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1. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є вивчення сучасних технологій для розробки 

мобільних додатків з допомогою React Native. 

React Native - фреймворк від компанії Facebook для створення нативних 

додатків під iOS і Android. Був створений у 2015 році невдовзі після виходу 

відомого фреймворку React JS, який призначений для побудови декларативних 

інтерфейсів користувача. У них дуже багато спільного. 

На даний момент існує достатньо фреймворків, які використовують 

JavaScript для створення iOS та Android додатків, таких як PhoneGap або Titanium. 

Проте React Native має перед ними ряд переваг: 

1. На відміну від PhoneGap, в React Native логіка додатка пишеться і працює 

на JavaScript, в той час як його інтерфейс залишається повністю нативним. Таким 

чином не потрібно ніяких компромісів, характерних для HTML5 UI. 

2. На відміну від Titanium, React вводить новий оригінальний і вкрай 

ефективний підхід до створення призначених для користувача інтерфейсів. Якщо 

говорити коротко, UI додатки виражається як функція поточного стану програми. 

Ключова особливість React Native в тому, що його розробники мають намір 

принести модель програмування React в сферу розробки мобільних додатків. 

Завдання: У даній дисципліні студенти повинні освоїти основні можливості 

роботи з фреймворком React Native, набути навички з розробки програм для iOS та 

Android за допомогою React Native та SDK Expo, закріпити навички роботи із 

Javascript, Bootstrap 4 та React.  

 

2. Результати навчання  

знати: 

o особливості створення крос-платформних мобільних додатків 

засобами React Native на основі мови програмування Javascript, 

o клієнтські Веб-фреймворки, зокрема Bootstrap, 

o особливості розробки мобільних додатків на основі мов 

програмування Java та Swift, 

o загальні поняття та шаблони використання API SDK у React Native 

додатках. 

вміти: 

o створювати мобільні додатки, які орієнтовані для Android та iOS 

операційних систем із використанням однієї бази програмного коду, 

o застосовувати навички React та Javascript в створенні крос-

платформних мобільних додатків, 

o використовувати різні функцій React Native та Expo SDK для 

створення крос-платформних мобільних додатків, 

o використовувати Redux для проектування архітектури React-Redux 

додатків, 
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o використовувати методи API SDK у розроблених React Native 

додатках, 

o використовувати елементи інтерфейсу React Native, 

o працювати із React Native Alerts, Animations, Gestures та Persist Redux 

Store компонентами. 

  

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 
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Денна 5 9 4 120 15   30 75  залік 

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Вступ в React Native.  
Тема 1. Вступ в 

React Native. 

Повторення 

основних 

особливостей 

мови 

програмування 

Javascript 

23 2  6  15       

Тема 2. Основні 

елементи 

інтерфейсу React 

Native. Огляд 

Redux 

32 4  8  20       

Разом за ЗМ 1 55 6  14  35       

Змістовий модуль 2. Основні компоненти React Native. Бібліотека SDK 

Expo 
Тема 1. Огляд та 

використання 

React Native 

Alerts, 

Animations, 

Gestures та Persist 

Redux Store 

компонентів. 

36 6  10  20       



5 

 

 

 

Тема 2. Бібліотека 

SDK Expo. 

Методи API Sdk. 

Шаблони 

використання 

методів у React 

Native додатку. 

29 3  6  20       

Разом за ЗМ 2 62 9  16  40       

Усього годин  120 15  30  75       

 

3.3. Теми семінарських занять 

(не передбачено)  

 

3.4. Теми практичних занять 

(не передбачено)  

 

3.5. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Створення «ToDo» програми засобами мови програмування Javascript 

2 Створення «Pomodoro timer» програми 

3 Створення мобільного додатку для пошуку фільмів 

4 Створення мобільного додатку засобами Javascript та React Native 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

(не передбачено)  

 

3.7. Самостійна робота 

№ Назва теми 

1 Особливості мови JavaScript.  Основи використання React Native  у 

мобільних додатках. 

2 Основи створення програмних мобільних додатків  «TODO»  

3 Вивчення комбінації потрібних засобів для розробки  мобільного 

додатку Pomodoro timer. 

4 Розробка сценарію для власного мобільного додатку. Підбір 

інструментів для його реалізації. 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Лабораторні  роботи виконуються  студентами персонально. Після освоєння 

частини засобів студенти мають індивідуальні проекти Теми проектів унікальні 

для кожного студента.  

Кожний етап виконання лабораторної роботи оцінюється з точки зору 

вчасності та якості. Кожного члена команди оцінює  керівник команди (студент). 

Викладач слідкує за призначенням та виконанням   завдань, оцінюючи як 
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виконавця і керівника групи. Мінімальна позитивна оцінка накопичується 

протягом семестру усіма виконавцями проекту. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Зараховано 

A (90-100) відмінно 

B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Не зараховано 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

- лабораторні роботи; 

- індивідуальні проекти; 

- аналітичні звіти з виконання лабораторних робіт. 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

Формами поточного контролю є захист лабораторних робіт. 

Формами підсумкового  контролю є залік. 

 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Томас Марк Тиленс «React в дейстии»— Питер, 2016. — 368 c. 

2. Бэнкс Алекс, Порселло Ева «React и Redux. Функциональная веб-

разработка»— Питер, 2018. — 374 c. 

3. Stan Bershadskiy «React Native Cookbook»— Питер, 2016. — 536 c. 

4. А. Хортон, Р. Вайс «Разработка веб-приложений в ReactJS» — Москва, 2016. 

— 254c. 

5. Стефанов Стоян «React.js. Быстрый старт» — Питер, 2015. — 320 с. 

6. Чиннатамби Кирупа «Изучаем React» — Питер, Эксмо 2019. — 368 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. https://www.w3schools.com/react/ 

2. https://devdocs.io/react/ 

3. https://github.com/luggit/react-native-exercise 

https://www.ozon.ru/person/benks-aleks-71471851/
https://www.ozon.ru/person/porsello-eva-71471852/
https://www.ozon.ru/person/porsello-eva-71471852/
https://www.ozon.ru/person/porsello-eva-71471852/
https://www.ozon.ru/person/porsello-eva-71471852/
https://www.ozon.ru/person/chinnatambi-kirupa-75836726/
https://www.ozon.ru/person/chinnatambi-kirupa-75836726/
https://www.w3schools.com/react/
https://devdocs.io/react/
https://github.com/luggit/react-native-exercise
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4. http://habrahabr.ru/post/114838/ 

5. https://reactnativeexample.com/ 

6. https://www.javatpoint.com/react-native-tutorial 

7. https://www.w3schools.com/js/default.asp 

http://habrahabr.ru/post/114838/
https://reactnativeexample.com/
https://www.javatpoint.com/react-native-tutorial
https://www.w3schools.com/js/default.asp

