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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

Мова програмування PHP 
 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова  Форма навчання: денна/заочна 

Освітній ступінь:  бакалавр 

Галузь знань: усі галузі 

Спеціальність: усі спеціальності 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год: денна: 14 год - лекцій; 34 год – 

лабораторні; 72 год – самостійна робота; заочна: 4 год - лекцій; 8 год – 

лабораторні; 102 год – самостійна робота)  

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Дергачова Оксана Василівна 

Наукова ступінь, вчене звання, посада: кандидат економічних наук, доцент 

Кафедра: математики, інформатики та інформаційної діяльності 

Робочий e-mail: informatik.idgu@gmail.com 

Години консультації на кафедрі: четвер, 15.00-16.20 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Навчальна дисципліна «Мова програмування PHP» є дисципліною вільного вибору 

для студентів  усіх галузей знань. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та методика застосування мови 

програмування РНР у професійній діяльності майбутніми фахівцями.  

Метою вивчення дисципліни є формування готовності майбутніх фахівців до 

застосування мови програмування РНР у професійній діяльності.  

Передумови для вивчення дисципліни є знання з шкільного курсу інформатики.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальні дисципліни освітніх програм. 

 

4. Результати навчання 

Вивчення дисципліни «Мова програмування PHP» передбачає формування та 

розвиток у студентів: 

1. Знання:  

 понятійного апарату дисципліни, синтаксису та особливостей мови програмування 

РНР, основних прийомів розробки програм мовою РНР;  

 правил побудови виразів, використання операторів, масивів, функцій, каталогів, 

класів, об’єктів у РНР;  особливостей роботи з графікою;  

 особливостей створення веб-додатків мовою програмування РНР;  

 напрямів застосування мови програмування РНР у професійній діяльності.  

2. Уміння/навички:  

 розроблювати програми мовою програмування РНР;  

 використовувати оператори, функції для роботи з числами, рядками, масивами, 

класами, об’єктами, файлами, каталогами, графічними об’єктами;  

 створювати веб-додатки мовою програмування РНР;  

 пояснювати програми, створювати програми для розв’язування професійних задач;  



 об’єктивно оцінювати можливості РНР для вивчення програмування;  

 розробляти освітні програми, завдання, веб-сайти, інформаційні освітні ресурси 

тощо, застосовуючи мову програмування РНР;  

 самостійно опановувати, аналізувати, оцінювати нові знання та вміння з теорії та 

практики мови програмування РНР.  

3. Комунікація: презентувати, обговорювати та захищати власні погляди в усній і 

письмовій формах та за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.  

4. Відповідальність і автономія  

 усвідомлювати соціальну значущість майбутньої професії, необхідність 

подальшого навчання, вивчення, аналізу, узагальнення та поширення передового досвіду;  

 систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію. 

 

5. Структура дисципліни 

 

Денна форма навчання 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Тема 1. Основи РНР (2 год) 

Особливості налаштування РНР. Історія 

розвитку РНР. Створення та запуск сценарію на 

РНР. Коментарі. Змінні. Правила об’яви 

змінних. Імена змінних. Типи даних: Boolean, 

String, Integer, Float, Array, Object, Resource, 

NULL. Операції над змінними. Посилання. 

Константи. Помилки в програмі: синтаксичні, 

логічні, помилки часу виконання. Обробка 

помилок. 

 PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

Цвіркун Л.І. Глобальні комп’ютерні мережі. 

Програмування мовою РНР: навч. 

посібник / Л.І. Цвіркун, Р.В. Липовий; під 

заг. ред. Л.І. Цвіркуна. - Д.: Національний 

гірничий університет, 2013. - 239 с. 

Огурцов В. В. Веб-програмування на боці 

сервера за допомогою мови РНР : 

лабораторний практикум з навчальної 

дисципліни "Вебтехнології та веб-дизайн" 

для студентів напряму підготовки 6.050101 

"Комп'ютерні науки" / В. В. Огурцов, Д. В. 

Гриньов. -Х арків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2016. - 132 с. 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

Сидоренко В.В., Константинова Л.В., 

Смірнов С.А. Т38 Організація баз даних: 

Навчальний посібник. - Кропивницький: 

ЦНТУ, 2018. - 274 с. 

Лабораторна робота № 1. Створення програми 

на РНР. Типи даних. (2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
http://maque.org.ua/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
http://maque.org.ua/


https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

Тема 2. Вирази та оператори. (2 год) 

Вирази. Оператори присвоювання. 

Арифметичні оператори. Строковий оператор. 

Оператори порівняння. Логічні оператори. 

Побітові оператори. Пріоритети операторів. 

Оператори умовного переходу. Оператори 

циклу. 

Сидоренко В.В., Константинова Л.В., 

Смірнов С.А. Т38 Організація баз даних: 

Навчальний посібник. - Кропивницький: 

ЦНТУ, 2018. - 274 с. 

Лабораторна робота № 2. Робота з виразами. 

(2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

Лабораторна робота № 3. Оператори в мові 

програмування PHP. (2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

Тема 3. Масиви. (2 год) 

Створення масивів. Асоціативні масиви. 

Багатовимірні масиви. Злиття масивів. Перебір 

елементів масиву. Додавання та видалення 

елементів масиву. Перевертання та 

перемішування масиву. Сортування масиву. 

Створення користувацького сортування. 

Отримання частини масиву. Перетворення 

змінних у масив. Перетворення масиву в змінні. 

Заповнення масиву числами. Перетворення 

масиву в рядок. Перевірка наявності значення в 

масиві. Автоглобальні масиви. 

Цвіркун Л.І. Глобальні комп’ютерні мережі. 

Програмування мовою РНР: навч. 

посібник / Л.І. Цвіркун, Р.В. Липовий; під 

заг. ред. Л.І. Цвіркуна. - Д.: Національний 

гірничий університет, 2013. - 239 с. 

 

Лабораторна робота № 4. Створення масивів. 

(2 год) 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

Лабораторна робота № 5. Функції масивів. 

(2 год) 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

Тема 4. Функції та повторне використання 

коду. Рядки та регулярні вирази. (2 год) 

Вбудовані функції: функції для роботи зі 

змінними, датою й часом. Користувацькі 

функції. Функції та область дії змінних. 

Статичні змінні. Повторне використання коду. 

Функції для роботи з рядками, символами. 

Цвіркун Л.І. Глобальні комп’ютерні мережі. 

Програмування мовою РНР: навч. 

посібник / Л.І. Цвіркун, Р.В. Липовий; під 

заг. ред. Л.І. Цвіркуна. - Д.: Національний 

гірничий університет, 2013. - 239 с. 

 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
http://maque.org.ua/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
http://maque.org.ua/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/


Спеціальні функції заміни. Перетворення 

рядків. Функції для порівняння рядків. Функції 

перетворення кодувань. Регулярні вирази. 
Лабораторна робота № 6.  Функції в РНР. 

(2 год) 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Лабораторна робота № 7. Функції в РНР. 

(2 год) 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Лабораторна робота № 8. Рядки. Створення 

програм. (2 год) 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Тема 5. Класи й об’єкти. (2 год) 

Властивості та методи класу. Конструктор. 

Створення об’єктів. Деконструктор об’єкта. 

Обмеження доступу до властивостей та методів 

класу. Копіювання, клонування, спадкування та 

видалення об’єктів. Фінальні класи. Абстрактні 

класи та інтерфейси. Константи класів. 

Автозавантаження класів. 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

Цвіркун Л.І. Глобальні комп’ютерні мережі. 

Програмування мовою РНР: навч. 

посібник / Л.І. Цвіркун, Р.В. Липовий; під 

заг. ред. Л.І. Цвіркуна. - Д.: Національний 

гірничий університет, 2013. - 239 с. 

Лабораторна робота № 9. Класи та об’єкти в 

РНР. (2 год) 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Лабораторна робота № 10. Створення класів. Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0


Тема 6. Робота з файлами та каталогами. 

(2 год) 

Відкриття файлу. Читання файлу. Запис у файл. 

Закриття файлу. Копіювання, перейменування 

та видалення файлів. Створення тимчасових 

файлів. Права доступу до файлу. Зчитування 

даних з файлу. Блокування файлу. Спільний 

доступ до файлів. Робота з CSV-файлами. Інші 

функції для роботи з файлами. Функції для 

роботи з каталогами 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

Цвіркун Л.І. Глобальні комп’ютерні мережі. 

Програмування мовою РНР: навч. 

посібник / Л.І. Цвіркун, Р.В. Липовий; під 

заг. ред. Л.І. Цвіркуна. - Д.: Національний 

гірничий університет, 2013. - 239 с. 

 

Лабораторна робота № 11. Робота з файлами 

та каталогами. (2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Лабораторна робота № 12. Використання 

файлів у PHP. (2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Тема 7. Графіка. (2 год) 

Графічні формати даних. Підключення 

графічної бібліотеки. Конвертування графіки. 

Створення зображень. Виведення тексту в 

зображення. Зміна розміру зображення. 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

Цвіркун Л.І. Глобальні комп’ютерні мережі. 

Програмування мовою РНР: навч. 

посібник / Л.І. Цвіркун, Р.В. Липовий; під 

заг. ред. Л.І. Цвіркуна. - Д.: Національний 

гірничий університет, 2013. - 239 с. 

Лабораторна робота № 13. Графіка в РНР. 

(2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

Лабораторна робота № 14. Створення 

графічних об’єктів. (2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

Лабораторна робота № 15. Створення веб-

додатків у РНР. (4 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
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https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
http://maque.org.ua/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
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http://maque.org.ua/
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https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/


Лабораторна робота № 16. Тестування 

розроблених веб-додатків у PHP. (2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

 

Заочна форма навчання 

 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Тема 1. Основи РНР (2 год) 

Особливості налаштування РНР. Історія 

розвитку РНР. Створення та запуск сценарію на 

РНР. Коментарі. Змінні. Правила об’яви 

змінних. Імена змінних. Типи даних: Boolean, 

String, Integer, Float, Array, Object, Resource, 

NULL. Операції над змінними. Посилання. 

Константи. Помилки в програмі: синтаксичні, 

логічні, помилки часу виконання. Обробка 

помилок. 

 PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

Цвіркун Л.І. Глобальні комп’ютерні мережі. 

Програмування мовою РНР: навч. 

посібник / Л.І. Цвіркун, Р.В. Липовий; під 

заг. ред. Л.І. Цвіркуна. - Д.: Національний 

гірничий університет, 2013. - 239 с. 

Сидоренко В.В., Константинова Л.В., 

Смірнов С.А. Т38 Організація баз даних: 

Навчальний посібник. - Кропивницький: 

ЦНТУ, 2018. - 274 с. 

Лабораторна робота № 1. Створення програми 

на РНР. Типи даних. (2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

Тема 2. Вирази та оператори. (2 год) 

Вирази. Оператори присвоювання. Арифметич-

ні оператори. Строковий оператор. Оператори 

порівняння. Логічні оператори. Побітові 

оператори. Пріоритети операторів. Оператори 

умовного переходу. Оператори циклу. 

Сидоренко В.В., Константинова Л.В., 

Смірнов С.А. Т38 Організація баз даних: 

Навчальний посібник. - Кропивницький: 

ЦНТУ, 2018. - 274 с. 

Лабораторна робота № 2. Робота з виразами. 

(2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 
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https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/


Лабораторна робота № 3. Оператори в мові 

програмування PHP. (2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-

php-ukrajinskoju/ 

Лабораторна робота № 4.  Функції в РНР. 

(2 год) 

Веб-технології : лабораторний практикум / 

Бісікало О. В., Маслій Р. В., Паламарчук 

Є. А., Яцковська Р. О. - Вінниця : ВНТУ, 

2016. - 116 с. 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 

початківців. W3Schools українською 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#g

sc.tab=0 

 

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

 

Теми рефератів 

1. Версії мови програмування РНР. 

2. РНР. Робота з мережними сокетами. 

3. РНР. Передача даних через HTML-форми. 

4. Отримання інформації з мережі Інтернет за допомогою РНР. 

5. Відправлення листів з сайту засобами РНР. 

6. Розсилання листів за e-mail-адресами із файлу засобами РНР. 

7. Аутентифікація за допомогою мови програмування РНР. 

8. РНР. Створення особистого кабінету. 

9. РНР. Створення лічильника відвідувань. 

10. Переваги та недоліки використання мови програмування РНР. 

11. Сучасний стан розвитку мови програмування РНР. 

12. Сфери застосування мови програмування РНР. 

13. Безпека в мові програмування РНР. 

14. Мова програмування РНР та бази даних. 

15. Переваги використання мови програмування РНР у сфері освіти. 

 

Завдання для індивідуального проєкту 

Розробити програмний продукт, використовуючи мову програмування PHP. 

Налаштувати інтерфейс програми і забезпечити функціональність програмного продукту. 

 

 
6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов'язково бути присутніми на лабораторних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на лабораторному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 

в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
http://maque.org.ua/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0
https://w3schoolsua.github.io/php/index.html#gsc.tab=0


викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 

документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою дія дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Форми контролю  

Підсумковий контроль  - залік за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

Форма проміжного контролю  

Результати вивчення навчальної дисципліни оцінюються за допомогою модульної 

контрольної роботи. 

 

Зразок модульної контрольної роботи 

Модульна контрольна робота проводиться у формі комп’ютерного тестування (у 

системі Moodle) та включає в себе тестові питання різного типу та складності. 

1. Навіщо використовуються методи _isset і _unset? 

a. Для створення класів наслідування 

b. Для перевантаження властивостей 

c. Для визначення глобальних змінних 

2. Вкажіть правильно заданий масив з використанням синтаксису мови php: 

a. .$months = array("September", "October", "November") 

b. b.$months = "Січень", "Октябрь", "Новень" 

c. c.$months = array["September", "October", "November"] 

3.  Використовуючи синтаксис мови php, напишіть “Hello, World!”: 

a. printf “Hello, World!” 

b. echo “Hello, World!” 

c. Hello, World! 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

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 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 Зараховано 

1-50 Не зараховано 

 

  



 

Схема розподілу балів 

 Поточний контроль 
(середньозважений бал за виконанні лабораторні роботи 

та виконання індивідуальних та самостійних завдань) 

Проміжний контроль 
(за результатами виконання 

модульної контрольної роботи) 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 30 балів 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

36 бал 16 балів 

 

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. 

 

 

 

 

Викладач   _______________     Дергачова О.В. 
   підпис     (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності 

Протокол № 9 від «12» січня 2022 р. 

 

Завідувач кафедри  ____________      О.М.Івлієва 


