
 



 



 

   

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Веб програмування» 

1. Опис дисципліни «Веб програмування» 

 

 
Дисципліна –  

Проектування 

інформаційних систем  

Галузь знань, спеціальність Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS    - 

5  

Галузь знань – 12 " 
Інформаційні технології  
 

Дисципліна циклу 

нормативної професійної 

підготовки, 

мова  навчання українська 

Кількість залікових 

модулів - 4 

 

Спеціальність – 124 

"Системний аналіз" 

Рік підготовки:1  

Семестр – 2 

Кількість змістових 

модулів - 2 

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр  Лекції: 

 лекції – 30 год.;  

лаб.- 45 год 

Загальна кількість годин -     

- 150 

 Самостійна робота:   70 год., 

(тренінг – 4 год.). 

Індивідуальна робота :  5год. 

Тижневих годин: 

10 год., з них аудиторних –  

4 год.  

 Вид підсумкового контролю –  

екзамен 

 

 



 

   

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Веб програмування» 

         2.1. Мета вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна "Веб програмування" є нормативною навчальною 

дисципліною. 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.  

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.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

сформувати понятійний апарат і розуміння взаємозв'язку між основними 

інструментами електронної комерції;  

отримати базові знання щодо основних методів формування  засобів 

електронної комерції;  

отримати практичні навички щодо створення засобів електронної комерції 

та їх комп’ютерної реалізації.  

Об'єктом навчальної дисципліни є процеси розроблення програмних 

засобів рекламування продукції в глобальній мережі а також підтримка її 

продажу.  

Предметом навчальної дисципліни є методи та засоби побудови 

ефективних веб-сайтів та інтернет-магазинів в середовищі фреймворку 

WordPress.  

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення курсу "Веб програмування"  студенти повинні: 

 знати:  

 технології розробки Веб-сайтів у CMS  WordPress;  

 технології розроблення інтернет-магазинів за допомогою плагіну 

WooCommerce,   

 технології підвищення ефективності функціонування інтернет-магазинів в 
середовищі WooCommerce  ;  

 методи організації даних та методи роботи із ними засобами мови PHP;  

 методи організації класів та об’єктів у середовищі PHP;  

 методи підвищення швидкодії програмних засобів у середовищі 
WordPress; 



 

   

  методи підвищення захищеності інформації при використанні 

програмних засобів у середовищі WordPress; 

вміти:  

 формувати структуру тематичного веб-сайту та інтернет-магазину;  

 реалізовувати веб-сайти та інтернет-магазини в середовищі WordPress;  

 підвищувати ефективність функціонування веб-сайтів та інтернет-

магазинів у середовищі WordPress;  

 застосовувати інструментарій мови PHP у модифікаціях програмних 

засобів середовища WordPress;  

 підвищувати швидкість та захищеність програмних засобів у середовищі 
WordPress.  

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни "Веб програмування": 

Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, 

творення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення. 

 2.4. Передумови для вивчення дисципліни "Веб програмування": 

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши 

таку навчальну дисципліну як «Веб технології».  

2.5. Результати навчання 

Знати і вміти застосовувати на практиці системи управління базами 

даних і знань та інформаційні системи. 

Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, 

експлуатувати програмні засоби роботи з даними і знаннями в комп’ютерних 

системах і мережах. 

2.6. Завдання лекційних занять 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

головними питаннями курсу "Веб програмування" 

Завдання проведення лекцій полягає у: 

-  викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом 

основних питань курсу "Веб програмування"; 

-  сформуванні у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу 

"Веб програмування".  

2.7. Завдання проведення практичних занять 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у 

студентів практичні навички використання теоретичного матеріалу. Завдання 

проведення практичних занять у глибшому засвоєнні та закріпленні 

теоретичних знань, одержаних на лекціях. 

Зміст вміння, що забезпечується вищеописаними компетентностями, – 

освоєння суті та вироблення навиків використання основних методів побудови 

спеціалізованих програмних систем рекламування та реалізації продукції 

підприємств . 

 

 

 



 

   

3. Програма дисципліни 

«Веб програмування» 
 

Змістовий модуль 1 – Методи структурування динамічного Веб-

контенту 
 

Тема 1. Технології розробки Веб-сайтів. CMS  WordPress.  

Основні технології розробки Веб-сайтів. Мови програмування, 

фреймворки, CMS. Інсталяція WordPress. Налаштування WordPress. Огляд 

адмін панелі. Перші публікації. Рубрики. Створення меню. Плагіни. 

Тема 2. Використання сервісу WooCommerse 

Встановлення  WooCommerse. Майстер налаштування WooCommerse. 

Регіональні налаштування. Платежі. Додавання товарів. Управління товарами. 

Управління замовленнями. Управління звітами. Стан системами. Розширення.   

Тема 3. Покращення функціональності WooCommerse 

Встановлення пакету OneSEOPack. Використання Permalink Manager. 

Підключення протоколу Open Graph. Встановлення розмітки  All In One 

Schema.org Rich Snippets.  Прискорення базових сторінок. Активація сервісу 

базовий плагін AMP . 
Тема 4. Структури даних та базові оператори PHP 

Включення PHP в HTML, виклик парсера РНР. Структура РНР: основний 

синтаксис; змінні та їх типи, константи, оператори, функції, область видимості 

змінної. Вирази. Літерали та змінні. Пріоритетність та взаємозв’язок 

операторів. Умови: інструкції if, else esleif, switch. Організація циклів: while, 

do..while, for. 

Тема 5. Операції над структурами даних в PHP 

Основні підходи до масивів в РНР. Масиви з числовою індексацією та 

числові масиви. Використання функцій для роботи з масивами. Використання 

функцій printf та sprintf. Функції дати та часу. 

Тема 6. Особливості використання PHP та MySQL.  

Доступ до MySQL з використанням PHP. Функції PHP для роботи з 

MySQL. Під’єднання бази даних. Виконання запиту до бази даних. Приклад 

виводу результатів запиту в таблицю веб-сторінки.  

  

 

Змістовий модуль 2 – Засоби підвищення ефективності 

функціонування CMS сайтів 

Тема 7. Об’єктно орієнтований підхід в PHP 

Об’єкти PHP. Термінологія. Оголошення класів. Створення та доступ до 

об’єктів. Конструктори. Написання методів. Оголошення властивостей та 

констант. Наслідування    

Тема 8. Підвищення швидкості завантаження сайту WordPress 

Перевірка швидкості завантаження WordPress. Усунення непотрібних 

плагінів та тем. Процес мініфікації css, html, js кодів. Стискання. Підбір версії 

PHP. Кешування. 

https://ru.wordpress.org/plugins/all-in-one-schemaorg-rich-snippets/
https://ru.wordpress.org/plugins/all-in-one-schemaorg-rich-snippets/
https://ru.wordpress.org/plugins/amp/


 

   

Тема 9. Підвищення ступеня захисту сайту WordPress 

Переіменування папки wordpress. Удосконалення файлу wp-config.php. 

Переміщення файлу wp-config.php. Усунення облікового запису адміністратора. 

Захист папки wp-admin.  

Тема 10. Аналіз безпеки сайту WordPress 

Налаштування WordPress Security Keys. Зміна префіксів до таблиць баз 

даних. Відключення повідомлення про помилки скриптів. Захист через файл 

.htaccess. Захист Debug Logs. Плагін для захисту від шкідливих запитів.  

 



 

   

 

Структура залікового кредиту дисципліни "Веб програмування" 
 Кількість годин 

 Лекції Лаборатор

ні заняття 

Самостій

на робота 

Індивід 

робота 

Контроль 

заходи 

Змістовий модуль 1. Методи структурування динамічного Веб-контенту 

Тема 1. Технології розробки Веб-

сайтів. CMS  WordPress 

3 4 7 1 поточне 

опит. 

Тема 2. Використання сервісу 

WooCommerse 

3 4 7  поточне 

опит. 

Тема 3. Покращення 

функціональності WooCommerse 

3 4 7  поточне 

опит. 

Тема 4. Структури даних та базові 

оператори PHP  

3 4 7 1 поточне 

опит. 

Тема 5. Операції над структурами 

даних в PHP 

3 4 7  поточне 

опит 

Тема 6. Особливості використання 

PHP та MySQL 

3 5 7 1 модульний 

контроль 

Змістовий модуль 2. Засоби підвищення ефективності функціонування CMS сайтів 

Тема 7. Об’єктно орієнтований 

підхід в PHP 

3 5 7 1 поточне 

опит. 

Тема 8. Підвищення швидкості 

завантаження сайту WordPress 

3 5 7  поточне 

опит 

Тема 9. Підвищення ступеня 

захисту сайту WordPress 

3 5 7 1 поточне 

опит. 

Тема 10. Аналіз безпеки сайту 

WordPress 

3 5 7  модульний 

контроль 

Разом 30 45 70 5 150 

 



 

   

5. Тематика лабораторних занять 

Лабораторне заняття 1. Тема. Технології розробки Веб-сайтів. CMS  

WordPress.  – 4 год. 

1. Основні технології розробки Веб-сайтів 

2. Інсталяція WordPress.  

3. Перші публікації. Рубрики. 
4. Плагіни.   

Лабораторне  заняття 2. Тема: Використання сервісу WooCommerse - 4 

год. 

1. Майстер налаштування WooCommerse.    

2. Додавання товарів. Управління товарами. 
3. Управління замовленнями  

4. Управління звітами  

Лабораторне  заняття 3.  Покращення функціональності 

WooCommerse - 4 год. 

1. Встановлення пакету OneSEOPack    

2. Використання Permalink Manager. 

3. Підключення протоколу Open Graph 

4. Прискорення базових сторінок.  

 

Лабораторне  заняття 4. Структури даних та базові оператори PHP. – 4 

год. 

1. Включення PHP в HTML.   

2. Вирази. Літерали та змінні..   
3. Умови: інструкції if, else esleif, switch. 

4. Організація циклів: while, do..while, for.  

Лабораторне  заняття 5. Операції над структурами даних в PHP – 4 

год.. 

1. Основні підходи до масивів в РНР. 
2. Масиви з числовою індексацією та числові масиви.. 
3. Використання функцій для роботи з масивами  

4. Використання функцій printf та sprintf. 

Лабораторне заняття 6.  Особливості використання PHP та MySQL – 5 

год. 

1. Функції PHP для роботи з MySQL. 
2.  Під’єднання бази даних. 

3. Виконання запиту до бази даних.   
4. Вивід результатів запиту в таблицю веб-сторінки 

Лабораторне заняття 7.   Об’єктно орієнтований підхід в PHP – 5 год. 

1. Об’єкти PHP. 
2. Оголошення класів.  
3. Конструктори та методи.  

4. Наслідування 
5.  



 

   

Лабораторне заняття 8. Підвищення швидкості завантаження сайту 

WordPress – 5 год. 

1. Перевірка швидкості завантаження WordPress.  

2.  Усунення непотрібних плагінів та тем. 
3. Процес мініфікації css, html, js кодів. 

4.  Кешування. 
Лабораторне заняття 9. Підвищення ступеня захисту сайту WordPress 

– 5 год. 

1. Переіменування папки wordpress.   

2. Способи вводу масиву із клавіатури.. 

3. Удосконалення файлу wp-config.php.   

4. Захист папки wp-admin. 

Лабораторне заняття 10. Аналіз безпеки сайту WordPress – 5 год. 

1. Налаштування WordPress Security Keys.  

2. Зміни префіксів до таблиць баз даних.  
3. Захист через файл .htaccess  

4.  Захист Debug Logs. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання. 

Виконання індивідуального завдання полягає у побудові веб-сайтів та 

інтернет-магазинів для вибраної тематики.  

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) виконується 

самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення дисципліни у 

відповідності до графіка навчального процесу.  

ІЗ виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, 

одержаних студентами за час навчання, та придбання практичних навичок їх 

застосування при розробці. При розробці студент повинен використовувати 

знання та вміння, набуті на заняттях і в ході самостійної роботи. Прийняті 

технічні та технологічні рішення повинні бути обґрунтовані.  

Для досягнення мети студент повинен виконати всі передбачені 

технологією етапи для кожного виду робіт.  

 

 

 



 

   

7. Самостійна робота 

Тематика 
К-сть 

годин 

Тема 1. Технології розробки Веб-сайтів. CMS  WordPress. 

Вивчення лекційного матеріалу. Самостійне поглиблено вивчення 

питання «Налаштування WordPress»  

6 

Тема 2. Використання сервісу WooCommerse 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. Вибір 

тематики для побудови веб-сайту та інтернет-магазину. 

6 

Тема 3. Покращення функціональності WooCommerse 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. 

Самостійне поглиблено вивчення питань "Використання Permalink 

Manager" Виконання індивідуального завдання "Прискорення базових 

сторінок "   

6 

Тема 4. Структури даних та базові оператори PHP 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Виконання індивідуального завдання " Організація циклів: while, 

do..while, for."  

6 

Тема 5. Операції над структурами даних в PHP 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. 

Самостійне вивчення питань: Використання функцій printf та sprintf..  

Виконання індивідуального завдання "Використання функцій для роботи з 

масивами."  

7 

Тема 6. Особливості використання PHP та MySQL 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питання "Під’єднання бази даних.", Виконання 

індивідуального завдання "Виконання запиту до бази даних. "  

7 

Тема 7. Об’єктно орієнтований підхід в PHP 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питань "Написання методів для класів". Виконання 

індивідуального завдання "Створення та доступ до об’єктів." 

7 

Тема 8. Підвищення швидкості завантаження сайту WordPress 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питання "Функції. Передача параметрів.", Виконання 

індивідуального завдання "Приклад побудови рекурентної послідовності" 

7 

Тема 9. Інформаційні масиви в JS 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питань "Захист папки wp-admin". Виконання 

індивідуального завдання " Удосконалення файлу wp-config.php " 

7 

Тема 10. Аналіз безпеки сайту WordPress 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питань "Захист через файл .htaccess.". Виконання 

індивідуального завдання "Відключення повідомлення про помилки 

скриптів " 

7 

Тренінг 4 

Разом: 70 

 

8 . Тренінг з дисципліни (4 год.) 

Виконання Комплексного практичного індивідуального завдання 

«Побудова веб-сайту у вибраній предметній галузі».  



 

   

Методика вибору інформаційних джерел за пробематикою галузі 

досліджень. Відбір цільового інформаційного ресурсу.   Проектування 

структури Веб-сайту 

Формування базового контенту Веб-сайту за допомогою CMS WordPress. 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 У процесі вивчення дисципліни «Веб програмування» використовуються 

наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

  - поточне опитування; 

  - залікове модульне тестування та опитування; 

 - оцінювання результатів КПІЗ; 

 - ректорська контрольна робота; 

  - екзамен; 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни "Веб 

програмування" визначається як середньозважена величина, в залежності від 

питомої ваги кожної складової залікового кредиту:  

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 (ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова оцінка 

за КПІЗ) 

Заліковий 

модуль 4 

(іспит) 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

тиждень  тиждень  тиждень    

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

 
№ Найменування Номер теми 

1. Персональний комп’ютер 1-10 

2. Електронний варіант презентацій 1-10 

4. Використання програмного інструментарію CMS 

WordPress та плагіну WooCommerse, 

- СУБД MySQL, 

- середовище функціонування веб-сервера XAMPP. 

 

5 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 1-10 
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