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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна  «Web-технології»  є   дисципліною  для  напряму  підготовки:  6.050101
“Комп’ютерні науки” , яка викладається в 5 семестрі в обсязі 3.0  кредити ECTS, всього 90
години,  в  тому  числі  32  годин  лекцій,  32  годин  лабораторних  занять,  26  годин  СРС.
Підсумковий  контроль  –  залік.  Навчальну  програму  з  дисципліни  “ Web-технології”
складено на основі ОПП, ОКХ затверджених і  рекомендованих МОН України. Навчальну
програму складено ст.викл.Ковтко Р.Т.. 

Зміст дисципліни.
Метою  курсу є  освоєння студентами сучасних веб-технологій, які використовуються

в мережі Інтернет. Розглядається структура веб-сайту, мова розмітки HTML, мови скриптів
JavaScript,  AJAX.  Вивчається  CGI-інтерфейс, мови програмування  Perl та РНР,  розробка
інтерактивних  web-скриптів.  Аналізується  використання  баз  даних  у   Web-технологіях.
Вивчаються  засоби  адміністрування  Web-серверів,  технології  міжсерверної  взаємодії  на
основі  протоколу  XML.  Теоретичний  матеріал  закріплюється  виконанням  відповідних
лабораторних робіт.  Розглядаються  методи побудови веб-інтерфейсу для доступу до баз
даних.  Основна увага  приділяється  засвоєнню знань  і  отриманню навиків  розробки  веб-
систем, умінню практично застосовувати отримані знання.

Мета викладання предмету

Метою навчального курсу є вивчення основних понять та методів сучасних веб-технологій,
оволодіння необхідним мінімумом знань по створенню сучасних  веб систем.

Завдання викладання предмету
Після вивчення даної дисципліни 
студент повинен знати: 

 Протоколи TCP/IP. Протокол НТТР 
 Мову гіпертекстової розмітки HTML
 Сучасні пошукові технології та веб-сервіси
 Каскадні таблиці стилів CSS
 Інтерфейс CGI та мову програмування Perl. 
 Використання баз даних в серверних інтернет-технологіях. 
 Мову  інтерактивних сценаріїв  PHP
 Технологію AJAX
 структуру та функціональні  особливості  веб-систем управління контентом CMS.

 
студент повинен вміти:

 Створювати HTML сторінки з ивкористанням каскадних таблиць стилів 
 Розробляти програми інтерактивної взаємодії із Web-серверами на мовах Perl та PHP
 Розробляти  інтерактивну складову веб-сайтів з використанням клієнтських та 

серверних мов сценаріїв
 Розробляти програми асинхронної взаємодії клієнт-сервер на основі  технології AJAX
 Реалізовувати доступ web-серверів до баз даних через скрипти.
 Розробляти комплексні серверні системи управління контентом із Web-інтерфейсом
 Розміщувати розроблені сайти на хостінг-серверах Інтернету та  реєструвати доменні 

імена.  

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. 
Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких предметів: вища математика, дискретна
математика,  теорія  алгоритмів,  алгоритмізація  і  програмування,  об’єктно-орієнтоване
програмування. 
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ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 Тема 1. Протоколи Інтернету.    
Тема 2.  Мови гіпертекстової розмітки. 
Тема 3.  Мова сценаріїв  JavaScript.  
Тема 4. Веб-сервери. 
Тема 5.  Мова сценаріїв Perl.  
Тема 6.  Мова сценаріїв РНР. 
Тема 7.  Бази даних у веб-технологіях. 
Тема 8. Perl та РНР інтерфейси до баз даних. 
Тема 9. Технології XML, RSS. 
Тема 10. Технологія AJAX. 
Тема 11. Системи управління контентом (СМS). 
Тема 12. Етапи створення сайту на CMS Joomla.  

 ІII. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. Вивчення  веб-протоколів для технології кліент-сервер.  Інсталяція та 
конфігурація веб-серверів. 

2. Створення та розміщення на веб-сервері  HTML сторінок з CSS стилями.
3. Використання JavaScript в HTML сторінках.
4. Використання регулярних виразів для перевірки заповнених HTML-форм.
5. Розробка динамічного меню у Веб-проекті.
6. Розробка Perl-скрипта для
7. Підключення серверів баз даних до інтерактивних web-скриптів.
8. Розробка простого  РНР-скрипта.
9. Створення  РНР-скрипта  для  реалізації  інтерактивної  взаємодії  із  web-

сервером
10. Створення на web-серверу бази даних користувачів Веб-порталу.
11. Реалізація на сайті анімаційних блоків з допомогою біліотеки jQuery.
12. Реалізація  асинхронної  взаємодії  браузера  та  веб-сервера за  допомогою

технології  AJAX.
13. Вичення технології XML
14. Інсталяція та налаштування серверних систем управління контентом

VI. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
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Поточний  контроль  знань  студентів  здійснюється  шляхом  усного  та  письмового
контролю  за  матеріалами  лекцій.  Кожна  лабораторна  робота  розпочинається  з  аналізу
програми,  яку  студент  розробив  самостійно.  На  протязі  кожного  семестру  проводиться
заміри рівня знань у вигляді двох контрольних робіт. 

Звітність – залік. Підсумкова кількість балів виставляється по наступним критеріям: 
- обов’язкове виконання 14 лабораторних робіт;
- написання контрольних робіт;
- написання реферату;
- проміжної та підсумкової атестації. 

VI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. 1. Мельник Роман Програмування для WEB- та SQL-серверів (PHP та Perl)/ 
Навчальний посібник / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Львів, 2006   131 с.

2. Шарма, Вивек   Разработка Web-серверов для электронной коммерции. 
Комплексный подход : Учебное пособие: Пер. с англ.  /  М. : Вильямс, 2001  400 c. : ил. +  

3. Вейтман, Виктор  Программирование для Web: Руководство разработчика : 
Учебное пособие  / М. : Диалектика, 2000  СПб.    364 c.  

4. Бабушкин, М.  Web-сервер в действии /  СПб. : Питер, 1997   272 с.  
5. Харрис Э.  PHP/MySQL  для начинающих / Пер. с англ. М КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005 – 

384 с.
6. О.Ф. Тарасов WEB-програмування мовою PERL : навчальний посібник  / 

Краматорськ : ДДМА, 2007.    131 с.  
7. Ноблес, Робин  Эффективный WEB-сайт : Разработка, дизайн, маркетинг: 

[Учебное пособие] / Пер. с англ. А. Г. Жадаев  /М. : Технический бетселлер, 2005   559 с. : іл.
8. Остропицкий, В. М. INTERNET-технологии : Учебное пособие  / Днепропетровск, 

2004   192 с. : табл., рис.  
9. 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.

10. Томсон, Лаура   Разработка WEB-приложений на PHP и MySQL : Пер. с англ.   2-е 
изд. исправл.   Москва и др. : DiaSoft, 2003   655 с. 

11. Павлов, А.  Назва    CGI-программирование: Современная технология 
программирования для Интернета : Учебный курс / СПб. : Питер, 2000   414 c. (в ел. 
бібл..факультету)  

12. Пономаренко, В. С.   Основы технологий Internet : Учебное пособие  Харьковский 
госуд. эконом. ун-т   Харьков, 2001   256 с. 

13. Павлов, А.  Назва    CGI-программирование: Современная технология 
программирования для Интернета : Учебный курс  (в ел. бібл..факультету)/ СПб. : Питер, 
2000   414 c.  

14. Васкевич, Дэвид  Назва    Стратегии клиент/сервер : Руководство по выживанию 
для специалистов по реорганизации бизнеса (в ел. бібл..факультету)/ Пер. c англ.   2-е изд.   
Киев : Диалектика, 1996  

15. Томсон, Лаура   Разработка WEB-приложений на PHP и MySQL : Пер. с англ.   2-е 
изд. исправл.   Москва и др. : DiaSoft, 2003   655 с. 

16. Мельник Роман Програмування для WEB- та SQL-серверів (PHP та Perl)/ 
Навчальний посібник / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Львів, 2006   131 с.

17. Ноблес, Робин  Эффективный WEB-сайт : Разработка, дизайн, маркетинг: 
[Учебное пособие] / Пер. с англ.  М. : Технический бетселлер, 2005    559 с. : іл.  

18. Шарма, Вивек   Разработка Web-серверов для электронной коммерции. 
Комплексный подход : Учебное пособие: Пер. с англ. /  М. : Вильямс, 2001  400 c. : ил. +  

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