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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 
Модулів:1 Практичні заняття: 
Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом: 4 
Лабораторні заняття: 

32 8 

Семестр: 8 
Семінарські заняття: 

  

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

  
Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення дисципліни є сучасні засоби дизайну та 

програмування для створення веб-сайтів. 

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння студентами сучасних web-

технологій і суміжних галузей знань, вивчення та практичне засвоєння 

методів і засобів створення web-сайтів.  

Передумови для вивчення дисципліни: Інформаційно-комунікаційні 

технології, Програмування, Інтернет-технології і ресурси. 

Міждисциплінарні зв’язки: Методика навчання інформатики, Web-

технології та Web-дизайн, Комп’ютерна графіка і дизайн. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

такі результати навчання: 

 

1. Знання: принципи побудови HTML-документа і роботи з його 

елементами; алгоритми застосування технології CSS; сутність, 

призначення та структуру об'єктної моделі браузера і доку-мента; 

елементи і конструкції мови JavaScript і способи їх застосування для 

побудови клієнтських сценаріїв; принципи функціонування віртуального 



сервера; елементи і конструкції мови PHP і способи їх застосування для 

по-будови серверних сценаріїв; сучасні технології і засоби розробки 

WEB- додатків; способи і засоби публікації, підтримки, пошукової 

оптимізації та поновлення WEB - документа; принципи структурного і 

модульного програмування; принципи об'єктно - орієнтованого 

програмування; принципи налагодження та тестування програмних 

продуктів; методи і засоби розробки технічної документації; 

інформаційних ресурси комп'ютерних мереж; технології передачі і 

обміну даними в комп'ютерних мережах; основні види робіт на етапі 

супроводу програмного забезпечення; засоби захисту програмного 

забезпечення в комп'ютерних системах. 

 

2. Уміння: проектувати WEB - документ і працювати з базовими його 

елементівтами; змінювати властивості документа і його елементів 

засобами технології CSS; створювати клієнтські сценарії, здійснювати їх 

впровадження в проект і тестування; розробляти базу даних, яка 

застосовується для зберігання інформа-ції, що розміщується на 

сторінках WEB - сайту; створювати серверні сценарії, здійснювати їх 

впровадження в проект і тестування; працювати з сучасними системами 

візуального проектування WEB - сайтів, редакторами HTML-коду; 

здійснювати комплексне тестування WEB- сайту; застосовувати 

мультимедійні технології обробки та подання інформації; здійснювати 

оптимізацію елементів WEB - сайту і комплексну оптимізацію проекту; 

використовувати сучасні засоби просування сайту в глобальній мережі; 

створювати програму по розробленому алгоритму як окремий 

програмний модуль; виконувати налагодження та тестування програми 

на рівні модуля; оформляти документацію на програмні засоби; 

використовувати інструментальні засоби для автоматизації оформлення 

документації; володіти основними методологіями процесів розробки 

програмного забезпечення; проводити інсталяцію програмного 

забезпечення комп'ютерних систем; проводити настройку окремих 

компонент програмного забезпечення комп'ютерних систем. 
 

3. Комунікація: володіння основами професійної мовленнєвої культури, 

здатність до адаптивності та комунікабельності, побудови спілкування з 

суб’єктами освітнього процесу на принципах гуманізації й довіри; 

презентувати, обговорювати та захищати власні погляди в усній і 

письмовій формах та за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

 

4. Автономність та відповідальність: усвідомлювати  соціальну  

значущість  майбутньої  професії, необхідність подальшого навчання, 

вивчення, аналізу, узагальнення та поширення передового педагогічного 

досвіду, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; 

вміти виявляти та аналізувати соціально та особистісно значущі 



світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів; забезпечувати  охорону  життя  і  здоров'я  учнів  у 

освітньому процесі та позаурочній діяльності.  

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 

Кількість годин  
(заочна форма навчання) 
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1. Основи Інтернет 4 2  2   6  -     12 

2. Основи HTML 8 2  6   6  

2 

 2   16 

3. Основи CSS 8 2  6   10   2   16 

4. Блочна модель 

документа 

6 2  4   10  
- 

    14 

5. Кросбраузерне та 

кросплатформне 

верстання 

6 2  4   12  

2 

 2   14 

6. Основи JavaSctipt 10 4  6   12   2   16 

7. CSS фреймфорки. 

Bootstrap 

6 2  4   12      16 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 48 16  32   72  4  8   108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Основи Інтернет 

Поняття всесвітньої мережі Інтернет. Прикладні сервіси мережі 

Інтернет. Принцип роботи системи доменних імен. World Wide Web.Коротка 

історія Іnternet. Розвиток мережі ARPANET. Структура Іnternet. Сучасна 

структура керування Іnternet. Мережні постачальники інформаційних послуг. 

Тема 2. Основи HTML 

Мова гіпертекстової розмітки. Структура HTML документа. Основні 

теги HTML.Основні принципи побудови та розробки структуривеб сайту 

Тема 3. Основи CSS 

Синтаксис CSS. Селектори. Шрифти в Web-дизайні. Кодування 

кольору в HTML. Особливості CSS та його застосування. Зовнішні стилі 

(external style sheets). Таблиці стилів документа (document style sheets). Стилі, 

що підставляються в рядок (inline styles). Структура CSS-правил. HTML 

селектор. Селектор класу. Селектор ID. 



Тема 4 Блочна модель документа 

Блочні та рядкові елементи. Структура блочного елемента. Керування 

розміщенням елемента на сторінці. Поняття блоку. Верстка горизонтальними 

шарами. Верстка стовпчиками. Остаточний вид сторінки. Гнучна верстка 

сторінки 

Тема 5. Кросбраузерне та кросплатформне верстання 

Підтримка різних браузерів. Кросплатформне верстання. Медіа запити. 

Гнучкий макет на основі сітки (flexible, grid-based layout). Гнучкі зображення 

(flexible images). Медіазапроси (media queries), модуль специфікації CSS3. 

Застосування поступового поліпшення проектування для мобільних 

пристроїв з самих ранніх етапів. 

Тема 6. Основи JavaSctipt 

Основи синтаксису JavaScript. Об'єкти в JavaScript. Бібліотека jQuery. 

Підключення та виконання javascript. Підключення в будь-якому місці. Винос 

скриптів в заголовок HEAD. Зовнішні скрипти. 

Тема 7. CSS фреймфорки. Bootstrap 

Класифікація CSS-фреймворків і CSS бібліотек. CSS Фреймворк 

Bootstrap 3. CSS фреймворк: Bootstrap. Додавання Bootstrap.Сетка. Панель 

навігаціі. Jumbotron.Область контента. Футер сайту. 

 

5.2. Тематика лабораторних занять 

 
№п\п Тема лабораторної роботи 

1.  Вивчення мережі Інтернет, робота в мережі Інтернет. 

2.  Загальна структура HTML-документа. 

3.  Розширення функціональності HTML-Сторінки. 

4.  Управління зовнішнім виглядом HTML-сторінки за допомогою каскадних 

таблиць стилів. 

5.  Каскадні таблиці стилів CSS 

6.  CSS-градієнт та Flexbox 

7.  Псевдокласи CSS  та псевдоелементи CSS 

8.  Блочна модель документа.  

9.  Відображення документа на багатьох пристроях. 

10.  Основи Javascript. 

11.  Об'єкти, рядки, форми, фрейми і вікна. 

12.  Умовна компіляція. Бібліотека jQuery. 

13.  CSS-фреймворк Bootstrap. 

14.  Компіляція CSS та JavaScript 

15.  Базові шаблони Bootstrap 

16.  Інструменти Bootstrap 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 
Форми звітності 

Денна Заочна 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 5 8 Конспект, усна 



доповідь 

2. Підготовка до лабораторних занять. 
16 22 

Участь у 

лабораторних 

заняттях 

3. Підготовка до модульного контролю. 4 6 МКР 

 Підготовка та написання рефератів.  10 14 Реферат. 

4. Робота з інтернет ресурсами. 2 4 Конспект, доповідь 

5. Оформлення та захист  звітів з 

лабораторних робіт. 10 16 

Роздруковані звіти 

з лабораторних 

робіт. 

6. Виконання індивідуального завдання: 

розв’язування та виконання вправ. 

25 38 

Демонстрація 

виконаного 

завдання у 

електронному 

вигляді. 

 Разом 72 108  
 

Теми рефератів: 

1. Прикладні сервіси мережі Інтернет; 

2. Шрифти в Web-дизайні; 

3. Кодування кольору в HTML; 

4. Об'єкти в JavaScript; 

5. Мови SASS і SCSS; 

6. Мова LESS; 

7. Класифікація CSS-фреймворків і CSS бібліотек. 

8. Реалізація шаблонів засобами PHP.2. Безпека сайту електронної 

коммерціі. 

9. Реалізація аутентифікації засобами PHP і MySQL 

10. Реалізація безпечних транзакцій засобами PHP і MySQL. 

11. Генерація зображень засобами PHP. 

12. Розробка купівельної візки засобами PHP і MySQL. 

13. Розробка системи управління контентом. 

14. Розробка поштової web-служби. 

15. Розробка диспетчера списків рассилкі. 

16. Розробка додатків підтримки web-форумов. 

17. Генерація персоніфікованих документів в PDF-формате 

18. JavaScript і DHTML: візуальні ефекти, меню і навігація, шари, 

позіціонірованіеелементов. 

19. SEO-оптимізація та просування web-сайту в мережі Інтернет. 

20. Композиція web-сайта. 

21. Кольорове оформлення web-сайтов. 

22. Створення анімації для web-сайтов.Робота з відео та звуком в web. 

23. Юзабіліті. Організація навігації з точки зору зручності пользователя. 

24. Роль графіки в web-дізайне. 

25. Технологія розміщення сайту в мережі Internet 



 

Виконання індивідуального завдання 

1. Розробити форму для авторизації на сайті: 

 Форма повинна містити такі поля:  

 login; 

  password; 

  email.  

 Якщо вірно ввели - записуємо в куки спеціальний ключ, при 

наявності якого виводимо людині кнопку "вийти з сайту".  

 У момент виходу – потрібно видаляти створену куку. 

2. Створити приховану сторінку "module = control" в ній необхідно: 

 виводити весь масив куки і сесії.  

 додати 2 кнопки:  

 "очистити куки" ; 

 "очистити сесію". 

  крім головного підрозділу з управління куки і сесією додати ще 

сторінку з висновком phpinfo;  

  додати сторінку з висновком $ _server; 

 розділ з висновком захистити паролем;  

 додати окрему форму для входу, або дати доступ до 

адміністрування сайту. 

3. Створити чистий файловий менеджер на сервері який:  

 буде використовувати  php + js.  

 менеджер повинен працювати без перезавантаження сторінки і 

повинен вміти:  

 виводити файли і каталоги на сторінці 

 вказувати нинішній шлях відвідувача 

  пересуватися по дереву вище і нижче завдяки подвійному 

натисканні на папку, або "..", якщо треба повернутися на 

каталог назад.  

 за подвійному натисненню на файли відкривати їх для 

редагування в правому вікні.  

 у процесі редагування можна виправити код і натиснути 

зберегти, тим самим замінити старий файл на новий.  

 якщо у нас відкривається картинка, то повинна бути 

можливість змінити розміри картинки або додати watermark 

на картинку.  

 менеджер повинен вміти копіювати файли з однієї папки в 

іншу,  

 видаляти файли,  

 створювати копії файлів і перейменовувати наявні файли. 

4. Необхідно вивести дату найближчої доставки "30 листопада". 

Алгоритм наступний:  



 якщо сьогодні часу менше, ніж 20-00, то доставка завтра, якщо 

більш 20-00, то післязавтра!  

 Якщо день доставки потрапляє на святковий день, то доставка 

переноситься на наступний день після свята.  

 Свята записуються в масиві в форматі:  

 "місяць-день": ' 

 01 -01 'посилання - 1 січня . 

5. Виставити посилання на інший сайт: 

 Посилання має зчитати скільки разів було натиснуто на неї. 

 Завдання пропонує показати обидва варіанти:  

 чистий PHP 

 JS + PHP. 

 

Робота з інтернет ресурсами. 
 

1. Интерактивные курсы по HTML URL: http://htmlacademy.ru 

2. Справочник по HTML и CSS URL: http://htmlbook.ru 

3. Справочник по HTML и CSS URL: http://Webref.ru 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форми поточного контролю: перевірка виконання завдань для 

самостійної роботи, перевірка виконання завдань під час лабораторних робіт. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами усного, 

письмового, практичного контролю та самоконтролю.  

При поточному контролі оцінці підлягають:  

 рівень знань, продемонстрований студентами у відповідях; 

 результати виконання і захисту лабораторних робіт; 

 експрес-контроль у комбінованій формі; 

 підготовка конспектів навчальних текстів; 

 результати виконання і захисту форм самостійної роботи. 
 

Приклад модульної контрольної роботи 

Модульна контрольна робота проходить у комбінованій формі:  

- тестування тесту за принципом множинного вибору (10 запитань); 

- питання за програмою курсу(відповідь у письмовій формі). 

 
І. Дайте відповіді на питання тестів 

Приклад тестових питань 



1. Скільки є способів вказівки кольору фону і тексту Html -сторінці? 

1. два 

2. не бiльше трьох 

3. три 

4. бiльше чотирьох 

2. Як встановлювати заголовок вікна браузера? 

1. <title> Мiй перший документ HTML</title>  

2. <body> Мiй перший документ HTML</body> 

3. <font> Мiй перший документ HTML </font> 

4. <html> Мiй перший документ HTML </html> 

3.  Для чого служить тег <html>? 

1. визначає початок html-документа 

2. для вказівки інформації, яка буде відображатися в заголовку вікна браузера 

3. для запису основної інформації яка буде відображатися у вікні браузера 

4. для визначення параметрів шрифту тексту 

ІІ. Дайте відповіді на питання: 

Яким чином відбувається технологія розміщення сайту в мережі 

Internet? 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Оцінювання  знань студентів відбувається відповідно до «Положення про 

порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в 

умовах ЄКТС» (ІДГУ, 2018) із урахуванням вагових коефіцієнтів: 

– поточного контролю -  0,7; 

– проміжного контролю – 0,3; 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання  

в підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 зараховано 

70-89 

51-69 

26-50 не зараховано 
 

16.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять  

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

(«відмінно») 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань. 

Використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує завдання стандартним 

або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали 

(«добре») 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 



теоретичних запитань та практичних завдань. Але при висвітленні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

(«задовільно») 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання 

окремих положень. Виконує практичні завдання. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

(«незадовільно») 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у 

достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не 

розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал 

(«початковий 

рівень») 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що 

потребують однослівної відповіді. 

0 балів 

(«низький 

рівень») 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не 

в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. 

 
8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Критеріями оцінювання індивідуальних завдань студента є: 

1. самостійність виконання завдання; 

2. правильність, точність, оптимальність реалізації поставленого 

завдання; 

3. дизайнерське рішення (єдине стильове рішення, композиція, 

врахування психологічних особливостей сприйняття інформації людиною); 

4. завершеність завдання. 

5. вміння захищати результати проведеного дослідження. 

 
Оцінка Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який вільно володіє матеріалом розробленого 

проекту, творче його осмислив, оперує поняттями та категоріями, вміє встановити 

зв’язок між теоретичною базою та практикою, залучає до відповіді самостійно 

опрацьовану літературу. Відповідає на додаткові запитання, наводить аргументи 

на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. Презентація 

відповідає наступним вимогам: послідовність, інформативність матеріалу, 

цілісність, відеоряд. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє матеріалом  

розробленого проекту, орієнтується в ньому, оперує необхідним колом понять та 

категорій щодо проекту, вміє встановити зв’язок між теоретичною базою та 

практикою. Відповідь з незначною кількістю помилок, відповідає на додаткові 

запитання, але не має аргументованої думки, висновки не повні. Презентація 

частково відповідає наступним вимогам: послідовність, інформативність 

матеріалу, цілісність, відеоряд. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який виконав проект який містить значну кількість 

недоліків і помилок, неповне висвітлення змісту питань володіє матеріалом і 

частково відповідає на додаткові питання, недостатньо відповідає на питання, не 

може зробити аргументовані висновки. Презентація частково відповідає 

наступним вимогам: послідовність, інформативність матеріалу, цілісність, 



відеоряд. 

2 бали 

Проект виконано не правильно,  студень показує істотне нерозуміння проблеми, в 

роботі не виконано всі завдання; або студент не здатен захистити результати 

поданого проекту 

1 бали 

Проект відзначається фрагментарністю,  студень показує істотне нерозуміння 

проблеми, в роботі не виконано всі завдання; однак студент володіє умінням  

здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу 

0 балів Оцінюється робота студента, який не виконав індивідуальне завдання 

 

Критерії оцінювання реферату 
 

Оцінка  Критерії оцінювання реферату 

5 балів 

Виконано  всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема й обґрунтована 

її актуальність, зроблено аналіз різних точок зору на проблему й логічно викладено власна 

позиція, тема розкрита повністю, сформульовано висновки, витримано обсяг роботи, 

дотримано вимоги до оформлення, подано правильні відповіді на питання по змісту 

реферату 

4 бали  

Виконано основні вимоги до реферату, але допущено деякі недоліки: проблема позначена, 

але не достатньо обґрунтована її актуальність, зроблено короткий аналіз різних точок зору 

на проблему, але не викладено власна позиція, сформульовано висновки, але не достатньо 

узагальнено, подано правильні відповіді по змісту реферату, дотримано вимоги до 

оформлення  

3 бали 

Основні  вимоги до реферату і його захисту виконано, але є істотні відступи від вимог до 

реферування, зокрема: тема розкрита лише частково, допущено фактичні помилки в змісті, 

відсутня логічна послідовність у судженнях, відсутні висновки; не витримано обсяг 

реферату, є недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті подано не повні 

відповіді 

2 бали 
Тема  реферату не розкрита, студень показує істотне нерозуміння проблеми, не витримано 

обсяг реферату; є недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті подано не 

правильні відповіді або не дано зовсім 

1 бал  
Проведена робота, однак тема реферату не відповідає змісту, план – темі і змісту, не 

дотримано вимог до оформлення і літератури, при відповіді на питання не розуміє сутність 

теми 

0 балів  Реферат не написано 

 

Критеріями оцінювання реферату студента є: 

Новизна змісту:  

а) самостійність у формулювання нового аспекту відомої проблеми, 

встановленні нових зв'язків (міжпредметних, внутрішнь-опредметних, 

інтеграційних); 

б) уміння працювати з дослідженнями, аналітичною літературою, 

систематизувати й структурувати матеріал; 

в) наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень. 

Ступінь розкриття сутності питання: 

а) відповідність плану й змісту реферату його темі; 

б) повнота й глибина знань з теми; 

в) обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом; 

г) уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору 

по одному питанню (проблемі). 



Оцінка використаної літератури: чи розглянуті найбільш відомі роботи з 

теми дослідження (у т.ч. журнальні публікації останніх років, останні 

статистичні дані тощо). 

Дотримання вимог до оформлення: 

а) правильність оформлення посилання на використану літературу, 

список літератури; 

б) оцінка грамотності й культури викладу, володіння термінологією; 

в) дотримання вимог до обсягу реферату. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

 

Критерії оцінювання та бали за тести: за правильну відповідь на одне 

тестове завдання студент отримує 0,5 балів. В сумі за виконання  тесту може 

бути набрано: 

10 – 9 правильних відповідей - 5 балів 

8 – 7 правильних відповідей - 4 бали 

6 – 5 правильних відповідей - 3 бали 

4 – 3 правильних відповідей - 2 бали 

2 – 1 правильних відповідей - 1 бал 

Критерії оцінювання та бали письмової відповіді на МКР: 
 

Оцінка Критерії оцінювання письмової відповіді 

5 балів 

Відповідь студента містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з 

поставленого питання; демонструє вірне розуміння змісту основних теоретичних 

положень; вказує на вміння давати змістовний та логічний аналіз матеріалу з 

поставленого питання; демонструє знання різних підходів щодо певної науково-

теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з поставленим питанням, 

здатність робити власні висновки 

4 бали  

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь 

містить наступні недоліки: недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини 

при поясненні того чи іншого аспекту питання;  

- недостатньо детально розкритий предмет запитання; окремі формулювання є 

нечіткими; міститься інформація, котра не відноситься до змісту питання; 

3 бали 

- Студент дав відповідь на поставлене питання, однак зміст відповіді свідчить про 

прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих 

аспектів поставленого питання, а основні поняття носять тезисний характер; 

відповідь викладена з порушенням правил логіки при поданні матеріалу 

2 бали 

- Студент дав відповідь на поставлене питання з суттєвими помилками змістовного 

характеру, які свідчать про значні прогалини у знаннях з відповідного питання; 

відповідь викладена з порушенням правил логіки при поданні матеріалу. 

1 бали 
- Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто 

містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання.  

0 балів Відповіді не подано зовсім 
 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 



9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
Викладання дисципліни (проведення лекцій і лабораторних занять) передбачає 

аудиторію з мультимедійною дошкою або мультипроектором, комп’ютерами з вільним 

доступом до Інтернет. Кількість робочих станцій має відповідати кількості студентів у 

підгрупі. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

10.1. Основні джерела 

 
1. Бикнер К. Экономичный Web-дизайн / Кэрри Бикнер. – М.: НТ Пресс, 2005. – 238 с.  

2. Гото К. Веб-редизайн: книга Келли Гото и Эмили Кот-лер / Келли Гото, Эмили 

Котлер. – 2-е изд. – СПб: Символ-Плюс, 2006. – 416 c.  

3. Дронов В.А. JavaScript и AJAX в Web-дизайне / В.А. Дронов. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2012. – 736 p.  

4. Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга или «Не застав-ляйте меня думать!" / Стивен 

Круг. – 2-е изд. – СПб: Символ-Плюс, 2008. – 224 с.  

5. Купер А. Интерфейс. Основы проектирования взаимо-действия / Алан Купер, Роберт 

М. Рейманн, Дэвид Кронин, Крис-тофер Носсел. – СПб.: Питер, 2016. – 720 с.  

6. Маркотт И. / Отзывчивый веб-дизайн / Итан Маркотт. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2012. – 176 c.  

7. Нильсен Я.Х. Веб-дизайн / Якоб Х. Нильсен. – М.: Сим-вол-Плюс, 2006. – 512 с.  

8. Нильсен Я.Х. Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 

узлов / Я. Нильсен, М. Тахир. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 326 с.  

9. Пасічник О.Г. Основи веб-дизайну / О.Г. Пасічник, О.В. Пасічник, I.В. Стеценко : 

[Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2009. – 336 с.  

10. Пауэлл Т.А. Web-дизайн / Томас А. Пауэлл. – 2-е изд. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. 

– XVI, 1045 с.  

11. Хольцнер С. HTML5 за 10 минут / Стивен Хольцнер. – 5-е изд. – М. : Издательский 

дом «Вильямс», 2011. – 240 с.  

12. Шмитт К. HTML5. Рецепты программирования / К. Шмитт, К. Симпсон. – СПб.: 

Питер, 2012. – 288 с.  

 

10.2. Допоміжні джерела 

 
13. Гото К. Веб-редизайн: книга Келли Гото и Эмили Котлер / Келли Гото, Эмили Котлер. 

– 2-е изд. – СПб: Символ-Плюс, 2006. – 416 c. 

14. Холл М. Программирование для Web. Библиотека профессионала / Марти Холл, 

Лэрри Браун. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 1264 с. 

15. Stocks E.J. Sexy web design / E.J. Stocks. – Sitepoint, 2009. – 177 р 

 

10.3. Інтернет-ресурси 
4. Интерактивные курсы по HTML URL: http://htmlacademy.ru 

5. Справочник по HTML и CSS URL: http://htmlbook.ru 

6. Справочник по HTML и CSS URL: http://Webref.ru 


