
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП1  
2. Назва:  SEO оптимізація та Web-аналітика; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти:  II (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Василів В.Б. к.т.н. доцент 

9. Результати навчання: формування у майбутніх магістрів сучасного рівня розуміння принципів 

взаємодії ресурсів Інтернет та пошукових систем, набуття студентами теоретичних знань та 

практичних навичок внутрішньої і зовнішньої оптимізації сайту для підняття його позицій у 

результатах видачі пошукових систем по певних запитах користувачів, з метою збільшення 

мережевого трафіку і потенційних клієнтів  і подальшого отримання доходу цього трафіку. 

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

контрольні заходи…; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  Інформатика  

і комп’ютерна техніка”, «Інформаційні системи» “Маркетинг”, 

12. Зміст курсу: (перелік тем). Загальні питання пошукової оптимізації. Введення в SEO. Загальний 

аналіз ресурсу, що просувається, та сайтів конкурентів. Детальний аналіз за ключовими запитами. 

Формування семантичного ядра. Основи внутрішньої оптимізації сайту. Інструменти веб-майстра та 

системи аналітики. Системи управління контентом. Робота з агрегаторами. Зовнішня оптимізація 

сайту. Способи аналізу роботи сайту. Основні інструменти веб-аналітики. Конверсія та показники 

конверсії. Цільові сторінки і зв'язок з конверсією. Вибір цілей сайту. Огляд систем web-аналітики. 

Зв'язок Google Analytics з іншими сервісами Google. Інтеграція Google Analytics з Google Adwords і з 

пошуковими системами. 

 
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Севастьянов И. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в 

Интернете. — СПб.: Питер, 2010. - 240 с. : ил. 

2. Ашманов И., Иванов А. Продвижение сайта в поисковых системах. 3-е изд. — СПб.: Питер, 

2011. - 464 с. : ил. 

3. Авинаш Кошик. Веб-аналитика 2.0 на практике. Тонкости и лучшие методики. — М.: 000 

"И.Д. Вильямс 2014. - 528 с. : ил 

4. Василів В. Б. Інформаційні системи в менеджменті: інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення / В. Б. Василів. - Рівне : НУВГП, 2008. - 167 с. [Електронний 

ресурс] – режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів 

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

    Підсумковий контроль екзамен в кінці 1 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування підсумковий контроль 40 балів. 

16. Мова викладання:  українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                    Грицюк П.М. д.е.н. професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ПП1 

 2. Title:  SEO optimization and Web-analytics 

3. Type:;obligatory 

4. Higher education level:  II  (Master’s) 

5. Year of study, when the discipline is offered:  1 

6. Semester when the discipline is studied: 1  

7. Number of established ECTS credits: 4  

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: V. Vasyliv Ph.D 

9. Results of studies:: formation of future masters of modern level understanding of the principles 

of interaction of Internet resources and search engines, students acquire theoretical knowledge and 

practical skills of internal and external site optimization to raise its position in the results of search 

engines for certain user queries, to increase network traffic and potential customers and further 

revenue from this traffic. 

10. Forms of lesson organization: lectures, laboratory training. 

11.  Disciplines that preceded to the study of the marked discipline: «An informatics and 

computer technique», «Information systems» «Management» 

12. Course contents: (list of topics). General issues of search engine optimization. Introduction to 

SEO. General analysis of the promoted resource and competitors' sites. Detailed analysis of key 

issues. Formation of the semantic core. Basics of internal site optimization. Webmaster tools and 

analytics systems. Content management systems. Work with aggregators. External site 

optimization. Ways to analyze the site. Basic web analytics tools. Conversion and conversion rates. 

Landing pages and conversion links. Choice of site goals. Review of web-analytics systems. 

Communication of Google Analytics with other Google services. Google Analytics integration with 

Google Adwords and search engines. 
 

13. Recommended educational editions:  
1. Севастьянов И. Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению 

сайта в Интернете. — СПб.: Питер, 2010. - 240 с. : ил. 

2. Ашманов И., Иванов А. Продвижение сайта в поисковых системах. 3-е изд. — СПб.: 

Питер, 2011. - 464 с. : ил. 

3. Авинаш Кошик. Веб-аналитика 2.0 на практике. Тонкости и лучшие методики. — М.: 

000 "И.Д. Вильямс 2014. - 528 с. : ил 

4. Василів В. Б. Інформаційні системи в менеджменті: інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення / В. Б. Василів. - Рівне : НУВГП, 2008. - 167 с. 

[Електронний ресурс] – режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 hours lectures, 24 hours laboratory works, 78 hours independent work. Together -120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group 

research tasks, uses of multimedia facilities. 

15. Forms and assessment criteria: 
   An evaluation realize on a 100-ball scale. Final control: test at the end of 8 semester. Current 

control (100 points) : testing, questioning. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
 

Head of the Department                                 Hrytsyuk P.M. doctor of economics professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


