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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни WEB-ПРОГРАМУВАННЯ 

Викладач (лектор) Босько Віктор Васильович, кандидат технічних наук, доцент 

http://kbpz.kntu.kr.ua/Босько-Віктор-Васильович/ 

Викладач (асистент) Константинова Лілія Володимирівна 

http://kbpz.kntu.kr.ua/Константинова-Лілія-Володимирівна-2 

Контактний телефон +380668408338 (лектор) 

E-mail: Victorvv2@ukr.net 

Консультації Очні консультації згідно розкладу консультацій Понеділок з 13.20 до 14.40 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю електронною поштою Victorvv2@ukr.net 

2. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Web програмування» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін навчального процесу за освітнім ступенем 

«Бакалавр» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології»  

Дисципліна орієнтована на студентів, яких цікавить можливості простого і швидкого створення ресурсів для мережі Інтернет та їх 

розміщення в мережі. Передбачено вивчення базових технологій створення сайтів. Вивчається HTML, CSS, JavaScript і сучасні засоби, що 

прискорюють розробку, такі як, візуалізовані редактори, бібліотеки, фреймворки. На лабораторних заняттях з допомогою цих засобів 

створюються реальні ресурси. Передбачена і самостійна робота зі створення та розміщення в мережі власного сайту. Отримані знання та 

вміння необхідні не тільки тим, хто хоче створювати WEB. У рамках навчальної дисципліни розглянуто сучасні технологи WEB-розробок, 

засоби створення сайтів та їх розміщення в мережі Інтернет. На заняттях розглядається багато практичних прикладів, які вирішують типові 

проблеми розробки. Це служить хорошою ілюстрацією технологічних процесів створення ресурсів для мережі Інтернет. 

3. Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Web-програмування» є забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та навичок, 
необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері веб-розробки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавра з кібербезпеки: 

P2. Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення. 

Р3. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. 

Р5. Здатність використовувати засоби і системи автоматизації проектування до розроблення компонентів комп’ютерних систем та 

мереж, Інтернет додатків тощо. 

Р9. Здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи. 

http://kbpz.kntu.kr.ua/%d0%91%d0%be%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%92%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%92%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/
http://kbpz.kntu.kr.ua/Константинова-Лілія-Володимирівна-2


Р14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, 

включаючи створення,налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію. 

4. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій, 

поєднуючи із  лабораторними роботами. 

Формат очний (offline / Face to face). 

Для заочної форми 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний(online). 

5. Результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен забезпечити наступні програмні результати: 

 

Знати: 

– N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів. 

– N2. Мати навички збирання даних та моделювання в комп’ютерних системах. 

Вміти: 

– N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними для досягнення поставлених цілей. 

– N7.  Вміти розв’язувати задачі характерні для спеціальності. 

– N8.  Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей. 

– N9. Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації 

програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач спеціальності.   

 – N10. Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем, 

розраховувати, експлуатувати, типове для спеціальності обладнання. 

– N11.  Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії 

– N12.  Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 

– N16.  Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення. 

Набути навичок комунікації: 

– N18. Використовувати інформаційні технології  для ефективного спілкування на професійному рівнні 

Набути навичок автономії і відповідальності: 

– N20. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, 



удосконалення креативного мислення.  

– N21. Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети. 

 

6. Обсяг дисципліни 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 4 

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» 

Кількість кредитів/годин 4/120 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна/вибіркова нормативна 

Лекції 28 

Лабораторні 14 

Самостійна робота 48 

Вид підсумкового контролю: Екзамен 30 

7. Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «WEB- програмування» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріал 

таких дисциплін як: об’єктно-орієнтоване програмування та структурне програмування.  

8. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях обладнаних мультимедійним проектором. Лабораторні роботи виконуються у аудиторіях 

кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, обладнаних відповідним апаратним та програмним забезпеченням (ауд 501, 507, 508, 

517). Оскільки при вивченні дисципліни використовуються інформаційні технології навчання, система дистанційної освіти Moodle, бажано 

мати комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, викладачами, виконання тестових 

завдань в системі дистанційної освіти та підготовки (друку) самостійних робіт. 

 

9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

Детальніше за посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐºÑ�%20Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�%20Ð´Ð¾Ð±Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�.pdf


Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних 

дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 

 

10. Навчально - методична карта дисципліни 

Тиждень, дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінк

и 

(бал) 

Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1.  Мова гіпертекстової розмітки. Каскадні таблиці стилів. Java-Script. 

Тиждень 1 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Мова розмітки гіпертексту HTML5  

Структура HTML-сторінки. Найпростіші 

елементи мови. Браузери та їх свободи. 

Редактори коду. 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 

1,3,8,9,10 

Допоміжна 5,7. 8. 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати: Служба Веб.  

Загальні положення. Веб-сервер. Операційні 

системи для серверів. 4 год. 3 

Самостійна 

робота 

1-2тиж 

Тиждень 1/2 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1  Основні засоби html. 

 

Лабораторна  

робота 

Face to face 

Методичні 

вказівки до 

виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 1,8, 

Допоміжна 5,7.  

Інформаційні 

ресурси 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Браузери. Взаємодія браузера та веб-серверу. 

4 год. 
7 

Самостійна 

робота 

1-2тиж 

Тиждень 2 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема1. HTML атрибути, вставка зображень, 

списки, побудова таблиць, форми HTML5.  

 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 1,3,8 

Допоміжна 5,7 

Інформаційні 

ресурси 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Основи HTML.  

Загальні відомості та визначення.  Синтаксис 

HTML. Парні теги HTML. Атрибути. Теги 

HTML5. 4 год. 

4 

Самостійна 

робота 

1-2тиж 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=526
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=526
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=526
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=526
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=526
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=526


Тиждень 3 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. CSS Ієрархія HTML/CSS. 

Контекстні селектори. Загальні відомості та 

визначення. Структуризація. Синтаксис CSS. 

Внутрішні і зовнішні таблиці стилів. 

Підключення CSS до HTML. Селектори CSS. 

 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 4,9,10 

Допоміжна 

1,5, 9 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Структуризація. Синтаксис CSS. Внутрішні і 

зовнішні таблиці стилів.  

4 год. 
3 

Самостійна 

робота2 

3-4тиж 

Тиждень 3/4 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Основи CSS 

Загальні відомості та визначення. 

Структуризація. Синтаксис CSS. Внутрішні і 

зовнішні таблиці стилів. Підключення CSS до 

HTML. Селектори CSS. Теги, класи, ID, групи. 

Селектори нащадків. Псевдокласи і 

псевдоелементи CSS. Дочірні селектори CSS. 

Додаткові псевдокласи. Селектори атрибутів. 

Спадкоємство в CSS. Каскадность CSS.  

Лабораторна 

робота 

Face to face 

Методичні 

вказівки до 

виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 4,9,10 

Допоміжна 1 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Додаткові псевдокласи. Селектори атрибутів. 

Спадкоємство в CSS.  

4 год. 

7 

Самостійна 

робота 

3-4тиж 

Тиждень 4 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. CSS. Псевдокласи. Псевдоелементи. 

Пріоритети стилів.  Теги, класи, ID, групи. 

Селектори нащадків.Створення меню. Flexbox. 

Лекція  

Face to face 

Презентація 

/http://moodle.knt

u.kr.ua/course/vie

w.php?id=526 

 

Базова 1,4,10 

Допоміжна 

1,4 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати: Основи CSS.  

Загальні відомості та визначення. Селектори CSS. 

Теги, класи, ID, групи. Каскадність CSS.  

4 год. 

4 

Самостійна 

робота 

3-4тиж 

Тиждень 5 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3.  Мова Javascript  

Загальні відомості та визначення. 

Можливості і обмеження JavaScript. 

Підключення скриптів. 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 1,4,10 

Допоміжна 

2,3 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Основи JavaScript.  

Загальні відомості та визначення. 

Можливості і обмеження JavaScript. 

4 год. 

3 

Самостійна 

робота 

5-6тиж 

Тиждень 5/6 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. Застосування JavaScript при 

створенні Web-Сторінок 

Лабораторна 

робота 

Face to face 

Методичні 

вказівки до 

виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 1,4,10 

Допоміжна 

2,3,16 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Основи JavaScript.  

Загальні відомості та визначення. 

Можливості і обмеження JavaScript. 

Підключення скриптів. Синтаксис JavaScript. 

Приклади використання скриптів. 4 год. 

7 

Самостійна 

робота 

5-6тиж 

Тиждень 6 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. Мова Javascript. Синтаксис 

JavaScript. Основи мови програмування 

JavaScript. Приклади використання 

скриптів. 

 

 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 1,4,3 

Допоміжна 

2,4,3 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Підключення скриптів. Синтаксис JavaScript. 

Основи мови програмування JavaScript.  

4 год. 
4 

Самостійна 

робота 

5-6тиж 
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Тиждень 7 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Twitter Bootstrap. Сітка бутстрап 4.Класи 

в бутстрап-4. Відмінності версій. Підключення 

фреймворка.  

 

Лекція   

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 8,10 

 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати: 

Анімація, звук і відео у Веб. Веб-анімація. 

Анімація і послідовності подій. Типи 

анімацій. Їх призначення.  

4 год. 

3 

Самостійна 

робота 

5-6тиж 

Тиждень 7/8 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4.  

Застосування JavaScript при створенні Web 

form. 

Лабораторна 

робота 

Face to face 

Методичні 

вказівки до 

виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 2,3,8 

Допоміжна 2,3 

Інформаційні 

ресурси 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

Самостійно опрацювати:  

Приклади використання скриптів. 4 год. 

5 

Самостійна 

робота 

7-8тиж 
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Змістовний мудуль 2. Мови програмування в WEB та сучасні фреймворки. Мова програмування PHP. 

Тиждень 8 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Twitter Bootstrap. Grid option. Контейнер. 

Класи. Responsive utilites. 

 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 

1,7,8,9,10 

Допоміжна 

5,6,8 

Інформаційні 

ресурси 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7,9 

Самостійно опрацювати:  

Популярні фреймворки. Переваги та 

недоліки використання фреймворків.  

4 год. 4 

Самостійна 

робота 

7-8тиж 

Тиждень 9 

(2 год.) 

Тема 5. PHP. Синтаксис. Типи даних. 

Можливості. Застосування в web. 

 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 1,4,9,6 

Допоміжна 2,5 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

 Основи PHP. 

Загальні відомості та визначення. 

Можливості PHP. 

4 год. 

3 

Самостійна 

робота 

9-10тиж 

Тиждень 9/10 

(2 год.) 

Тема 5. Вивчення й практичне застосування 

форм HTML та елементів керування. 

 

 

Лабораторна 

робота  

Face to face 

Методичні 

вказівки до 

виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 1,4,9 

Допоміжна 

2,3,5 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Форми в HTML5 

4 год. 7 

Самостійна 

робота 

9-10тиж 

Тиждень 10 

(за розкладом) 

2 год. 40 хв 

(2 год.) 

Тема 5 PHP.  Функції. Робота з масивами.  

Робота з формами. Зберігання і вибірка 

даних. 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 2,3,5,6 

Допоміжна 7 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати 

Інструментарій PHP. Синтаксис PHP. Основи 

мови програмування PHP.  

4 год. 

4 

Самостійна 

робота 

9-10тиж 

Тиждень 11 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Розробка веб-додатків засобами 

PHP і MySQL. Веб-доступ до баз даних 

засобами PHP. Робота з датой та часом. 

 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 1,4,10 

Допоміжна 

1,4,9 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Використання MySQL в WEB.  

4 год. 3 

Самостійна 

робота 

11-12тиж 
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Тиждень 11/12 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Робота з рядками в PHP 

 

Лабораторна  

робота 

Face to face 

Методичні 

вказівки до 

виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 1,4,10 

Допоміжна 

1,4,8 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Маніпулювання строчками і регулярні 

вирази.  

4 год. 

7 

Самостійна 

робота 

11-12тиж 

Тиждень 12 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. PHP і MySQL. Реалізація 

автентифікації користувача засобами PHP 

та MySQL.  

 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 1,4,10 

Допоміжна 

1,4,5 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Зберігання і вибірка даних засобами 

PHP/SQL.  

4 год. 

4 

Самостійна 

робота 

11-12тиж 

Тиждень 13 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. CMS. Joomla. Wordpress. Drupal. 

Opencart. MODx. Огляд переваг та 

недоліків.  

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 1,4,10 

Допоміжна 

1,4 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Встановлення віртуального сервера як інструмента 

розробки веб додатків. 2 год. 3 

Самостійна 

робота 

13-14тиж 

Тиждень 13/14 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. Системи керування контентом 

сайтів 

 

Лабораторна 

робота 

Face to face 

Методичні 

вказівки до 

виконання 

лабораторних 

робіт 

Базова 1,4,10 

Допоміжна 

1,4 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Розробка LendingPage за допомогою СMS.  

 2 год. 7 

Самостійна 

робота 

13-14тиж 

Тиждень 14 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7 Застосування CMS для розробки 

сайту.   

 

Лекція  

Face to face 

Презентація/ 
http://moodle.kntu

.kr.ua/course/view

.php?id=526 

 

Базова 1,4,10 

Допоміжна 

1,4 

Інформаційні 

ресурси 1-7 

Самостійно опрацювати:  

Фреймворки.  

2 год. 8 

Самостійна 

робота 

13-14тиж 

                                                                                                    Максимальна  кількість балів  за змістовним    модулем 2                                    50  

11. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «WEB-програмування» здійснюється згідно з кредитною 

трансфернонакопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою. Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 

роботи, лабораторних робіт та індивідуальних завдань). 
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Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «WEB-програмування» 

Змістовний модуль  1 Змістовний модуль 2 

 

 

 

Залік 

 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

T7 

 

 

 

 

Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ Л ЛБ mах(100) 

7 7 7 7 7 7 3 5 7 7 7 7 7 7 4 8 

 

Л – лекція. ЛБ – Лабораторна робота.  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

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 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, лабораторні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 

прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 

- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває; 



- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку «добре» (82-89 балів, В) - заслуговує студент, який: 

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 

системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного 

спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого 

матеріалу; оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 

- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) - заслуговує студент, який: 

- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії; 

- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) - заслуговує студент, який: 

- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у 

майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) - виставляється студенту, який: 

виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) - виставляється студенту, який: 

- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 

- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення 

даної дисципліни. 

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані 

форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 



самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних робіт. Підсумкова оцінка виставляється після повного 

вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться як сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з 

рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається максимум 100 балів.  

 

12. Рекомендована література 

Базова 

 
1. Берд Дж. Веб-дизайн. Руководство разработчика = The Principles of Beautiful Web Design, 2nd Edition. - СПб.: Изд-во "Питер", 2012. - 
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Інформаційні ресурси 

 
1. http://www.nbuv.gov.ua/eb/ep.html - Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського 

2. http://dspace.nbuv.gov.ua/  - Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України 

3. http://www.elibukr.org/ - Електронна бібліотека України 
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статей, думок, пов'язаних із інформаційними технологіями, бізнесом та Інтернетом. 

7. https://getbootstrap.com/ - клієнтський фреймворк. 

https://dou.ua/
https://habr.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://getbootstrap.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81

