
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"WEB-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН" 
 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 7 (сьомий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4,5 кредитів / 135 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методи та засоби розробки та програмування веб-додатків на основі 

сучасних WEB-технологій, теорія і практика основ технічного та 

програмного забезпечення WEB технологій, особливості побудови 

та супроводу локальних та глобальних WEB ресурсів, 

алгоритмізація та програмування інтернет ресурсів, базові навички 

розробки спеціалізованих рішень за допомогою різних мов 

програмування та технологій.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчити курсантів основам технічного та програмного забезпечення 

WEB-технологій, особливостям побудови та супроводу локальних 

та глобальних WEB-ресурсів, алгоритмізації та програмування веб-

додатків, базовим навичкам розробки спеціалізованих рішень за 

допомогою різних мов програмування та технологій, використання 

веб-технологій в ІС військового призначення з врахуванням досвіду 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на сході країни 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-

серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та 

фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до 

них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, 

бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов 

веб-програмування. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність до розробки платформно-незалежних інформаційних 

систем військового призначення на основі крос-платформного 

програмування. 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

 

Змістовий модуль 1. Основи побудови сучасних веб-сторінок. 

Заняття 1. Введення в WEB-технології та WEB-дизайн. Заняття 2. 

Мова гіпертекстової розмітки HTML. Заняття 3. Каскадні таблиці 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

стилів CSS. Заняття 4. Практика побудови простих HTML-сторінок. 

Заняття 5. Технології створення структури веб-сторінок. Заняття 6. 

Побудова веб-сторінок з використанням  стилів CSS. Заняття 7. 

Препроцесори СSS. Заняття 8. Побудова веб-сторінок з 

використанням збірника проектів Gulp та препроцесора SCSS. 

Заняття 9. Методології організації коду для розробки веб-додатків. 

Заняття 10. Створення веб-сторінок з використанням методологій 

організації коду. Заняття 11. Фреймворк Bootstrap. Заняття 12. 

Створення веб-сторінок з використанням фреймворку Bootstrap.  

Змістовий модуль 2. Браузерний JavaScript та його бібліотеки. 

Заняття 1. Об’єктна модель документа. Заняття 2. Події та їх 

обробка. Заняття 3. Побудова динамічних веб-сторінок з 

використанням подій і об’єктної моделі документа. Заняття 4. CSS і 

JavaScript. Cookies. Заняття 5. Створення веб-сторінок з 

використанням властивостей і методів JavaScript роботи зі стилями. 

Заняття 6. Бібліотека jQuery. Заняття 7. Створення динамічних веб-

сторінок з використанням бібліотеки jQuery. Заняття 8. Бібліотека 

jQuery UI. Заняття 9. Створення динамічних веб-сторінок з 

бібліотеки JQuery UI. Заняття 10. Технологія AJAX. 

Заняття 11. Розробка веб-додатків з застосуванням технології 

AJAX.  

Змістовий модуль 3. Бібліотека для створення 

користувальницьких інтерфейсів React.js Заняття 1. Основи 

використання бібліотеки React.js. Заняття 2. Збірник проектів 

Webpack. Заняття 3. Практика налаштування збірника проектів 

Webpack для розробки на React. Заняття 4. Компоненти. Життєвий 

цикл компонентів React. Заняття 5. Створення динамічних веб-

сторінок з використанням компонентів бібліотеки React.js. Заняття 

6. Робота з формами та обробка подій в React.js. Заняття 7. 

Практика роботи з формами та подіями в бібліотеці React.js. 

Заняття 8. Маршрутизація в React.js. Заняття 9. Практика роботи з 

маршрутизацією в React.js. Заняття 10. Архітектура Redux. Заняття 

11. Розробка SPA-додатків з використанням архітектури Redux. 

Змістовий модуль 4. Захист курсового проєкту 

Заняття 12. Уточнення завдань на курсове проектування. МКР. 

Заняття 13 . Захист курсового проєкту 

 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Технології створення програмних продуктів 

Проектування інформаційних систем 

Основи баз даних та знань 

Постреквізити Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані під 

час написання кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 



 

 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на екзамені. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен  

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену, якщо він до 

початку екзамену ліквідував заборгованість за всіма видами робіт, 

які передбачені робочим навчальним планом (робочою програмою 

навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 

21 бал, до екзамену не допускається і повинен підвищити свій 

рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за семестр за 

рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти 

та співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу 

фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та 

співробітників інституту Декларації про дотримання принципів 

академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Любарський С. В., Осиченко О. Б. Веб-технології та веб-

дизайн. Частина 1: Hавчальний посібник. – К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 

2012 р. – 248 с. 

2. О. В. Власенко, Ю. М. Здоренко, В. В. Фесьоха. Web-

технології та Web-дизайн: Навчальний посібник – К.: BITI, 2020. – 

190 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. http://192.168.0.19/moodle/ 

2. http://www.viti.edu.ua/dfn 



 

 

 

 

 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 226, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Факультет інформаційних технологій 

Викладач(і) ВЛАСЕНКО ОЛЕКСАНДР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Посада: Старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 280-59-67 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 225* 

 
ЗДОРЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: доцент 

Вчене звання:   

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 280-59-67 

E-mail: viti@viti.edu.ua 

Робоче місце: 217* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Матеріал дисципліни підібраний та спрямований на підготовку фахівців 

для військ зв'язку. 

Лінк на дисципліну http://www.viti.edu.ua/dfn 

 

Начальник кафедри     Бовда Едуард Миколайович  

 

Розробники Власенко Олександр Володимирович 

        Здоренко Юрій Миколайович 

 


