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Назва курсу «Веб-технології» 

Викладач (-і) Дума Людмила Василівна 

Профайл викладача (-ів) https://www.wunu.edu.ua/fkit/department-eki-fkit/ 

Контактний тел.  

E-mail: l.duma(@)wunu.edu.ua  

Сторінка курсу в moodle  https://moodle.wunu.edu.ua  

Консультації Онлайн- консультації: у Viber групі курсу кожного дня з 16.00 

 

1. Коротка анотація до курсу.  

Навчальна дисципліна "WEB-дизайн" є варіативною навчальною дисципліною та 

вибирається студентом освітнього ступеню "магістр" самостійно.  

Навчальна 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 практичних 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-сайти 

сам, але і тим, хто для виконання цих робіт вважає за краще звернутися до професіоналів. 

Знання предмета стане для них запорукою ефективної та якісної взаємодії з розробником.  

У рамках навчальної дисципліни розглянуто сучасні технологи WEB-дизайну, 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. 

2. Пререквізити.  
Раніше вивчені дисципліни необхідні для освоєння курсу: шкільний курс 

«Інформатика», «Сучасні інформаційні технологї». 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 

курсу: «Веб-програмування», «Проектування інформаційних систем» 

 3. Мета та цілі курсу. 
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи теоретичних 

знань про технологічні компоненти сервісу WWW, їх місце серед інших комп'ютерних 

технологій і комплекс умінь по створенню документів для сервісу WWW та їх розміщенню в 

мережі Інтернет.  

Результати навчання: 
 

Обирати технологію створення WEB-сайту;  

o Створювати дизайн сторінок WEB-сайту;  

o Розробляти документи, які визначають хід розробки;  

o Використовувати мову розмітки тексту для створення WEB-сторінок;  

o Виконувати розміщення на сторінках різноманітні елементи;  

o Здійснювати форматування сторінок за допомогою CSS;  

o Виконувати верстку сторінок сайту;  

o Створювати динамічні сторінки та ефекти за допомогою CSS;  
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o Створювати динамічні сторінки та ефекти за допомогою скриптів;  

o Виконувати створення документів у різних середовищах;  

o Виконувати розміщення документів у мережі Інтернет.  

 

4. Загальна інформація про дисципліну  

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Спеціальність 124 «Системний аналіз» 

Курс (рік навчання) 1 

Семестр 2 

Рік викладання 2020 

Формат курсу Очний (offline) 

Нормативна \ вибіркова Нормативна 

Загальна кількість год/ кредитів 150/5 

Лекції, год. 28 

Лабораторні, год 14 

Самостійна робота, год. 87 

 

5. Перелік тем 

Тема 1. Проектування WEB-сайту. 

Тема 2. Розмітка тексту з використанням HTML 

Тема 3. Використання стильових специфікацій 

Тема 4. Верстка сторінок 

Тема 5. Створення динамічних елементів та ефектів 

Тема 6. Засоби та прийоми створення Web-документів. Адаптивна верстка. Робота з 

трансформаціями 

 

6. Рекомендовані джерела інформації 

1. Молчанов В.П. Основи проектування WEB-видань. Конспект лекцій. – Харків: Вид. 

ХНЕУ, 2008. – 168 с.  

2. Молчанов В. П. Технології WEB-дизайну : конспект лекцій / В. П. Молчанов. – Харків : 

Вид. ХНЕУ, 2011. – 212 с.  

3. Методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Основи проектування WEB-видань» для студентів спеціалізації "Комп'ютеризовані 

технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" усіх форм навчання . Укл. В. П. 

Молчанов, Т.Ю. Андрющенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. -84 с.  

4. Кирсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. – СПб.: Символ-Плюс, 1999, - 376 с.  

5. Нильсен Я., Тахир М. Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 

узлов. - Пер. с англ. -М.: Издательский дом "Вильяме", 2002. - 336 с.  

6. https://html5book.ru/osnovy-css/  

7.https://html5book.ru/html-lists/  

8. https://html5book.ru/html-table/  

9. https://html5book.ru/html5-forms/  

10. https://html5book.ru/osnovy-css/  

11. https://html5book.ru/horizontal-vertical-alignment/  

12.https://learn.javascript.ru/css-center  

13.https://html5book.ru/css-position/  

14. https://html5book.ru/css-border/  

15. https://html5book.ru/css3-borders/  

 
  



3 
 

7. Система оцінювання та вимоги.  

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Веб-аналітика” 

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 (іспит) – 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 Номер 

теми 

1. Персональний комп’ютер, проектор, комп’ютери з 
доступом до мережі Інтернету. 

1-7 

2. Електронний варіант презентацій 1-7 

3 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 1-7 

 

9. Політики курсу.  
Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

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: 
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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.  


