
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код ВВ40.2; 
2. Назва: Основи web-програмування та web-дизайну; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський);  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: ІІІ, ІV; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  8; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Іванчук Н. В., 

старший викладач кафедри прикладної математики НУВГП; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:  

• здійснювати розробку якісних веб-сайтів з використанням веб-програмування та 

веб-дизайну; 

• використовувати засоби каскадних таблиць стилів для оформлення веб-сторінок; 

• використовувати основні об’єкти браузера та основні наперед визначені об’єкти 

JavaScript; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11.  

• Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Програмування, 

Прикладне програмне забезпечення; 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: 
Програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування; 

12. Зміст курсу: Мова гіпертекстової розмітки HTML. Каскадні таблиці стилів CSS. 

Створення HTML сторінок. Мова програмування JavaScript. Робота з об’єктами в 

JavaScript. Робота з формами. Веб-сайти та служби. Веб-сокети. Мультимедіа в 

HTML5. Графіка в HTML5; 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Роббинс Д. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство. М.: Эксмо, 

2014. 516 с.  

2. Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. СПб.: Символ-Плюс, 2012. 1080 с.  

3. Пасічник О. Г., Пасічник О. В., Стеценко І. В. Основи веб-дизайну. К.: Вид. ВНV, 2009. 

336 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
44 години лекцій, 46 годин лабораторних робіт. 

Методи: елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів; 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (20 балів): залік в кінці ІІІ семестру.  

   Поточний контроль (80 балів): тестування, опитування. 

   Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці ІV семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри       Мартинюк П. М., д.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ВВ40.2 ; 

2. Title: The basics of web-programming and web-design; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: I (bachelor's); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: ІІІ, ІV; 

7. Number of established ECTS credits: 8; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Ivanchuk N.V., 

senior lecturer of the department of applied mathematics of the NUWEE; 
9. Results of studies: after having studied the discipline, the student must be able to: 

• develop quality web-sites using web-programming and web-design; 

• use cascading style sheet tools to design web-pages; 

• use basic browser objects and basic predefined JavaScript objects; 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures; 

11.  

• Disciplines preceding the study of the specified discipline: Programming, Applications 

software; 
•  Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Programming, Object-

oriented programming;  

12. Course contents: HTML hypertext markup language. Cascading CSS Style Sheets. Creation 

HTML pages. JavaScript programming language. Work with JavaScript objects. Work with 

forms. Web-sites and services. Web Sockets. Multimedia in HTML5. Graphics in HTML5; 

13. Recommended educational editions:  
1. Robbins D. N. HTML5, CSS3 and JavaScript. Comprehensive guide. M.: Eksmo, 2014. 516 

pp. 

2. Flanagan D. JavaScript. Detailed guide. St. Petersburg: Symbol-Plus, 2012. 1080 pp. 

3. Pasichnyk O.G., Pasichnyk O.V., Stetsenko I.V. Basics of web-design. K.: View. BH, 2009. 

336 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
44 hours of lectures, 46 hours of laboratory work. 

Methods: elements of problem lecture, individual tasks, using of multimedia presentations; 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (20 points): test at the end of the third semester. 

    Current Control (80 points): testing, polling. 

    Final control (40 points): exam at the end of the fourth semester. 

    Current control (60 points): testing, polling.    

16. Language of teaching: ukrainian. 

 
 

Head of the department, 

Doctor of Engineering, associate professor                                                            P. M. Martyniuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


