколу 

мережного рівня, зазвичай фрагментами по 8 КБ. Схема подальшої роботи 

модуля відображення подана на рис.1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Схема роботи модуля відображення 

 

Модуль відображення виконує синтаксичний аналіз HTML-документа і 

переводить теги у вузли DOM у дереві змісту. Інформація про стилі 

«витягується» як із зовнішніх CSS-файлів, так і з елементів style. Ця інформація 

та інструкції з відображення у HTML-файлі використовують для створення ще 

одного дерева – дерева відображення [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Після створення дерева відображення починається компонування 

елементів, під час якої кожному вузлу присвоюються координати точки на 

екрані, де він має з'явитися. Потім виконується відрисовка, за якої вузли дерева 

відображення послідовно відрисовуються за допомогою виконавчої частини 

призначеного для користувача інтерфейсу. Приклад роботи зображений на 

рис. 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Схема роботи модуля відображення WebKit 

1.3 DOM 

Завдання синтаксичного аналізатора HTML – переводити інформацію з 

коду HTML у синтаксичне дерево. Cинтаксичне дерево складається з елементів 

DOM і вузлів атрибутів. DOM – об’єктна модель документа (Document Object 

Model) – слугує для подання HTML-документа та інтерфейсу елементів HTML 

таким зовнішнім об’єктам, як код JavaScript. У корені дерева знаходиться 

об’єкт Document [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Модель DOM практично ідентична розмітці. Приклад розмітки: 

<html> 

  <body> 

    <p>       Hello World     </p> 

    <div> <img src="example.png"/></div> 

  </body> 

</html> 

Дерево DOM для цієї розмітки подано на рис. 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Дерево DOM для розмітки прикладу 

 

Вираз «дерево містить вузли DOM» говорить, що дерево складається з 

елементів, які реалізують один з інтерфейсів DOM. У браузерах застосовуються 
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специфічні реалізації, що володіють додатковими атрибутами для внутрішнього 

використання. 
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

2.1 Постановка задачі 

На підставі дослідження предметної області сформуємо постановку 

завдання: 

1) розробити front-end розширення;  

2) розробити back-end розширення;  

3) завантажити розширення у браузер; 

4) провести тестування розширення; 

5) за необхідності здійснити виправлення помилок. 

2.2 Front-end реалізація розширення 

Для роботи розширення було створено чотири html сторінки: 

 index.html, головна сторінка з першою операцією «додавання»; 

 minus.html, сторінка з операцією «віднімання»; 

 multi.html, сторінка з операцією «множення»; 

 divide.html, сторінка з операцією «ділення». 

Кожна сторінка має однакову структуру (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Структура сторінок 
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На кожній сторінці користувач може: 

 вибрати необхідну операцію для проведення розрахунку; 

 провести розрахунок; 

 прибрати фонове зображення; 

 очистити поля для розрахунку. 

Наведемо лістинг головною сторінки з операцією «додавання»: 

Index.html 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="ru-RU"> 

 <meta charset="UTF-8"> 

  <head> 

//підключення файлів 

       <script type='text/javascript' src='jquery.min.js'></script> 

       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />    

       <script src="dodav.js"></script> 

  </head> 

    <body background="img/fon3.jpg" id="body"> 

          <div id="containr"> 

             <button id="closeFon" title="Прибрати фон"> Прибрати фон 

</button> 

              <h3>Калькулятор у стовпчик</h3> 

                <div id="in1"> 

                    <label for="input1">Введіть перше число: 

                  <input type="number" id="input1"></label> 

                </div> 

                <div id="radios" > 

<input type="radio" value="index.html" name="radio" checked /><label for="r1">  

+</label> 

<input type="radio" value="minus.html" name="radio" /><label for="r2">  -</label> 
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<input type="radio" value="multi.html" name="radio" /><label for="r3">  *</label> 

<input type="radio" value="divide.html" name="radio" /><label for="r4">  /</label> 

                </div> 

                <div id="in2"> 

                  <label for="input2">Введіть друге число :  

                  <input type="text" id="input2"></label> 

                </div> 

                    <br> 

                <div id="buttons"> 

                    <button id="butt"> Результат </button> 

                    <button id="clear"> Очистити </button> 

                 </div> 

                    <br> 

                <div class='image'><img src='img/dogs.png' /> 

                   <p id="otvet"></p>  </div> 

                </div> 

          </div> 

      </body> 

</html> 

Для задання стильового оформлення утворили файл style.css, повний 

лістинг якого поданий у додатку А. Наведемо деякі елементи лістингу. 

1. Оформлення шрифту розширення: 

body{ 

font-family: 'New Century Schoolbook, TeX Gyre Schola', serif ; 

font-size: 15px;} 

2. Оформлення полів для уведення: 

#input1, #input2 { 

border:1px solid green; 

border-radius:5px; 

display:inline-block; 
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font-weight:bold; 

width:105px; } 

3. Оформлення кнопки для розрахунку та очищення: 

#butt,#clear { 

border:1px solid #008080; 

border-radius:4px; 

height:30px; 

width:100px; 

color: black; 

background: #66CDAA; 

font-weight:bold;} 

2.3 Back-end реалізація розширення 

Для реалізації back-end було створено чотири файли JavaScript: 

 Dodav.ja – для операції «додавання»; 

 Minus.js – для операції «віднімання»;  

 Multi.js – для операції «множення»; 

 Divide.js – для операції «ділення». 

Спільними у цих файлах є такі функції: 

1. Реакція на натиснення кнопки «Розрахувати» – зчитування двох 

уведених користувачем чисел і подальша робота з ними: 

$(document).ready( function() { 

$("#butt").on("click", function() { 

var nfirstNum = 

Math.abs(parseInt(document.querySelector("#input1").value)); 

var nsecondNum = 

Math.abs(parseInt(document.querySelector("#input2").value)); }) 

2. Реакція на натиснення кнопки «очистити» – очищення полів для 

уведення і результату: 

$("#clear").on("click", function() { 
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$("#input1").val(""); 

$("#input2").val(""); 

$("#otvet").html(""); }) 

3. Реакція на вибір операції – перехід на сторінку для проведення 

вибраної операції: 

$('input:radio[name=radio]').on('change', function () { 

var 

radios=document.getElementById("radios").getElementsByTagName("INPUT"), 

radio 

for (var i=0, L=radios.length; i<L; i++) { 

radio=radios[i] 

if (radio.checked) {location.href=radio.value; break}} }) 

4. Реакція на натиснення кнопки «X» – закриття фонового зображення: 

window.onload = function() { 

var body = document.getElementsByTagName('body')[0]; 

$("#closeFon").on("click", function() { 

document.body.style.background = 'white'; }); };  

5. Заборона введення всіх символів окрім цифр: 

$(document).ready( function() { 

  //заборона введення символів 

  $('.form-field').keypress(function(e) { 

    if (e.keyCode < 48 || e.keyCode > 57) { 

        return false;    } 

})  }) 

Шляхи до цих файлів прописані в кожному html відповідно. Для взаємодії 

JavaScript коду з html сторінками була застосована бібліотека JQuery. Повний 

лістинг файлів подано в додатку А.  

Після закінчення роботи над файлами JavaScript було створено головний 

файл, від якого залежить робота розширення – файл manifest.json: 

{"content_security_policy":"script-src 'self' https://apis.google.com; object-src 
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'self'", 

     "commands" : { 

  "startCode" : { "description" : "Калькулятор у стовпчик"}  }, 

 "browser_action" : { 

  "default_icon" : "48.png", 

  "default_title" : "Калькулятор в стовпчик", 

  "default_popup" : "index.html"  }, 

  "icons" : {"128" : "128.png", 16" : "16.png", "48" : "48.png" }, 

 "manifest_version" : 2, 

 "name" : "Калькулятор", 

 "permissions" : ["tabs", "<all_urls>"], 

 "version" : "1.0.0", 

 "content_scripts": [    { 

     "matches": ["http://*.nytimes.com/*"], 

     "js": ["divid.js", "dodav.js", "minus.js", "multi.js"], 

     "html": ["divide.html", "minus.html", "multi.html"]    } ] } 

У результаті написання усіх файлів необхідних для роботи розширення, 

отримаємо папку з такою структурою (рис. 2.2). Цю папку завантажили у 

розширення браузера «Google Chrome» (рис. 2.3) для проведення подальшого 

тестування. 

 

Рисунок 2.2 – Структура папки готового розширення 
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ВИСНОВОК 

 

Під час розробки розширень для веб-браузерів у новачків спочатку 

можуть виникнути труднощі з політикою безпеки, яку встановлює Google 

market. Це пов’язано з тим, що до деякого часу існувало досить багато 

розширень, які мали певну загрозу зараження комп’ютера, засмічення пам’яті, 

нав’язування реклами і т. д. Для того, щоб уникнути цих проблем, користувач 

має під час розробки чітко виокремлювати JavaScript та HTML в окремі файли, 

а для їх взаємодії використовувати бібліотеку JQuery. Окрім того, розширення 

на сьогодні стають невід’ємною частиною кожного браузера, але варто 

пам’ятати про те, що їх надмірна кількість, може призвести не лише до загрози 

зараження комп’ютера, а й до зменшення продуктивності браузера. 

Отже, було створено розширення для браузера Chrome, яке виконує 

операції «додавання», «віднімання», «множення» та «ділення» у стовпчик. 

У даній роботі було: 

 проведено аналіз предметної області;  

 сформовано постановку задачі;  

 розроблено front-end розширення;  

 розроблено back-end розширення;  

 проведено тестування розширення. 
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3 ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1) Розширення для браузера Chrome (Opera) – довідник математичних 

формул. 

2) Застосування для браузера Chrome (Opera) – генератор типових 

шаблонів для дипломних робіт. До типових шаблонів належать: титульна  

сторінка, реферат, завдання, відгук та ін. 

3) Застосування для браузера Chrome (Opera) – онлайн-сервіс для 

створення списку літератури за вимогами стандартів. 

4) Застосування для браузера Chrome (Opera) –  реклама сайту системи 

дистанційного навчання «Математика.укр». 

5) Розширення для браузера Chrome (Opera) –  математичні таблиці 

(довідник). Тут можуть бути: таблиця значень функції Лапласа; таблиця 

похідних, таблиця інтегралів; таблиця істинності, тригонометричні таблиці. 

6) Розширення для браузера Chrome (Opera) для парсінгу rss-каналів. 

7) Розширення для браузера Chrome (Opera) для роботи з API. 

8) Розширення для браузера Chrome (Opera) з пошуком по сайту. 

9) Розробка мультимовного розширення для браузера Chrome (Opera). 

10) Розробка  розширення «Розклад занять» для браузера Chrome (Opera). 

11) Розробка розширення «Онлайн-калькулятор» для браузера Chrome 

(Opera). Варіанти калькуляторів: логічний калькулятор, калькулятор для 

виконання операцій у стовпчик; калькулятор для «довгої арифметики» та ін. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота є окремим видом учбової діяльності, що оцінюється. При 

виставленні оцінки курсової роботи приймаються до уваги: 

– оформлення курсової роботи згідно з вимогами до оформлення 

курсових робіт (наявність титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, 

висновків, списку використаної літератури з 10-20 джерел (відповідно 

оформленого), додатків, правильність оформлення таблиць, рисунків, 

графічного матеріалу); 

– зміст дослідження (глибина опрацювання теоретичного матеріалу, 

правильність розрахунків (якщо є), наявність та обсяг експериментальної 

частини (якщо є), аналіз та узагальнення проведеного огляду літератури та 

результатів роботи, обґрунтованість висновків); 

– захист роботи (доповідь та презентація, відповіді на запитання членів 

комісії та присутніх). 

 

Оцінка за  курсову роботу  може бути знижена в таких випадках: 

 

1. Оформлення 

1.1. Не відповідає вимогам до оформлення курсових робіт. 

1.2. Наявність невиправлених друкарських помилок і пропущених рядків. 

1.3. Відсутність назв рисунків, таблиць, графіків, гістограм, діаграм. 

1.4. Відсутність пояснень та умовних позначень до таблиць і графіків. 

1.5. Відсутність авторської інтерпретації змісту таблиць і графіків. 

1.6. Наявність помилок в оформленні  

 

2. Недоліки змісту роботи 

 

2.1. Наявність фактичних помилок у викладенні експериментальних 

результатів або теоретичних позицій з літературних джерел. 

2.2. Використовування фрагментів чужих текстів без зазначення джерела. 
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2.3. Теоретична частина не завершується висновками або формулюванням 

предмету власного експериментального дослідження (якщо є). 

2.4. Невідповідність назви роботи її реальному змісту. 

2.5. Невідповідність експериментальної частини огляду і навпаки. 

 

3. Недоліки експериментальної частини роботи (якщо є) 

 

3.1.  Студент використовує методики без посилання на джерело.  

3.2. Робота не містить докладного опису процедури проведення 

дослідження: за наведеним описом відтворити експеримент не є можливим. 

3.3. У роботі відсутня інтерпретація одержаних результатів.  

3.4. Висновки здебільшого побудовані як констатація первинних даних. 

Немає зіставлення між собою даних, одержаних різними методами. 

 

4. Доповідь і захист  

 

4.1. Студент, доповідаючи, використовує презентацію, але не коментує 

наочну інформацію. 

4.2. Студент виявляє невпевненість, не дає аргументовані відповіді.  

Результати захисту курсової роботи визначаються оцінками: «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно» та кількістю балів за шкалою ECTS.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Кількість балів 

за курсову 

роботу 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

захисту 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Бали за 

 100-баль-

ною  

шкалою 

Критерії оцінювання 

90-100 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, 

оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, матеріал викладено 

логічно і послідовно з відповідними висновками. Під час захисту студент показує 

глибокі знання з питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції по 

темі дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, впевнено і 

докладно відповідає на поставлені запитання. 

85-89 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка носить дослідницький характер, 

оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт, матеріал викладено 

логічно і послідовно з відповідними висновками. Під час захисту студент показує 

знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді вміло 

використовує презентацію, без особливих труднощів відповідає на поставлені 

запитання. У змісті та мові роботи є лише незначні погрішності. 

75-84 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка оформлена за вимогами, які пред’яв-

ляються до курсових робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними 

висновками. Під час  захисту  роботи студент показує знання з питань теми, під час 

доповіді використовує презентацію, відповідає на поставлені запитання. У структурі, 

мові і стилі роботи є лише незначні погрішності. 

70-74 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка оформлена за вимогами, які 

пред’являються до курсових робіт, але має поверхневий аналіз, матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. До захисту підготовлена презентація доповіді, але 

наочна інформація не завжди коментується. Основні тези роботи розкриті, але недо-

статньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. 

Під час  захисту  студент виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, 

не завжди дає вичерпні аргументовані відповіді  на запитання.  

60-69 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка оформлена за вимогами, які пред’явля-

ються до курсових робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. До захисту підготовлена презентація доповіді, але 

наочна інформація не коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо 

обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При 

захисті студент виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, не дає ви-

черпні аргументовані відповіді  на запитання.  

35-59 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка не має аналізу і не відповідає вимогам, 

які пред’являються до курсових робіт. У роботі немає висновків або вони носять де-

кларативний характер. До захисту не підготовлена презентація доповіді. Під час  

захисту курсової роботи студент дає переважно неправильні відповіді, припускає 

грубі помилки.  

1-34 

Оцінка виставляється за курсову роботу, яка не має аналізу і не відповідає вимогам, 

які пред’являються до курсових робіт. У роботі немає висновків або вони носять 

декларативний характер. До захисту не підготовлена презентація доповіді. Під час  

захисту роботи студент не може відповісти на жодне поставлене запитання по її 

темі, студент не знає теорії. 
 

У тих випадках, коли захист курсової роботи визнано незадовільним, 

комісія вирішує, чи може студент подати до захисту повторно ту ж роботу після 

доробки і усунення недоліків, або йому необхідно працювати над іншою 

темою. 
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Додаток А 

Титульна сторінка до курсової роботи 

 

Форма № Н-6.01 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ  

 

КУРСОВА РОБОТА 

(ПРОЕКТ) 

з ___________________________________________________________ 

(назва навчальної дисципліни) 

на тему _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи 

спеціальності_______________________ 

 __________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________ 

____________________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

                                                                     Члени комісії          ________________  

___________________________ 

                                                                                                                                             

(підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  

___________________________ 

                                                                                                                                              

(підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

(підпис)                         (прізвище та ініціали 

 

м. _________ 20 __ 
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ДОДАТОК Б 
 

Завдання на курсову роботу 

Форма № Н-9.01 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії 

Кафедра інформатики і вищої математики 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

Спеціальність_____________________________ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  

______________________________ 

«___» __________________20__р. 

 

ЗАВДАННЯ  

НА КУРСОВУ РОБОТУ  

 

___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема курсової роботи______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

керівник роботи ______________________________________________________ 

                                (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання) 

затверджені наказом вищого навчального закладу від «___»______  20_  р. № __ 

2. Строк подання студентом роботи______________________________________ 

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

6. Консультанти розділів роботи 
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Розділ 
Прізвище, ініціали та 

посада консультанта 

Підпис, дата 

Завдання видав Завдання  

прийняв 

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання________________________________________________ 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

 

Студент________________________________________________________ 

Керівник роботи________________________________________________ 

 

 

 

 

№ Назва етапів курсової роботи 

Строк 

виконання 

етапів роботи Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Спеціалізовані мови програмуванн» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 113 – «Прикладна математика» освітнього ступеня 

«Магістр».  

 

Укладач к. т. н., доц. Г. В. Славко 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри інформатики і вищої математики, проф. 

В.П. Ляшенко  

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600  




