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Анотація до курсу. Навчальна дисципліна орієнтована на студентів, яких цікавить 

розроблення засобів рекламування та продажу продукції за допомогою глобальної мережі.  

Передбачено вивчення базових методів автоматизації формування веб-сайтів  за допомогою  

CMS WordPress та підтримка електронних продаж за допомогою його плагіну WooCommerce; 

методів підвищення їх швидкодійності, захищеності та підлаштування під вимоги користувачів 

засобами алгоритмічної мови PHP  

На практичних заняттях за допомогою цих засобів створюються веб-сайти та інтернет-

магазини для окремих предметних галузей, а також аналізуються методи їх модифікації. 

Передбачена і самостійна робота зі створення та тестування засобу елекронної комерції   у 

вибраній предметній галузі.  

1. Пререквізити. 

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши таку навчальну 

дисципліну як «Веб технології». 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 
курсу: проектування інформаційних систем. 

2. Мета та цілі курсу. 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань 

про розроблення засобів електронної комерції у вибраних предметних областях, комплекс умінь із 

модифікації об’єктів електронної комерції засобами PHP.  

Результати навчання. 

1. Знати і вміти застосовувати на практиці системи управління базами 

даних і знань та інформаційні системи. 

2. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати 

програмні засоби роботи з даними і знаннями в комп’ютерних системах і мережах. 

  

http://www.wunu.edu.ua/educational-
http://www.wunu.edu.ua/educational-
mailto:roman.pasichnyk@gmail.com
https://moodle.wunu.edu.ua/


 

4. Загальна інформація про дисципліну. 

Ступінь вищої освіти Магістр 

 

Спеціальність 
124 Системний аналіз 

Курс (рік навчання) 1 

Семестр 2 

Рік викладання 2021 

 

Формат курсу 
Очний (offline) 

Нормативна \ вибіркова нормативна 

Загальна кількість год/ кредитів 150/5 

Лекції, год. 30 

Лабораторні, год 30 

Самостійна робота, год. 86 

 

 
5. Перелік тем. 

Тема 1. Технології розробки Веб-сайтів. CMS  WordPress 

Тема 2. Використання сервісу WooCommerse 

Тема 3. Покращення функціональності WooCommerse 

Тема 4. Структури даних та базові оператори PHP 

Тема 5. Операції над структурами даних в PHP 

Тема 6. Особливості використання PHP та MySQL 

Тема 7. Об’єктно орієнтований підхід в PHP 

Тема 8. Підвищення швидкості завантаження сайту WordPress 

Тема 9. Підвищення ступеня захисту сайту WordPress 

Тема 10. Аналіз безпеки сайту WordPress 

 

6. Рекомендовані джерела інформації 

1. R  i  Tri i  .  ерархия компьютерн х информационн х систем для разработки сайта 
//https://habr.com/ru/post/513486/ 

2. Перв е_шаги_с_W rdPress //https://c dex.w rdpress. rg /Перв е_ шаги_с_ W rdPress 
3. W  C   erce и W rdPress: делаем интернет-магазин // https://hostpro.ua/blog/woocommerce-i-

wordpress-delaem-internet-magazin/ 

4. Создание интернет-магазина на W rdPress + W  C   erce //https://uguide.ru/s zd  ie-internet-

magazina-na-woocommerce 

5. Создание простой тем  для WordPress // https://netpeak.net/ru/blog/building-custom-wordpress-

theme/ 

6. 3 способа создать шаблон страниц  // https://wp-kama.ru/id_5177/3-sposoba-sozdat-shablon-

stranitsyi.html 

7. Как Сделать Адаптивн й Шаблон W rdPress с Помощью HTML5 

//https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-sdelat-adaptivnyj-shablon-wordpress-html5 

8. Как Создать Дочернюю Тему WordPress  // https://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-sozdat-

dochernuu-temu-wordpress 

9. Асинхронное параллельное исполнение в PHP// https://habr.com/ru/post/278755/ 

https://codex.wordpress.org/Первые_шаги_с_WordPress
https://hostpro.ua/blog/woocommerce-i-wordpress-delaem-internet-magazin/
https://hostpro.ua/blog/woocommerce-i-wordpress-delaem-internet-magazin/
https://netpeak.net/ru/blog/building-custom-wordpress-theme/
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10. Руководство W  C   erce: Как Откр ть  нтернет-Магазин на W rdPress 

//https://www.hostinger.ru/rukovodstva/woocommerce-internet-magazin-na-wordpress#-1--

WordPress-WooCommerce 

11.  Как создать интернет-магазин с помощью связки WordPress и WooCommerce: подробное 

руководство// https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-internet-magazin-s-pomoshchyu-svyazki-

wordpress-i-woocommerce-podrobnoe-rukovodstvo.html 

12. 9 Способов Как Увеличить Скорость Загрузки Сайта на W rdPress 

//https://www.hostinger.ru/rukovodstva/9-sposobov-uvelichit-skorost-zagruzki-saita 

13.  10 шагов для защит  вашего W rdPress блога //https://h br.c  /ru/p st/62814/ 

14.  Подробн й анализ WordPress и WooCommerce с точки зрения безопастности 

//https://www.imagecms.net/blog/obzory/analiz-wordpress-woocommerce-bezopastost Tri i  . 
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7. Система оцінювання та вимоги. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Проектування 

інформаційних систем” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 - 20% 

Заліковий модуль 2 (підсумкова контрольна робота) – 20% 

Заліковий модуль 3 (оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування) - 20% 

Заліковий модуль 4 ( екзамен) – 40% 

Будь-яке завдання, за яке студент отримав оцінку, яка його не задовольняє, може бути 

повторно перездано протягом наступних двох тижнів. 

Шкала оцінювання: 

За шкалою ТНЕУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

8. Навчальні ресурси 

№ Найменування 

з/п 

1. Електронний варіант лекцій 

2. Електронний варіант презентацій лекцій 

 

3. 
Індивідуальні завдання для самостійного виконання (на основі 

фреймворку WordPress мови PHP) 

 

9. Політики курсу. 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

https://texterra.ru/blog/kak-sozdat-internet-magazin-s-pomoshchyu-svyazki-wordpress-i-woocommerce-podrobnoe-rukovodstvo.html
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контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства; 

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Політика запізнення. За несвоєчасно виконані завдання буде накладено штраф 10 

відсотків від загальної кількості балів за це завдання. Примітка. Виключення можуть бути 

зроблені до невчасно зданих завдань з поважних причин. 


