
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

Практикум з програмування та підтримка веб-застосувань 

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: 48 год – лабораторні; 72 год – 

самостійна робота; заочна: 12 год – лабораторні; 108 год – самостійна робота)  

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 
ПІБ: Абросімов Євгеній Олександрович 

Наукова ступінь, вчене звання, посада: викладач 

Кафедра: математики, інформатики та інформаційної діяльності 
Робочий e-mail: abrosimov_j@ukr.net 

Години консультації на кафедрі: вівторок, 15:00-16:00 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Навчальна дисципліна «Практикум з програмування та підтримка веб-застосувань» є 
дисципліною вільного вибору для студентів  усіх галузей знань. 

Предмет вивчення дисципліни є основні підходи до програмування веб-застосувань. 
Метою вивчення дисципліни є: поглиблення теоретичних знань та практичних вмінь 

з розробки та використання веб-застосувань. 
Передумови для вивчення дисципліни: Теоретичні основи інформатики та ІКТ, 

Комп’ютерні мережі та Інтернет. 
Міждисциплінарні зв’язки: Сучасні засоби розробки веб-сайтів, Web-технології та 

Web-дизайн, Програмування інтернет-орієнтованих додатків. 
 

4. Результати навчання 

Вивчення дисципліни «Практикум з програмування та підтримка веб-застосувань» 
передбачає формування та розвиток у студентів: 

1. Знання:  
 специфікації СSS, інтеграцію таблиці стилів в НТМІ документ, типи 

селекторів і особливості їх використання, наслідування стилів, стилі 
оформлення тексту, блочна розмітка веб-сторінки;  

 мати уявлення про створення інтерактивних Веб-сайтів з використанням 
мови Javascript динамічного НТМL маги уявлення про взаємодію з 
сервером за технологією Аjах, використання плагінів. 

2. Уміння: проектувати і створювати веб-орієнтовані бази даних, використовувати 
бази даних при розробці веб-застосувань, проектувати з'єднання з сервером 
МУSQL, засобами РНР, виконувати запити і обробку результатів. 

3. Комунікація: презентувати, обговорювати та захищати власні погляди в усній і 
письмовій формах та за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; 
здатність адекватно поводитися в медіа-інформаційному середовищі. 

4. Автономність та відповідальність: здатність вчитися упродовж життя і 
вдосконалювати з високим рівнем автономності кваліфікацію вчителя; здатність 



зрозуміло та грамотно висловлювати свої думки й почуття, володіти вербальними 
та невербальними засобами інформаційного впливу на учнів. 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Тема 1. Базовий синтаксис HTML та CSS 

Гіпертекстова мова розмітки. Синтаксис HTML. 
Елемент. Тег. Атрибут. Гіперпосилання. Фрейм. 
Cинтаксис CSS. Розширення НTML. Поява CSS. 
Скрипт або сценарій. Код або вихідний код. 

  

Лабораторна робота № 1. Створення 
веб-сторінок із застосуванням мови HTML. 

(2 год) 

Трофименко О. Г. Веб-технології та веб-

дизайн : навч. посібник / О. Г. Трофименко, 
О. Б. Козін, О. В. Задерейко, О. Є. Плачінда. 
– Одеса : Фенікс, 2019. – 284 с. 
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/113

00/11777/%d0%92%d0%b5%d0%b1%20%d0

%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%

bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Освітній сайт для веброзробників 
W3Schools [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: 
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.ta

b=0. 

Лабораторна робота № 2. Створення 
веб-сторінок із застосуванням мови CSS. (4 год) 

Трофименко О. Г. Веб-технології та веб-

дизайн : навч. посібник / О. Г. Трофименко,  
О. Б. Козін, О. В. Задерейко, О. Є. Плачінда. 
– Одеса : Фенікс, 2019. – 284 с. 
Освітній сайт для веброзробників 
W3Schools [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: 
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.ta

b=0. 

Тема 2. Базові конструкції мови PHP 

Історія розвитку мови PHP. (від PHP / FI до 
PHP5); опис його можливостей (короткий 
перелік платформ, протоколів, баз даних, 
додатків електронної комерції і функцій, які 
підтримуються PHP); області застосування (як 
серверний додаток, в командній терміні, 
створення GUI додатків); способи використання 
(як PHP вбудовується в HTML-код і 
найпростіші приклади.); створення першого 
скрипта на PHP. 

 

Лабораторна робота № 3. Створення 
веб-сторінок із застосуванням мови php. (6 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/ 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11777/%d0%92%d0%b5%d0%b1%20%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11777/%d0%92%d0%b5%d0%b1%20%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11777/%d0%92%d0%b5%d0%b1%20%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11777/%d0%92%d0%b5%d0%b1%20%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.tab=0./
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.tab=0./
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.tab=0./
https://w3schoolsua.github.io/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
http://maque.org.ua/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/


 

Тема 3. Установка і настройка компонентів 
платформи AMP  
Що таке AMP і як вони працюють. Чи варто 
використовувати прискорені мобільні сторінки. 
Переваги AMP. Недоліки прискорених 
мобільних сторінок. Результати впровадження 
AMP. Як встановити AMP на WordPress. AMP 
для Drupal. AMP для Joomla!. AMP для 
інтернет-магазинів. AMP для OpenCart. AMP 
для Magento. AMP для PrestaShop Компоненти 
платформи AMP. Опис серверу Apache. Опис 
база даних MYSQL. Взаємодія компонентів. 
Схема та заповнення бази даних. 

 

Лабораторна робота № 4. 
Встановлення та налаштування платформи 
АМР. (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 № 5. Бази даних та 
способи вилучення даних на рівні PHP. (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/ 

 

Лабораторна робота № 6. Взаємодія 
між сервером і клієнтом з допомогою GET-

запитів. (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 № 7. Взаємодія 
між сервером і клієнтом з допомогою Post-
запитів. (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 № 8. Робота з 
сесіями. (2 год) 

PHP Підручник. Початок. Уроки для 
початківців. W3Schools українською 

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

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


sc.tab=0 

Підручник з PHP українською – 

maque.org.ua 

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

php-ukrajinskoju/ 

 

Лабораторна робота № 9. Установка 
AMP і виконання найпростіших прикладів. 

(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 № 10. Взаємодія з 
базою на сторінках PHP. (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/ 

 

Лабораторна робота № 11. Обробка 
даних введення користувача сервером. (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/ 

 

Тема 4. Знайомство зі сценаріями, 

виконуваними на стороні клієнта, і базовими 
можливостями мови JavaScript. 

Структура коду. Суворий режим - "use strict". 

Змінні. Типи даних. Перетворення типів. 
Оператори. Оператори порівняння. Взаємодія: 
alert, prompt, confirm. Умовні оператори: if, '?'. 
Логічні оператори. Цикли while і for 
.Конструкція "switch".Функції. Основні 
особливості JavaScript. 

 

 Лабораторна робота № 12. Організація 
роботи з обліковими записами. (2 год) 

Освітній сайт для веброзробників 

W3Schools [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: 
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.ta

b=0. 

Лабораторна робота № 13. Функціональні 
можливості PHP та способи розбиття програми 
на модулі. (4 год) 

Освітній сайт для веброзробників 
W3Schools [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: 
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.ta

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


Лабораторна робота № 14. Знайомство з 
модульністю. (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 5. Знайомство з технологією 
асинхронної взаємодії з сервером. 
Сенс AJAX - в інтеграції технологій. Невеликі 
елементи управління. Динамічне підвантаження 
даних з сервера. Непомітні для користувача дії. 
Безперервна підзавантаження інформації з 
сервера. Приклад. Google suggest. Приклад. 
Gmail. Синхронна і асинхронна модель в AJAX. 
Особливості асинхронної моделі. Асинхронний 
drag'n'drop. Stale context, застарілий контекст. 
Політика редагування. Локінга і / або 
версійність контроль. Автопоновлення 
контексту. 

 

Лабораторна робота № 15. Обробка файлів та 
організація файлового сховища. (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 № 16. Виконання 
сценаріїв на стороні клієнта. (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/ 

 

 

Заочна форма навчання 

 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Тема 1. Базовий синтаксис HTML та CSS 

Гіпертекстова мова розмітки. Синтаксис HTML. 
Елемент. Тег. Атрибут. Гіперпосилання. Фрейм. 
Cинтаксис CSS. Розширення НTML. Поява CSS. 
Скрипт або сценарій. Код або вихідний код. 

  

Лабораторна робота № 1. Створення 
веб-сторінок із застосуванням мови HTML. 

Трофименко О. Г. Веб-технології та веб-

дизайн : навч. посібник / О. Г. Трофименко, 

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/
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/


(2 год) О. Б. Козін, О. В. Задерейко, О. Є. Плачінда. 
– Одеса : Фенікс, 2019. – 284 с. 
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/113

00/11777/%d0%92%d0%b5%d0%b1%20%d0

%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%

bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Освітній сайт для веброзробників 
W3Schools [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: 
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.ta

b=0. 

Лабораторна робота № 2. Створення 
веб-сторінок із застосуванням мови CSS. (4 год) 

Трофименко О. Г. Веб-технології та веб-

дизайн : навч. посібник / О. Г. Трофименко,  
О. Б. Козін, О. В. Задерейко, О. Є. Плачінда. 
– Одеса : Фенікс, 2019. – 284 с. 
Освітній сайт для веброзробників 
W3Schools [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: 
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.ta

b=0. 

Тема 2. Базові конструкції мови PHP 

Історія розвитку мови PHP. (від PHP / FI до 
PHP5); опис його можливостей (короткий 
перелік платформ, протоколів, баз даних, 
додатків електронної комерції і функцій, які 
підтримуються PHP); області застосування (як 
серверний додаток, в командній терміні, 
створення GUI додатків); способи використання 
(як PHP вбудовується в HTML-код і 
найпростіші приклади.); створення першого 
скрипта на PHP. 

 

Лабораторна робота № 3. Створення 
веб-сторінок із застосуванням мови php. (6 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/ 

 

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 
 

Теми рефератів 

1. Основи реалізації сайтів: статичні сторінки, технологія SSI, системи управління 
контентом (CMS, загальний огляд). Статичні і динамічні сайти. 

2. Версії html, DOCTYPE і шаблони сторінок. Відмінності html від XHTML 
(порівняльна таблиця і обговорення). 

3. Технологія XML (на стороні клієнта, тобто в браузері). 
4. Редактори для верстки коду html. 
5. Структура документа html: основні теги (html, head, body), їх вміст і особливості. 
6. Теги div і span: атрибути, схожість, відмінності, приклади. 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11777/%d0%92%d0%b5%d0%b1%20%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11777/%d0%92%d0%b5%d0%b1%20%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11777/%d0%92%d0%b5%d0%b1%20%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/11777/%d0%92%d0%b5%d0%b1%20%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.tab=0./
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.tab=0./
https://w3schoolsua.github.io/index.html#gsc.tab=0./
https://w3schoolsua.github.io/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
http://maque.org.ua/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/
https://maque.org.ua/wordpress/pidruchnyk-z-php-ukrajinskoju/


7. Теги, які служать для виокремлення і / або зміни функціональності частини тексту 
в реченні (span, strong, a і т.д.) і їх атрибути. 

8. Адресація в інтернеті: URL, URI, доменні імена, IP-адреси, протоколи розв'язання 
доменних імен. 

9. Таблиці (тег table, а також властивість display: table). 

10. Форми (тег form) і їх елементи. 
11. Атрибути тега input і їх властивості. 
12. Списки ol і ul і їх атрибути, основні властивості атрибутів списків. Багаторівневі 

списки. 
13. Властивості атрибутів для зміни формату тексту в реченні (color, font-style, line-

height. 

14. Шрифти html (стандартні і нестандартні). 
15. Пристрої для відображення коду html. 
16. Медіазапроси CSS. Мети їх використання. Приклади застосування. 
17. Спливаючі меню CSS (без використання javascript). Види, приклади. 
18. Селектори CSS. 
19. Блокова модель. Перевизначення ширини блоку за допомогою box-sizing. 

20. Адаптивні макети html-сторінок. 
21. Зображення (малюнки - тег img) і фонові зображення. Параметри фонових 

зображень. 
22. Анімація. 
23. Гнучкі сітки для адаптивного дизайну. 
24. Позиціонування елементів на сторінці в технології адаптивного дизайну. 
25. Основи дизайну html-сторінок. Оптимальні типи шрифтів. Оптимальні розміри 

блоків, меню, шрифтів для різних типів пристроїв. 
26. Центрування в html: горизонтальний і вертикальний для різних (блокових і 

інлайнових) елементів. 
27. Призначення і налаштування файлу .htaccess. 
28. Прикладні програмні середовища та мови програмування сервера. 

 

Завдання для індивідуального проєкту 

Індивідуальним завданням є створення сайту на довільну тему об'ємом 4-5 

сторінок. Студент обирає спосіб реалізації сайту за власним бажанням: HTML-сайт або 
сайт на CMS. 

Мова сайту - українська (для підтвердження власної роботи). 
Наявність авторської сторінки за посиланням © Прізвище або нік (в нижній частині 

сторінок). На авторській сторінці поставити фотографію (аватар) і написати коротку 
інформацію про себе. 

Створений сайт розміщається на хостингу і демонструється викладачеві онлайн. 
В звіті зазначити тему сайту, адресу розміщення сайту, технології створення, скрін 

головної сторінки, HTML код головної сторінки, код CSS файла. 
Вимоги до HTML-сайту: 

• Головна сторінка сайту має назву index.html. Назви файлів (сторінок, 
картинок, скриптів, стилів) та папок – латинкою, малий регістр, без пробілів (для 
візуального розмежування застосовувати символи «-» або «_»). Кирилицю для назв не 
застосовувати!!!! 

• Застосувати таблицю стилів в окремому файлі. Опис стилів зі сторінки 
перенести в файл таблиці стилів *.css. Назви стилів – латинкою, змістовні (.red .big тощо). 

• Графіка, що відноситься до дизайну сторінок міститься в окремій директорії. 
Решта зображень, що відносяться до наповнення сторінок – в інших директоріях зі 
змістовними назвами. 

• Верстання сайту блочне із застосуванням тегів HTML5. Кодування сторінки 
має підтримувати кирилицю (charset=utf-8). 



• Наявність основних тегів у коді (<html><head><body><div><p><h1>…<h6> 
тощо). Парні теги мають закриватися (<p></p>). Зберігати вкладеність тегів 
(<div><p>Текст</p></div>). Основні модулі коду сторінки мають бути закоментовані. 

• Єдиний стиль для всіх сторінок сайту. Однакове розміщення основних 
блоків сайту (заголовку, рубрик, логотипу). 

• Наявність навігації на всіх сторінках сайту. Виключення лише для сторінок, 
що відкриваються у новому вікні і містять інформацію, яка може сприйматися і не в 
контексті сайту (збільшена картинка, інформація про розробника, стаття, тощо) 

Вимоги до CMS-сайту 

• Застосувати або власний HTML-код або адаптувати готовий шаблон. 
• Реалізація на сайті популярних сервісів: е-мейл, архів статей, календар, 

пошук, коментарі тощо. 
• Продемонструвати викладачеві основні дії в адміністративній частині: 

створення нових розділів, додавання статей, модулів тощо. 
Реалізовані сервіси на сторінках сайту 

• Реалізувати динамічний елемент (випадаюче меню, слайдер, збільшення 
фотографій тощо) користуючись власними скриптами або з бібліотеки. 

• Додавання віджетів (наприклад, новини, афоризми, анекдоти) та інформерів 
(прогноз погоди, курс валют, календар подій).  

• Втілити у сайт інтерактивну карту та панорамний перегляд певної 
місцевості. Це може бути ваш будинок, історичне місце, університет. Втілення з YouTube 
власного або доречного відео з обраної тематики. Відредагувати відео засобами YouTube-

редактора: додати титри, ефекти, музику тощо. 
• Поставити іконку Favicon. 
• Розмістити сайт на платному або безкоштовному хостингу. Для розміщення 

використовувати FTP-доступ. 
 

 

4. 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 
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. 

 

5. 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. Атрибути тегу розміщуються: 
a.У відкриваючому тегу після назви, але до кутової дужки 

b.Між відкриваючим та закриваючим тегами 

c.Залежно від типу атрибутів, використовують той чи інший варіант 

2. Щоб оформити інформацію у вигляді списку без нумерації 
використовують: 
a.Тег p 

b.Тег ul 
c.Жоден з цих тегів 

d.Тег ol 
3. Вкладка консолі розробника, яка дозволяє бачити помилки та 
вивід логів в скриптах, в англомовних браузерах Сhrome та Firefox 
називається 

a.Script 

b.Javascript 

c.Console 

d.Logs 

6. 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 

 

 
 

 

 

 

 




