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1.Загальнаінформація 
 

Назвадисципліни WEB-програмування 
 
Викладач 

ДмитришинБогданВасильович 
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної 
теорії,маркетингутаекономічноїкібернетики 

Е-пошта dmitrishinbv@gmail.com 
 
Консультації 

очні – відповідно до затвердженого графіка консультацій; 
онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom(за 
запитом здобувача) 

Система дистанційногонавчання moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 

 
 

2.Анотаціядодисципліни 
Швидкий розвиток ішироке застосування засобів обчислювальної технікивизначають вимогидопідготовкисучасного фахівця, що 

повинен за допомогою мови HTML вміти створювати Web-документи, інтерактивні статичні тадинамічніWeb-сторінки,Web-
сайтипідприємствтаустанов. 

Основні завдання курсу: оволодіння основними термінами та поняттями мови гіпертекстової розмітки HTML,технологіямиWeb-
програмуваннязакцентомнарозробкуWeb-
сайтівдляїхподальшогорозміщеннявглобальніймережіІнтернет;набуттянавичоктавміньзастосуваннязнаньзістворенняWeb-документівтаWeb-
сайтівдляїхвикористанняупрофесійнійсфері. 



3.Метаізавданнядисципліни 
Метавивчення дисципліни полягає вознайомленністудентівзтеоретичнимиосновамистворенняWeb-документівнаосновістандартів 

HTML; ознайомленні з областю застосування різних стандартів та засобів створення Web-контенту, а такожнабуттінавичокпрактичного 
створення Web-контентурізними засобами. 

Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з теоретичними знаннями з основ WEB-технологій, WEB-дизайну та WEB-
програмування. Забезпечити формування практичних навичок з розробки WEB-сайтів та WEB-застосунків. 

 
4.Форматдисципліни 

 
Дляденноїформинавчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуваннямелектроннихпрезентацій у поєднані 
із практичними роботами, виконанням самостійно підготовлених завдань. 

Форматочний(offline/Facetoface). 
Для заочної форми навчання: 

Форматочний(offline/Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
5.Результатинавчання 

Урезультатівивченнядисципліниздобувач повинен: 
знати: 

 структуру HTML-документа; 
 каскадні таблиці стилів (CSS), основні властивості CSS; 
 основні компоненти об’єктної моделі документа (DOM); 
 правила використання та основні елементи мов JavaScript та PHP. 

вміти: 
 розробляти структуру WEB-сайту; 
 застосовувати засоби каскадних таблиць стилів (CSS) для форматуваннясторінок WEB-сайту; 
 застосовувати засоби мови JavaScript при роботі з основними об’єктами HTML-документа; 
 розробити базу даних для використання у динамічних WEB-сайтах; 
 використовувати засоби мови PHP для написання скриптів та зв’язку збазами даних; 
 вирішити складні спеціалізовані задачі та практичніпроблеми у певній галузі професійної діяльності або навчання. 
 

 
6.Обсягдисципліни 

 
Видзаняття Кількістьгодин 

Лекції 14 
Лабораторні 28 



Самостійнаробота 48 
Всього 90 

7.Ознакидисципліни 
 

Рік  
викладання 

Курс 
(рік навчання) 

 
Семестр 

Кількість  
кредитів / годин 

Кількість 
змістовихмодулів 

Вид підсумкового 
контролю 

Нормативна / 
вибіркова 

2021/2022 ІV 7 3/ 90 2 Залік Вибіркова 
 
 

8.Пререквізити 
Вивченнядисципліни«Web-програмування»базуєтьсяназагальнихзнанняхстудентівізкурсів,щовивчаютьсянапершому (бакалаврському) рівні: 

«Основи комп’ютерних технологій»; «Іноземнамова(запрофесійнимспрямуванням»); «Інтернет-технології та ресурси»; «Бази даних»; «Сучасне 
програмне забезпечення». 
 
 

9.Технічнетапрограмнезабезпечення/обладнання 
Уперіодсесіїбажаноматимобільнийпристрій(телефон)дляоперативноїкомунікаціїзадміністрацієютавикладачами з приводу проведення 

занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом 
углобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)рефератіві самостійнихробіт. 

 
10.Політика курсу 

 
Академічнадоброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 

Відвідання занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 

Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 

 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 

студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та 
формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення про дотримання 



академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» (http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; 
«Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ». Режим доступу: 
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 
 

11.Навчально-методичнакартадисципліни 
Кількість 
годин Тема 

 
Лекції 

Лабораторні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1    
Тема 1.Поняття Web-технологій.  
Інтернетта його сервіси. ПринципивзаємодіїбраузератаWeb-сервера. Гіпертекст якоснова 
WWW.ВидиWeb-сторінок. ТипиWeb-вузлів.ПлануванняWeb-вузла. 
Загальніправилапроектуваннянавігаційної схеми сайту.Ролів Web-дизайні 

2 2  

Тема 2.Дослідження інтерфейсута функціональнихможливостей сучаснихбраузерів 2  4 

Тема 3.Планування Web-вузлата створення шаблонуWeb-сторінки  2 4 

Тема 4. Мова гіпертекстової розміткиHTML. 
Загальнівідомостіпро HTML. Історія та версіїHTML.Теговамодель.Парні та одиночні 
теги,контейнери. ЕлементиHTML. Класифікаціяелементів HTML. Вкладеніелементи 
HTML. Атрибутитегів. Основні правиласинтаксису HTML. ЗагальнаструктураHTML-
документа.МЕТА-дані та пошук.Створення шаблонуWeb-сторінки. 

2 2 4 

Тема 5. ПлануванняWeb-вузлатастворенняшаблону Web-сторінки  2  

Тема 6. Основні тегиуправління стилем тексту. 
Оформленнятексту.Елементидляформатуваннятексту. Елементи дляформатування 
великихблоківтексту.Заголовки.Створення абзацу.Примусове перенесеннятексту на новий 
рядок.Маркованісписки.Нумеровані списки. Спискивизначень. Управлінняшрифтом. 
Завданнябазовогошрифту 

2 2 4 

Тема 7. Робота з текстовими елементамиHTML  2 2 

Тема 8. Робота згіперпосиланнями  2 2 



Тема 9. Навігаціявгіпертекстовихдокументах. 
Створеннягіперпосилань.Внутрішніпосилання. Посиланнявмежах 
одногодокумента.Зовнішніпосилання.Посиланнянаіншіоб’єкти 

2  2 

Змістовий модуль 2    

Тема 10. Розміщення тавідтворення графіки наWeb-сторінках  2 4 

Тема11.Графікавгіпертекстовихдокументах. 
Вставкаграфічнихзображеньугіпертекстовідокументи. 
Способивирівнюванняграфічнихзображень.Встановленнявисотиташириниграфічнихзобра
жень.Встановлення 
рамкинавколографічнихзображень.Встановленнявідступівміжграфічнимзображеннямтатек
стом.Графічнезображення-посилання. Завданняграфічногозображенняяк фону 
гіпертекстовогодокумента. 

2 2 2 

Тема 12. СтворенняWeb-сторінокзадопомогоютаблиць  2 4 

Тема 13. СтворенняWeb-сторінокзадопомогоютаблиць  2 4 

Тема 14. Таблиців гіпертекстовихдокументах. 
Створення таблиць.Елементи таблиць.Визначення 
структуритаблиці.Завданнязаголовкатаблиці. Встановленнярамкитаблиці.Встановлення 
відстані міжрамкою таблиці та текстом.Встановлення висоти 
таширинитаблиці.Вирівнювання елементівтаблиці. Встановленняфонових кольору 
абомалюнка таблиці.Групування рядків тастовпців таблиці.Вкладенітаблиці. 

2  4 

Тема 15. СтилізаціяWeb-сторінокзадопомогоюкаскаднихтаблицьстилів  2 2 

Тема 16. Реалізація клієнтської активності з використанням форм  2 2 

Тема 18. ЗастосуванняJavaScript при створенніWeb-Сторінок  2 4 

Разом 14 28 48 
 

 
 

12. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни визначається за стобальною та дворівневою 



(«зараховано, «не зараховано») шкалами оцінювання результатів навчання. Він складається з рейтингу поточної навчальної роботи впродовж 
семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів.  

За навчальним планом передбачається при вивченні навчальної дисципліни виконання певних видів робіт на лекційних, практичних, 
семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка здобувачам вищої освіти вище 60 балів 
може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. 

Семестровий залік проводиться на останньому занятті, до початку екзаменаційної сесії. 
 

Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни«WEB-програмування» 
 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Залік 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2  
5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 15 100 

 
100 

 
Примітка:Т1,Т2,..,Т14–тижні,ЗК1,ЗК2–поточний змістовийконтроль 

 
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, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власні міркування стосовно тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок. 

«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, орієнтується 
в першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, 
пов’язувати їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 
визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 
Студенти, які не з’явилися на іспит без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною 
шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  



Шкала оцінювання 
Оцінка 

Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
За 

національноюсистемою(іспит, 
диференційований залік: 
курсова робота,практика) 

Занаціональноюсистемою 
(залік) ЗасистемоюЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконаннялише з незначною кількістюпомилок 5 (відмінно) Зараховано 90–100 
B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середньогорівня з кількома помилками 82–89 
C ДОБРЕ – в цілому правильнаробота з певною кількістю 

грубихпомилок 
4 (добре) Зараховано 74–81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зізначною кількістю недоліків 64–73 
E ДОСТАТНЬО – виконаннязадовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) Зараховано 60–63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібнопопрацювати перед тим, якперескласти 35–59 
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