
ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-ДИЗАЙНУ ТА ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ 

Код ВК-10 

Семестр 5,6 

Загальна кількість 

кредитів/годин: 

9 кредитів / 270 годин 

Форма контролю 5 семестр – залік, 6 семестр – іспит  

Викладач Ст. викладач кафедри Мацецка Є. І. 

Необхідні обов’язкові 

попередні та супутні 

навчальні дисципліни: 

Алгоритмізація та програмування 

Місце у структурно-

логічній схемі: 

ВК-10 Технології веб-дизайну та веб-програмування 

викладається на третьому році навчання 

Форми навчання: Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 

Критерії оцінювання: 5 семестр – поточний контроль 100 б. 

6 семестр – поточний контроль 60б., іспит 40б.  

Мова викладання: Українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Історія виникнення. Основні поняття, призначення. Поняття сервера і 

серверного ПЗ, web-сервера, web-додатки. Найпростіше взаємодія клієнт-сервер.  

Структура web-сервера. Управління web-серверами. Особливості у використанні 

web-серверів: Apache, IIS7, LIGHTHTTPD, nginx та ін. Сервера додатків. Серверні 

операційні системи. Поняття Hypertext Markup Language. Основні принципи 

HTML. Структура web-сторінки. Основні HTML теги. HTML5. Поняття Cascading 

Style Sheets. CSS синтаксис. Підключення таблиць стилів. Селектори. Множинні 

стилі та успадкування стилів. Розрахунок пріоритетів стилів. Комбінатори в CSS.  

Поняття SVG (Scalable Vector Graphics). Можливості, переваги та недоліки. Мова 

програмування JavaScript: типи даних, об’єкти, основи синтаксису, функції. Робота 

з DOM. Ази jQuery. Набори інструментів для полегшення розробки web застосунків 

та сайтів: Bootstrap, Foundation, Skeleton, Semantic UI, Ratchet, uikit, ionic, Kube, 

Pure.css та інші. CMS (Системи керування вмістом): Joomla, WordPress, Drupal, 

osCommerce, Magento, PrestaShop, Opencart, MODX, MediaWiki та інші. 

Призначення систем, особливості використання та налаштування. Знайомство з 

git/classroom. Об’єкт Window. Основні відмінності HTML4 від HTML5. Розмітка, 

навігація та селектори. Основні властивості позиціонування елементів. 

Можливості препроцесорів SASS/LESS/SCSS. Основні особливості JS.  Тип данних 

number. Тип данних string. Тип данних Array, методи. Тип данних Object, методи. 

Зв’язок між DOM і JS. Обробка подій у DOM методами JS. AJAX, основні 

властивості бібліотеки jQuery, приклади плагінів написаних на jQuery. Знайомство 

з CMS Wordpres, налаштування та оптимізація. Пошукова оптимізація сайту. 

Аналіз швидкості завантаження сторінки за допомогою сервісу Google PageSpeed. 



Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

• Виконувати декомпозицію ITC. 

• Розробляти структурні схеми з відображенням зв’язків між інформаційними 

процесами на віддалених системах. 

• Розробляти модель загроз, розробляти модель порушника. 

• Розробляти проекти ITC базуючись на стандартизованих технологіях та 

протоколах передачі даних. 

• Вирішувати завдання захисту програм та даних ITC програмно-апаратними 

засобами та давати оцінку якості прийнятих рішень. 

• Обирати основні методи та способи захисту інформації відповідно до вимог 

сучасних стандартів інформаційної безпеки щодо критеріїв безпеки 

інформаційних технологій, застосовуючи системний підхід ті знання основ 

теорії інформаційної безпеки. 

• Проектувати та реалізувати комплексну систему захисту інформації АС 

організації (підприємства) відповідно до вимог нормативних документів 

системи технічного захисту інформації. 
 


