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Назва дисципліни  Основи Web-технологій 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Драгоманова, 50 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій, кафедра 

системного проектування 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

12 Інформаційні технології, 122 Комп’ютерні науки 

Викладачі дисципліни Ковтко Роксолана Тарасівна, ст.викладач 

Контактна інформація 

викладачів 

roksolana.kovtko@lnu.edu.ua, 

https://electronics.lnu.edu.ua/employee/kovtko-roksolana-tarasivna 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекційних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через MS Teams 

та систему Moodle. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 

писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка дисципліни http://194.44.208.156/moodle/course/index.php?categoryid=292 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Основи WEB-технологій» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки для освітньої програми 

«Комп’ютерні науки», яка викладається в 6 семестрі в обсязі 3 кредити 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам 

необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розв’язувати типові задачі 

при розробці веб-сайтів.  

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета: одержання студентами знань про сучасні веб-технології, які 

використовуються в мережі Інтернет, структуру веб-сайту, мову 

розмітки HTML, CSS, мову скриптів JavaScript. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Вейтман, Виктор Программирование для Web: Руководство 

разработчика : Учебное пособие / М. : Диалектика, 2000 СПб. 364 c.  

2. Джон Дюкетт/ HTML & CSS: Design and Build Web Sites , 2011  

3. Дженнифер Нидерст Роббинс «HTML5, CSS3 и JavaScript. 

Исчерпывающее руководство». 4-ое издание (2014)  

4. Брайан Хоган «HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам 

нового поколения» (2011) 

5. Бабушкин, М. Web-сервер в действии / СПб. : Питер, 1997 272 с.  

6. Ноблес, Робин Эффективный WEB-сайт : Разработка, дизайн, 

маркетинг: [Учебное пособие] / Пер. с англ. А. Г. Жадаев /М. : 

Технический бетселлер, 2005 559 с. : іл.  

7. Остропицкий, В. М. INTERNET-технологии : Учебное пособие / 

Днепропетровск, 2004 192 с. : табл., рис.  

8. Мельник Р. Програмування для інтернету на основі Java-технології : 

Навч. посібник для студ. всіх форм навчання / Нац. ун-т Львівська 

політехніка Видання Львів, 2003 182 с. 

9. Пономаренко, В. С. Основы технологий Internet : Учебное пособие 

Харьковский госуд. эконом. ун-т Харьков, 2001 256 с.  

10. Ноблес, Робин Эффективный WEB-сайт : Разработка, дизайн, 

маркетинг: [Учебное пособие] / Пер. с англ. М. : Технический 

бетселлер, 2005 559 с. : іл.  

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 години 

практичних робіт та 58 година самостійної роботи 



Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  

знати:  

 протоколи TCP/IP, протокол НТТР,  

 мову гіпертекстової розмітки HTML, HTML5  

 сучасні пошукові технології та веб-сервіси,  

 каскадні таблиці стилів CSS,  

 мову програмування JavaScript та її бібліотеки 

вміти:  

 створювати HTML сторінки з використанням каскадних таблиць 

стилів  

 розробляти інтерактивну складову веб-сайтів з використанням 

мов сценаріїв 

Ключові слова Веб-сайт, мова розмітки, мова скриптів, каскадні таблиці стилів. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Див. СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: вища 

математика, інформатика.  
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні роботи, обговорення, дискусія.  

 

Необхідне обладнання Мультимедіа, платформа Moodle, комп’ютерне програмне забезпечення 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться упродовж семестру за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за такими видами робіт з наступним 

співідношенням:  

• практичні роботи: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50. 

• контрольні заміри (2 модулі): 40% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 40. 

• індивідуальне завдання: 10% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 10. 

Загалом упродовж семестру 100 балів.  

_____________________________________________________________. 

Контрольні заміри проводяться у формі тестових завдань. 

Академічна доброчесність: Очікується, що лабораторні та контрольні 

роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 

Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для 

виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 



використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

Питання до 

контрольних робіт 

Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань 

певних тем до контрольних робіт розміщені на веб-сторінці. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 
СХЕМА КУРСУ 

Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Завдання 

(практична 

робота), год 

Термін 

виконання 

1,2 Основи технології Інтернет. Мови 

гіпертекстової розмітки. Протоколи 

Інтернету. Протокол HTTP. Служба 

доменних імен (DNS). Основні відомості 

про мови розмітки: HTML, XML, 

XHTML. Мова розмітки HTML. Основні 

структурні теги HTML. Структура 

HTML-документа. Поняття елементів і 

атрибутів. Метатеги. Основні елементи 

форматування тексту. Розмітка 

гіперпосилань. 

Лекція Створення 

HTML сторінок. 

Основні 

структурні 

елементи 

документу 

HTML. 

Гіперпосилання. 

1,2 тиж. 

семестру 

3-6 Мова гіпертекстової розмітки HTML. 

Таблиці. Посилання в межах сторінки та 

на інші джерела. Розміщення зображень в 

HTML-документі. Різновиди форм та їх 

атрибути. 

Лекція Підготовка 

зображень у 

графічному 

редакторі. 

Використання у 

HTML сторінках 

зображень. 

Робота з 

таблицями. 

Атрибути 

елементів HTML 

сторінки. 

3-6 тиж. 

семестру 

7,8 Таблиці стилів CSS. Способи 

використання CSS. Стильова схема веб-

сайту. Технологія фреймів. Блочна 

структура сторінок сайту. 

Лекція Створення 

анімацій. 

Використання 

аудіо- та відео 

файлів у HTML 

сторінках. 

Блочна 

структура сайту. 

7,8 тиж. 

семестру 

9,10 Мова гіпертекстової розмітки HTML5. 

Нові теги у HTML5. Логічна структура 

документа. Нові властивості елементів 

сторінки HTML у CSS3. 

Лекція Підключення 

зовнішніх 

файлів. 

Використання 

CSS. 

9,10 тиж. 

семестру 



Оформлення 

сторінки 

11-14 Мова сценаріїв JavaScript. Опис і 

виклик функцій. Аргументи функцій. 

Область видимості змінних . Рекурсивний 

виклик функцій. 

Лекція Використання 

JavaScript в 

HTML 

сторінках. 

Застосування 

регулярних 

виразів для 

перевірки 

заповнених 

HTML-форм. 

11-14 тиж. 

семестру 

15,16 Мова сценаріїв JavaScript. Об'єкти 

JavaScript. Масиви. Регулярні вирази. 

Обробка HTML-форми. Бібліотека 

jQuery. 

Лекція Використання 

бібліотеки 

jQuery. 

15,16 тиж. 

семестру 

 


