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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

бакалавр 

Освітня програма Комп’ютерні науки 
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 
Рік навчання, 
семестр 

IІ 
4 

Кількість кредитів 6 
Лекції: 0 год. 
Лабораторні 
заняття: 

60 год. 

Самостійна 
робота: 

120 год. 

Курсова робота: ні 
Форма навчання денна 
Форма 
підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Климюк Юрій Євгенійович, кандидат технічних наук, 
доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та 
прикладної математики 

Вікіситет https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Климюк_Юрій_Євгенійович  

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3672-8469 

Як комунікувати yu.ye.klymiuk@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці освітньої 
компоненти в системі MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕТУ 
Анотація освітньої 
компоненти, 
в т.ч. мета та цілі 

Освітня компонента «Практична підготовка з 
програмування і підтримки веб-застосувань та 
хмарних технологій» призначена для опанування 
сучасних технології розробки та розгортання веб-
застосувань у хмарних середовищах. 

У ході вивчення освітньої компоненти 
розглядаються завдання створення веб-
застосувань за допомогою інтерфейсу командного 
рядка (CLI), редактора Visual Studio Code, IDE Visual 

https://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Климюк_Юрій_Євгенійович
https://orcid.org/0000-0003-3672-8469
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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Studio, використання системи контролю версій для 
створення локальних і віддалених репозиторіїв Git 
та GitHub, технології створення клієнтської 
частини HTML, CSS, Typescript, Javascript та jQuery, 
веб-сервер Node.JS, фреймворки та бібліотеки 
Angular, React.js, Vue.js, ASP.NET Core, база даних 
NoSQL MongoDB, технології і формати обміну 
повідомленнями між веб-застосуваннями в режимі 
реального часу, технології WebRTC для створення 
телекомунікаційних сервісів нового покоління, 
технології побудови веб-застосувань з сервіс-
орієнтованою архітектурою (SOA), основи 
розгортання веб-застосувань на хмарних 
платформах. 

Посилання на 
розміщення 
освітньої 
компоненти на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Компетентності ЗК2. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт. 
ФК8. Здатність проектувати та розробляти 
програмне забезпечення із застосуванням різних 
парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-
орієнтованого, функціонального, логічного, з 
відповідними моделями, методами й алгоритмами 
обчислень, структурами даних і механізмами 
управління. 
ФК9. Здатність реалізувати багаторівневу 
обчислювальну модель на основі архітектури 
клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і 
сховища даних, виконувати розподілену обробку 
великих наборів даних на кластерах стандартних 
серверів для забезпечення обчислювальних потреб 
користувачів, у тому числі на хмарних сервісах. 
ФК13. Здатність до розробки мережевого 
програмного забезпечення, що функціонує на основі 
різних топологій структурованих кабельних 
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систем, використовує комп’ютерні системи і 
мережі передачі даних та аналізує якість роботи 
комп’ютерних мереж. 
ФК14. Здатність застосовувати методи та засоби 
забезпечення інформаційної безпеки, розробляти й 
експлуатувати спеціальне програмне забезпечення 
захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури. 
ФК16. Здатність реалізовувати високопродуктивні 
обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, 
паралельних і розподілених обчислень при розробці 
й експлуатації розподілених систем паралельної 
обробки інформації. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПРН9. Розробляти програмні моделі предметних 
середовищ, вибирати парадигму програмування з 
позицій зручності та якості застосування для 
реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач 
в галузі комп’ютерних наук. 
ПРН10. Використовувати інструментальні засоби 
розробки клієнт-серверних застосувань, 
проектувати концептуальні, логічні та фізичні 
моделі баз даних, розробляти та оптимізувати 
запити до них, створювати розподілені бази даних, 
сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі 
на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-
програмування. 
ПРН15. Застосовувати знання методології та 
CASE-засобів проектування складних систем, 
методів структурного аналізу систем, об'єктно-
орієнтованої методології проектування при 
розробці і дослідженні функціональних моделей 
організаційно-економічних і виробничо-технічних 
систем. 
ПРН16. Розуміти концепцію інформаційної безпеки, 
принципи безпечного проектування програмного 
забезпечення, забезпечувати безпеку 
комп’ютерних мереж в умовах неповноти та 
невизначеності вихідних даних. 
ПРН17. Виконувати паралельні та розподілені 
обчислення, застосовувати чисельні методи та 
алгоритми для паралельних структур, мови 
паралельного програмування при розробці та 
експлуатації паралельного та розподіленого 
програмного забезпечення. 
ПРН18. Уміти проектувати геоінформаційні 
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системи (ГІС), збирати первинну інформацію для 
ГІС, вводити та узгоджувати між собою дані в ГІС, 
репрезентувати результати обробки даних, 
виконувати аналіз і моделювання даних, 
інтегрувати програмні модулі в ГІС, застосовувати 
ГІС для створення загальних та тематичних карт, 
планів та публікацій ГІС на WEB ресурсах. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Здатність до самонавчання, саморозвитку 
вдосконалення комунікаційних якостей та знань з 
іноземної мови, застосовування набутих знань у 
практичних ситуаціях. Здатність працювати в 
команді, проявляти лідерські здібності, логічно 
обґрунтовувати свою позицію та прийняті рішення. 
Здатність виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми.  

Структура освітньої 
компоненти 

Зазначено нижче в таблиці. 

Методи оцінювання 
та структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань освітньої 
компоненти студентам потрібно вчасно 
виконати / оформити / здати результати 
комплексу індивідуальних завдань пошукового та 
дослідницького характеру, вчасно здати модульні 
контролі знань. 

Оцінювання якості виконання завдань 
здійснюється за критеріями повноти, 
правильності та самостійності їх виконання. 
Враховується також творчий внесок. 

Студент отримує такі обов’язкові бали: 
60 балів – за вчасне і якісне виконання 

індивідуальних завдань. 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали 

за: виконання спеціального типу творчих завдань. 
Тему творчої роботи студенти можуть вибрати  
самостійно за погодженням із викладачем. 

Модульні контролі проходитимуть у формі 
тестування. У тесті 40 запитань різної 
складності: рівень 1 – 30 запитань по 0,45 бала 
(13,5 балів), рівень 2 – 9 запитань по 0,5 бала 
(4,5 бала), рівень 3 – 1 запитання по 2 бала 
(2 бала). Усього – 20 балів. 

 
Нормативні документи, що регламентують 
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проведення поточного та підсумкового контролів 
знань студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце освітньої 
компоненти в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Дисципліни, що передують вивченню даної 
освітньої компоненти:  
• Операційні системи 
• Програмування 
• Об`єктно-орієнтоване програмування 
Освітні компоненти, які вивчаються одночасно з 
даною освітньою компонентою: 
• Сучасні та спеціалізовані мови програмування 
Освітні компоненти, вивчення яких спирається на 
дану освітню компоненту: 
• Бази даних (реляційні, нереляційні, аналітичні) 
• Виробнича практика 
• Кваліфікаційна робота 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість 
додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, 
зокрема, написання та опублікування наукових тез 
та статей з тематики освітньої компоненти. 

Інформаційні 
ресурси 

Всі навчально-методичні матеріали вільно 
доступні на сторінці освітньої компоненти в 
навчальній платформі НУВГП: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Література: 
1. Бэнкс Алекс, Порселло Ева. React и Redux: 

функциональная веб-разработка. СПб.: Питер, 
2018. 336 с. 

2. Дилеман П. Изучаем Angular 2 / пер. с англ. 
Р. Н. Рагимова; под науч. ред. А. Н. Киселева. М.: 
ДМК Пресс, 2017. 354 с. 

3. Ибрам Билджин, Хасс Роланд. Паттерны 
Kubernetes: Шаблоны разработки собственных 
облачных приложений. СПб.: Питер, 2020. 392 с. 

4. Кириченко А. В. JavaScript для FrontEnd-
разработчиков. Написание. Тестирование. 
Развертывание. СПб.: Наука и Техника, 2020. 
320 с. 

5. Митин А. И. Работа с базами данных Microsoft 
SQL Server: сценарии практических занятий. 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 142 с. 

6. Никольский А.П., Дубовик Е.В. СПРАВОЧНИК 
JAVASCRJPT. Кратко, быстро, под рукой. СПб.: 
Наука и Техника, 2021. 304 с. 
 

7. Пауэрс Ш. Изучаем Node. Переходим на сторону 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842
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сервера. 2-е изд., доп. и перераб. СПб.: Питер, 
2017. 304 с. 

8. Томас Марк Тиленс. React в действии. СПб.: 
Питер, 2019. 368 с. 

9. Файн Яков, Моисеев Антон. TypeScript быстро.  
СПб.: Питер, 2021. 540 с. 

10. Фаррелл Б. Веб-компоненты в действии / пер. 
с англ. Д. А. Беликова. М.: ДМК Пресс, 2020. 
462 с. 

11. Фленов М. Е. Библия C#. 4-е изд., перераб. и 
доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2019. 512 с. 

12. Фленов М. Е. Web-сервер глазами хакера. 3-е 
изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2021.  
256 с. 

13. Фримен А. Angular для профессионалов.  
СПб.: Питер, 2018. 800 с. 

14. Фрисби, Мэтт. Angular. Сборник рецептов, 2-е 
изд.: Пер. с англ. СПб.: ООО "Альфа-книга", 
2018. 464 с. 

15. Фрисби М. JavaScript для профессиональных 
веб-разработчиков. 4-е международное изд. 
СПб.: Питер, 2022. 1168 с. 

16. Фрэйн Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов 
для любых браузеров и устройств. 2-е изд. СПб.: 
Питер, 2017. 272 с. 

17. Хавербеке Марейн. Выразительный 
JavaScript. Современное веб-проrраммирование. 
3-е изд. СПб.: Питер, 2019. 480 с. 

18. Холмс С. Стек MEAN. Mongo, Express, Angular, 
Node. СПб.: Питер, 2017. 496 с. 

19. Хэнчеп Эрик, Листуон Бенджамин. Vue.js в 
действии. СПб.: Питер, 2019. 304 с. 

20. Черный Борис. Профессиональный TypeScript. 
Разработка масштабируемых JavaScript-
приложений. СПб.: Питер, 2021. 352 с. 

21. ASP.NET Core. Разработка приложений // 
Чамберс Джеймс, Пэкетт Дэвид, Тиммс Саймон. 
СПб.: Питер, 2018. 464 с. 

22. Node.js в действии // А. Янг, Б. Мек, М. 
Кантелон; 2-е изд. СПб.: Питер, 2018. 432 с. 

23.  Alessandro Del Sole. Visual Studio Code 
Distilled: Evolved Code Editing for Windows, 
macOS, and Linux. Cremona, Italy : Apress, 2019. 
221 p.  

24. ASP.NET Core Application Development: 
Building an application in four sprints (Developer 
Reference) / James Chambers, David Paquette, 
Simon Timms. Redmond, Washington : Microsoft 
Press, 2017. 871 p. 

25. Bahadaran Sasan. Intro to Github and Git. 2017. 
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94 p.  
26. Banks Alex, Porcello Eve. Learning React: 

Functional Web Development with React and 
Redux. O’Reilly Media, Inc., 2017. 153 p.  

27. Blumenthal Stephen. JavaScript: JavaScript For 
Beginners - Learn JavaScript Programming with 
ease in HALF THE TIME - Everything about the 
Language, Coding, Programming and Web Pages 
You need to know. 2017. 115 p. 

28. Brett Nelson. Getting to Know Vue.js: Learn to 
Build Single Page Applications in Vue from Scratch / 
Brett Nelson. Eagan, Minnesota, USA : Apress, 
2018. 268 p. 

29. Building Web Applications with Visual Studio 
2017: Using .NET Core and Modern JavaScript 
Frameworks / Philip Japikse, Kevin Grossnicklaus, 
Ben Dewey. Apress, 2017. 418 p. 

30. Chiaretta Simone. Front-end Development with 
ASP.NET Core, Angular, and Bootstrap. 
Indianapolis, Indiana : John Wiley & Sons, Inc., 
2018. 281 p. 

31. Cesar de la Torre. Containerized Docker 
Application Lifecycle with Microsoft Platform and 
Tools. Redmond, Washington : Microsoft 
Corporation, 2021. 102 p. 

32. Cesar de la Torre. Modernize existing .NET 
applications with Microsoft Azure cloud and 
Windows Containers. Redmond, Washington : 
Microsoft Corporation, 2021. 71 p. 

33. Chinnathambi Kirupa. Learning React. Pearson 
Education, Inc., 2017. 230 p. 

34. Collier Michael, Shahan Robin. Microsoft 
Microsoft Azure Essentials – Fundamentals of 
Microsoft Azure. Second Edition. Microsoft Press, 
2016. 546 p.  

35. David V. Web App Development Book: Guide to 
Ember.js. 2016. 101 p.  

36. Fernando Doglio. REST API Development with 
Node.js. Apress, 2018. 331 p. 

37. Freeman Adam. Essential Angular for ASP.NET 
Core MVC. London : Apress, 2017. 307 p. 

38. Haviv Amos Q. MEAN Web Development: Master 
real-time web application development using a mean 
combination of MongoDB, Express, AngularJS, and 
Node.js. Packt Publishing Ltd, 2014. 354 p. 

39. Jos Rolando Guay Paz. Microsoft Microsoft 
Azure Cosmos DB Revealed: A Multi-Modal 
Database Designed for the Cloud. Beach Park, 
Illinois, USA : Apress, 2018. 266 p. 

40. Likness Jeremy, Phillip Cecil. Serverless apps: 
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Architecture, patterns, and Microsoft Azure 
implementation. Redmond, Washington : Microsoft 
Corporation, 2020. 60 p. 

41. Leonard G. Lobel & Eric D. Boyd. Microsoft 
Azure SQL Database Step by Step. Redmond, 
Washington : Microsoft Press, 2014. 48 p.  

42. Manish Sharma. Cosmos DB for MongoDB 
Developers: Migrating to Microsoft Azure Cosmos 
DB and Using the MongoDB API. Faridabad, 
Haryana, India : Apress, 218 p.  

43. McMahon David. HTML & CSS Crash Course: 
Learn html and css with easy to follow-step-by-step 
tutorials. 2015. 71 p. 

44. Microsoft Microsoft Azure: Planning, Deploying, 
and Managing Your Data Center in the Cloud / 
Marshall Copeland, Julian Soh, Anthony Puca, Mike 
Manning, and David Gollob. Apress, 2015. 426 p. 

45. Nelson Brett. Getting to Know Vue.js. Eagan, 
Minnesota, USA : Apress, 2018. 268 p. 

46. .NET Microservices: Architecture for 
Containerized .NET Applications / Cesar de la Torre, 
Bill Wagner, Mike Rousos. Redmond, Washington : 
Microsoft Corporation, 2020. 351 p. 

47. Pandit Nitin. Microsoft Microsoft Azure Step by 
Step Guide. 2016. 463 p. (Free ebooks) 

48. Programming Microsoft's Clouds: Windows 
Microsoft Azure™ and Office 365 // Thomas Rizzo & 
Razi bin Rais & Michiel van Otegem & Darrin Bishop 
& George Durzi & Zoiner Tejada & David Mann. 
Canada : John Wiley & Sons, Inc., 2016. 602 p. 

49. Tomasz Dyl & Kamil Przeorski. Mastering Full 
Stack React Web Development. Birmingham – 
Mumbai : Packt Publishing, 2017. 378 p.  

50. Rami Vemula. Real-Time Web Application 
Development With ASP.NET Core, SignalR, Docker, 
and Azure. Apress, 2017. 607 p. 

51. Reagan Rob. Web Applications on Microsoft 
Azure: Developing for Global Scale. Chattanooga, 
Tennessee, USA : Apress, 2018. 529 p. 

52. Robbins Niederst. Learning Web Design : A 
Beginner’s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and 
Web Graphics. Canada : O’Reilly Media, Inc., 2018. 
810 p. 

53. Robson Elisabeth, Freeman Eric. Head First 
HTML and CSS: A Learner’s Guide to Creating 
Standards-Based Web Pages. Canada : O’Reilly 
Media, Inc., 2017. 764 p. 

54. Rossberg Joachim. Agile Project Management 
with Microsoft Azure DevOps: Concepts, Templates, 
and Metrics. Kungsbacka, Sweden : Apress, 2019. 
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325 p. 
55. Rungta Krishna. Learn NodeJS in 1 Day: 

Complete Node JS Guide with Examples. 2016. 
105 p. 

56. Sams Teach Yourself HTML, CSS & JavaScript 
Web Publishing in One Hour a Day / L. Lemay, R. 
Coburn, J. Kyrnin. Pearson Education, Inc. 2016. 
1482 p. 

57. Smith Steve. Architect Modern Web Applications 
with ASP.NET Core and Microsoft Azure. Redmond, 
Washington : Microsoft Corporation, 2020. 113 p. 

58. Smith Steve. Architecting Cloud Native .NET 
Applications for Microsoft Azure. Redmond, 
Washington : Microsoft Corporation, 2020. 196 p. 

59. Stigler Maddie. Beginning Serverless Computing: 
Developing with Amazon Web Services, Microsoft 
Microsoft Azure, and Google Cloud / Maddie Stigler. 
– Richmond, Virginia : Apress, 2018. 207 p. 

60. Tejada Zoiner. Mastering Microsoft Azure 
Analytics: Architecting in the Cloud with Microsoft 
Azure Data Lake, HDInsight, and Spark. Beijing, 
Boston, Farnham, Sebastopol, Tokyo: O’Reilly 
Media, Inc., 2017. 411 p. 

61. Vemula Rami. Real-Time Web Application 
Development : With ASP.NET Core, SignalR, 
Docker, and Microsoft Azure. Visakhapatnam, 
Andhra Pradesh, India : Apress, 2017. 607 p. 

62. Yao Ray. ANGULARJS: Programming, For 
Beginners, Learn Coding Fast! 2015. 276 p. 

63. Yerburgh Edd. Testing Vue.js Applications.  
Manning Publications Co., 2019. 543 p. 
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 
Згідно цього документу і реалізується право 

студента на повторне вивчення освітньої 
компоненти чи повторне навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів здійснюється 
згідно  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

 
 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
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Правила 
академічної 
доброчесності 

При виявленні елементів академічної 
недоброчестності під час модульного контролю 
студент позбавляється права у продовженні 
відповідного контролюючого заходу, результати 
оцінювання відповідного модуля анулюються. 

При виявленні плагіату у окремих результатах 
виконання індивідуальних завдань студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП  

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. 

У випадку пропуску заняття з поважних причин 
(індивідуальний план, лікарняний листок, 
мобільність тощо) студент зобов’язаний  
самостійно вивчити пропущений теоретичний 
матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842  
чи виконати завдання практичного заняття у 
порядку передбаченому відповідними методичними 
вказівками. 

Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення  

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Студенти можуть без обмежень 

використовувати на заняттях мобільні 
телефони, ноутбуки та за потреби інші 
додаткові прилади. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення:  

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При 
цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-
курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної освітньої 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4152
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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компоненти / освітньої програми та перевірялись 
в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної 
інформації про 
освітню 
компоненту* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання 
викладачем освітньої компоненти та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. За 
результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість викладання  даної та 
інших освітніх компонент. Результати 
опитування студентам надсилають обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих років 
та семестрів завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст освітньої 
компоненти оновлюється щорічно, враховуючи 
нові тенденції галузі комп’ютерних наук. 

Студенти також можуть долучатись до 
оновлення освітньої компоненти шляхом подання 
відповідних пропозицій викладачу. За якісно 
обґрунтовану пропозицію студенти можуть 
отримати додаткові заохочувальні бали. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні 
матеріали стосовно організації навчального 
процесу для осіб з інвалідністю доступно за 
посиланням: 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес для освітньої компоненти 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі 
потреби здобувача. 

Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. 

Прохання для здобувачів вищої освіти з 
особливими потребами завчасно повідомити про 
вказані особливості для відповідної підготовки та 
їх врахування. 

 
 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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Практики, 
представники 
бізнесу, фахівці, 
залучені до 
викладання 

Набуття навиків для подальшого стажування у 
SoftServe (реєстрація на стажування Web UI: 
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VVSjFc25CMYcW81w2vl8C8Z5-
Q14hqTDVN3DlwF_3p_97V1-WJV7CgLBxVkSnCf1p-
ntWVy0FcQ7y0lGDW3ddT2F181T9DW4Vs4lL8HVlF2W1txBXV7pnHJNW4v
HV-
x5vttmCVX1yd158_mgcVcbD3b67qNdmW7_MCVy4SsdcKW2mnYds6N0gk-
N5K7fmj9wdDMW4Q2xcm1qkstrW1rXnJX9df7jqVxkbqT8WM059W6bF2vw1
Z6rhnW3hvVJQ2CGjfsN653TzJwb3zrW5SVyp32sgWjxW3h9SMs1Z5crFW5
M28sY3LJ6HjN8sYmvb3pg3SW5q9BkW3XgkxXW8nTcfp4SvFdYVsR_GB8

mBlvz3h8M1): 
● розумієш принципи ООП; 
● маєш знання створення веб-сторінок за 
допомогою мов програмування HTML, CSS та 
JavaScript; 
● знаєш що таке SCRUM та Git; 
● можеш інвестувати 6-8 годин у навчання кожного 
дня; 
● твій рівень англійської Intermediate і вище. 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/ 
item/506-v-dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та 
сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/ 
item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Лекцій 0 год Прак./лабор./сем. 60 год Самостійна робота 120 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН09 
Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму 
програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та 
алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання літератури, матеріалів з мережі Інтернет, 
виконання лабораторних робіт. Підготовка доповідей, 
повідомлень, есе з використанням сучасних інформаційних 
технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 

https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VVSjFc25CMYcW81w2vl8C8Z5-Q14hqTDVN3DlwF_3p_97V1-WJV7CgLBxVkSnCf1p-ntWVy0FcQ7y0lGDW3ddT2F181T9DW4Vs4lL8HVlF2W1txBXV7pnHJNW4vHV-x5vttmCVX1yd158_mgcVcbD3b67qNdmW7_MCVy4SsdcKW2mnYds6N0gk-N5K7fmj9wdDMW4Q2xcm1qkstrW1rXnJX9df7jqVxkbqT8WM059W6bF2vw1Z6rhnW3hvVJQ2CGjfsN653TzJwb3zrW5SVyp32sgWjxW3h9SMs1Z5crFW5M28sY3LJ6HjN8sYmvb3pg3SW5q9BkW3XgkxXW8nTcfp4SvFdYVsR_GB8mBlvz3h8M1
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VVSjFc25CMYcW81w2vl8C8Z5-Q14hqTDVN3DlwF_3p_97V1-WJV7CgLBxVkSnCf1p-ntWVy0FcQ7y0lGDW3ddT2F181T9DW4Vs4lL8HVlF2W1txBXV7pnHJNW4vHV-x5vttmCVX1yd158_mgcVcbD3b67qNdmW7_MCVy4SsdcKW2mnYds6N0gk-N5K7fmj9wdDMW4Q2xcm1qkstrW1rXnJX9df7jqVxkbqT8WM059W6bF2vw1Z6rhnW3hvVJQ2CGjfsN653TzJwb3zrW5SVyp32sgWjxW3h9SMs1Z5crFW5M28sY3LJ6HjN8sYmvb3pg3SW5q9BkW3XgkxXW8nTcfp4SvFdYVsR_GB8mBlvz3h8M1
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VVSjFc25CMYcW81w2vl8C8Z5-Q14hqTDVN3DlwF_3p_97V1-WJV7CgLBxVkSnCf1p-ntWVy0FcQ7y0lGDW3ddT2F181T9DW4Vs4lL8HVlF2W1txBXV7pnHJNW4vHV-x5vttmCVX1yd158_mgcVcbD3b67qNdmW7_MCVy4SsdcKW2mnYds6N0gk-N5K7fmj9wdDMW4Q2xcm1qkstrW1rXnJX9df7jqVxkbqT8WM059W6bF2vw1Z6rhnW3hvVJQ2CGjfsN653TzJwb3zrW5SVyp32sgWjxW3h9SMs1Z5crFW5M28sY3LJ6HjN8sYmvb3pg3SW5q9BkW3XgkxXW8nTcfp4SvFdYVsR_GB8mBlvz3h8M1
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VVSjFc25CMYcW81w2vl8C8Z5-Q14hqTDVN3DlwF_3p_97V1-WJV7CgLBxVkSnCf1p-ntWVy0FcQ7y0lGDW3ddT2F181T9DW4Vs4lL8HVlF2W1txBXV7pnHJNW4vHV-x5vttmCVX1yd158_mgcVcbD3b67qNdmW7_MCVy4SsdcKW2mnYds6N0gk-N5K7fmj9wdDMW4Q2xcm1qkstrW1rXnJX9df7jqVxkbqT8WM059W6bF2vw1Z6rhnW3hvVJQ2CGjfsN653TzJwb3zrW5SVyp32sgWjxW3h9SMs1Z5crFW5M28sY3LJ6HjN8sYmvb3pg3SW5q9BkW3XgkxXW8nTcfp4SvFdYVsR_GB8mBlvz3h8M1
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VVSjFc25CMYcW81w2vl8C8Z5-Q14hqTDVN3DlwF_3p_97V1-WJV7CgLBxVkSnCf1p-ntWVy0FcQ7y0lGDW3ddT2F181T9DW4Vs4lL8HVlF2W1txBXV7pnHJNW4vHV-x5vttmCVX1yd158_mgcVcbD3b67qNdmW7_MCVy4SsdcKW2mnYds6N0gk-N5K7fmj9wdDMW4Q2xcm1qkstrW1rXnJX9df7jqVxkbqT8WM059W6bF2vw1Z6rhnW3hvVJQ2CGjfsN653TzJwb3zrW5SVyp32sgWjxW3h9SMs1Z5crFW5M28sY3LJ6HjN8sYmvb3pg3SW5q9BkW3XgkxXW8nTcfp4SvFdYVsR_GB8mBlvz3h8M1
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VVSjFc25CMYcW81w2vl8C8Z5-Q14hqTDVN3DlwF_3p_97V1-WJV7CgLBxVkSnCf1p-ntWVy0FcQ7y0lGDW3ddT2F181T9DW4Vs4lL8HVlF2W1txBXV7pnHJNW4vHV-x5vttmCVX1yd158_mgcVcbD3b67qNdmW7_MCVy4SsdcKW2mnYds6N0gk-N5K7fmj9wdDMW4Q2xcm1qkstrW1rXnJX9df7jqVxkbqT8WM059W6bF2vw1Z6rhnW3hvVJQ2CGjfsN653TzJwb3zrW5SVyp32sgWjxW3h9SMs1Z5crFW5M28sY3LJ6HjN8sYmvb3pg3SW5q9BkW3XgkxXW8nTcfp4SvFdYVsR_GB8mBlvz3h8M1
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VVSjFc25CMYcW81w2vl8C8Z5-Q14hqTDVN3DlwF_3p_97V1-WJV7CgLBxVkSnCf1p-ntWVy0FcQ7y0lGDW3ddT2F181T9DW4Vs4lL8HVlF2W1txBXV7pnHJNW4vHV-x5vttmCVX1yd158_mgcVcbD3b67qNdmW7_MCVy4SsdcKW2mnYds6N0gk-N5K7fmj9wdDMW4Q2xcm1qkstrW1rXnJX9df7jqVxkbqT8WM059W6bF2vw1Z6rhnW3hvVJQ2CGjfsN653TzJwb3zrW5SVyp32sgWjxW3h9SMs1Z5crFW5M28sY3LJ6HjN8sYmvb3pg3SW5q9BkW3XgkxXW8nTcfp4SvFdYVsR_GB8mBlvz3h8M1
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VVSjFc25CMYcW81w2vl8C8Z5-Q14hqTDVN3DlwF_3p_97V1-WJV7CgLBxVkSnCf1p-ntWVy0FcQ7y0lGDW3ddT2F181T9DW4Vs4lL8HVlF2W1txBXV7pnHJNW4vHV-x5vttmCVX1yd158_mgcVcbD3b67qNdmW7_MCVy4SsdcKW2mnYds6N0gk-N5K7fmj9wdDMW4Q2xcm1qkstrW1rXnJX9df7jqVxkbqT8WM059W6bF2vw1Z6rhnW3hvVJQ2CGjfsN653TzJwb3zrW5SVyp32sgWjxW3h9SMs1Z5crFW5M28sY3LJ6HjN8sYmvb3pg3SW5q9BkW3XgkxXW8nTcfp4SvFdYVsR_GB8mBlvz3h8M1
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VVSjFc25CMYcW81w2vl8C8Z5-Q14hqTDVN3DlwF_3p_97V1-WJV7CgLBxVkSnCf1p-ntWVy0FcQ7y0lGDW3ddT2F181T9DW4Vs4lL8HVlF2W1txBXV7pnHJNW4vHV-x5vttmCVX1yd158_mgcVcbD3b67qNdmW7_MCVy4SsdcKW2mnYds6N0gk-N5K7fmj9wdDMW4Q2xcm1qkstrW1rXnJX9df7jqVxkbqT8WM059W6bF2vw1Z6rhnW3hvVJQ2CGjfsN653TzJwb3zrW5SVyp32sgWjxW3h9SMs1Z5crFW5M28sY3LJ6HjN8sYmvb3pg3SW5q9BkW3XgkxXW8nTcfp4SvFdYVsR_GB8mBlvz3h8M1
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН10 
Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, 
проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та 
оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини 
даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-
програмування. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання літератури, матеріалів з мережі Інтернет, 
виконання лабораторних робіт. Підготовка доповідей, 
повідомлень, есе з використанням сучасних інформаційних 
технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН15 
Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, 
методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування 
при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-
технічних систем. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання літератури, матеріалів з мережі Інтернет, 
виконання лабораторних робіт. Підготовка доповідей, 
повідомлень, есе з використанням сучасних інформаційних 
технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН16 
Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування 
програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах 
неповноти та невизначеності вихідних даних. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання літератури, матеріалів з мережі Інтернет, 
виконання лабораторних робіт. Підготовка доповідей, 
повідомлень, есе з використанням сучасних інформаційних 
технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН17 
Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та 
алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці 
та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання літератури, матеріалів з мережі Інтернет, 
виконання лабораторних робіт. Підготовка доповідей, 
повідомлень, есе з використанням сучасних інформаційних 
технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН18 
Уміти проектувати геоінформаційні системи (ГІС), збирати первинну інформацію для 
ГІС, вводити та узгоджувати між собою дані в ГІС, репрезентувати результати обробки 
даних, виконувати аналіз і моделювання даних, інтегрувати програмні модулі в ГІС, 
застосовувати ГІС для створення загальних та тематичних карт, планів та публікацій 
ГІС на WEB ресурсах. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Опрацювання літератури, матеріалів з мережі Інтернет, 
виконання лабораторних робіт. Підготовка доповідей, 
повідомлень, есе з використанням сучасних інформаційних 
технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології навчання Під час занять проводиться захист лабораторних робіт з 
аргументацією отриманих результатів, обговорюються доповіді, 
повідомлення, есе студентів на задану тематику. 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, відповідне програмне забезпечення, методичні 
вказівки, презентації, навчальна платформа Moodle. 

 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1 20 балів 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 2, 
бали 

40 

Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Тема 1. Розробка веб-застосувань за допомогою HTML, CSS та JavaScript у Visual Studio Code. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[4, 6, 10, 15, 
16, 17, 23, 
27, 43, 52, 

53, 56] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/develop-web-
apps-with-vs-code/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/build-simple-
website/ 
https://code.visualstudio.com/docs 
https://metanit.com/web/html5/ 
https://metanit.com/web/javascript/ 
https://www.freecodecamp.org/ 
https://www.codecademy.com/ 

Опис теми Встановити на налаштувати редактор Visual Studio Code. Дізнатися, як розробляти веб-
застосування за допомогою Visual Studio Code, використовувати його функції для 
створення та тестування веб-застосувань. Навчитися використовувати HTML, CSS та 
JavaScript для розробки веб-застосувань у Visual Studio Code, використовувати 
інструменти розробника у браузері. 
 

Тема 2. Використання засобів контролю версій Git та GitHub у Visual Studio Code. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[23, 25] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/use-git-from-vs-
code/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/intro-to-vc-git/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/introduction-to-
github-visual-studio-code/ 
https://git-scm.com/book/en/v2 

Опис теми Навчитися використовувати інтеграцію систем Git та GitHub у Visual Studio Code. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://docs.microsoft.com/en-ca/learn/modules/develop-web-apps-with-vs-code/
https://docs.microsoft.com/en-ca/learn/modules/develop-web-apps-with-vs-code/
https://docs.microsoft.com/en-ca/learn/modules/build-simple-website/
https://docs.microsoft.com/en-ca/learn/modules/build-simple-website/
https://code.visualstudio.com/docs
https://metanit.com/web/html5/
https://metanit.com/web/javascript/
https://www.freecodecamp.org/
https://www.codecademy.com/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/use-git-from-vs-code/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/use-git-from-vs-code/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/intro-to-vc-git/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/introduction-to-github-visual-studio-code/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/introduction-to-github-visual-studio-code/
https://git-scm.com/book/en/v2
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Тема 3. Розробка веб-застосувань Node.js за допомогою інтерфейсу командного рядка (CLI) і 
Visual Studio Code. Використання залежностей з реєстру npm для швидшої розробки веб-
застосувань Node.js у Visual Studio Code. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[7, 12, 22, 

55] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/nodejs-tutorial 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-nodejs/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-nodejs-
project-dependencies/ 
https://metanit.com/web/nodejs/ 
https://nodejs.org/uk/docs/ 

Опис теми Ознайомитися із Node.js, навчитися використовувати Node.js для розробки веб-
застосувань за допомогою інтерфейсу командного рядка (CLI) і Visual Studio Code. 
Навчитися використовувати залежності з реєстру npm для швидшої розробки веб-
застосувань Node.js у Visual Studio Code. Дізнатися, як керувати залежностями для 
проєкту. 
 

Тема 4. Інтерактивне налагодження веб-застосувань Node.js за допомогою вбудованих 
відладчиків Visual Studio Code. Робота з файлами та папками веб-застосувань на основі 
Node.js у Visual Studio Code. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[7, 12, 22, 

55] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/debug-nodejs/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/nodejs-files/ 
https://metanit.com/web/nodejs/ 
https://nodejs.org/uk/docs/ 

Опис теми Навчитися ефективно налагоджувати веб-застосування на основі Node.js за допомогою 
Visual Studio Code, щоб швидко виправляти помилки. Навчитися розробляти веб-
застосування із обробкою файлів та папок (каталогів) за допомогою Node.js. 
 

Тема 5. Розробка застосувань веб-API за допомогою Node.js та Express у Visual Studio Code. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[7, 12, 22, 

55] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/build-web-api-
nodejs-express/ 
https://metanit.com/web/nodejs/ 
https://nodejs.org/uk/docs/ 

Опис теми Навчитися використовувати Express для Node.js для створення RESTful API. Створювати 
та налаштовувати проміжне програмне забезпечення для додавання таких речей, як 
реєстрація та автентифікація / авторизація. 
 

Тема 6. Розробка веб-застосувань Angular за допомогою інтерфейсу командного рядка (CLI) і 
Visual Studio Code. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[2, 13, 14, 

62] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/angular-tutorial 
https://metanit.com/web/angular2/ 
https://metanit.com/web/angular/ 
https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-
website-node/tutorial-vscode-static-website-node-
02?tabs=angular 
https://angular.io/docs 

Опис теми Ознайомитися із Angular, навчитися використовувати Angular для розробки веб-
застосувань за допомогою інтерфейсу командного рядка (CLI) і Visual Studio Code. 
 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/nodejs-tutorial
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-nodejs/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-nodejs-project-dependencies/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-nodejs-project-dependencies/
https://metanit.com/web/nodejs/
https://nodejs.org/uk/docs/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/debug-nodejs/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/nodejs-files/
https://metanit.com/web/nodejs/
https://nodejs.org/uk/docs/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://docs.microsoft.com/en-ca/learn/modules/build-web-api-nodejs-express/
https://docs.microsoft.com/en-ca/learn/modules/build-web-api-nodejs-express/
https://metanit.com/web/nodejs/
https://nodejs.org/uk/docs/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/angular-tutorial
https://metanit.com/web/angular2/
https://metanit.com/web/angular/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=angular
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=angular
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=angular
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=angular
https://angular.io/docs
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Тема 7. Розробка веб-застосувань React за допомогою інтерфейсу командного рядка (CLI) і 
Visual Studio Code. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[1, 8, 26, 33, 

49] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/reactjs-tutorial 
https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-
website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=react 
https://metanit.com/web/react/ 
https://uk.reactjs.org/tutorial/tutorial.html 

Опис теми Ознайомитися із React, навчитися використовувати React для розробки веб-застосувань 
за допомогою інтерфейсу командного рядка (CLI) і Visual Studio Code. 
 

Тема 8. Розробка веб-застосувань Vue.js за допомогою інтерфейсу командного рядка (CLI) і 
Visual Studio Code. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[19, 28, 45, 

63] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/vuejs-tutorial 
https://metanit.com/web/vue/ 
https://metanit.com/web/vuejs/ 
https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-
website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=vue 
https://v3.vuejs.org/guide/introduction.html  

Опис теми Ознайомитися із Vue.js, навчитися використовувати Vue.js для розробки веб-застосувань 
за допомогою інтерфейсу командного рядка (CLI) і Visual Studio Code. 
 

Тема 9. Розробка веб-застосунку для пошуку користувачів по GitHub. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[23, 25, 29, 

35] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://habr.com/post/419933/ 
https://habr.com/post/419559/ 
https://habr.com/ru/post/420351/ 
https://habr.com/post/419653/ 
https://habr.com/post/419893/ 

Опис теми Ознайомитися із прикладами веб-застосунків для пошуку користувачів по GitHub 
Навчитися розробляти веб-застосування для пошуку користувачів по GitHub з 
використанням різних фреймворків і бібліотек. 
 

Тема 10. Розробка веб-застосувань Node.js у IDE Visual Studio. Розробка веб-застосувань 
Node.js за допомогою Express у IDE Visual Studio. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[7, 12, 22, 

29, 55] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-
us/visualstudio/javascript/quickstart-ide-orientation-js?view=vs-
2022 
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/quickstart-
nodejs?toc=%2Fvisualstudio%2Fjavascript%2Ftoc.json&view=vs-
2022 
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-
nodejs?view=vs-2022 
https://docs.microsoft.com/en-
us/visualstudio/javascript/quickstart-ide-orientation-js?view=vs-
2019 
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/quickstart-
nodejs?toc=%2Fvisualstudio%2Fjavascript%2Ftoc.json&view=vs-
2019 
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-
nodejs?view=vs-2019 
https://metanit.com/web/nodejs/ 
https://nodejs.org/uk/docs/ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/reactjs-tutorial
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=react
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=react
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=react
https://metanit.com/web/react/
https://uk.reactjs.org/tutorial/tutorial.html
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/vuejs-tutorial
https://metanit.com/web/vue/
https://metanit.com/web/vuejs/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=vue
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=vue
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/developer/javascript/tutorial/tutorial-vscode-static-website-node/tutorial-vscode-static-website-node-02?tabs=vue
https://v3.vuejs.org/guide/introduction.html
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://habr.com/post/419933/
https://habr.com/post/419559/
https://habr.com/ru/post/420351/
https://habr.com/post/419653/
https://habr.com/post/419893/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/quickstart-ide-orientation-js?view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/quickstart-ide-orientation-js?view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/quickstart-ide-orientation-js?view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/quickstart-nodejs?toc=%2Fvisualstudio%2Fjavascript%2Ftoc.json&view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/quickstart-nodejs?toc=%2Fvisualstudio%2Fjavascript%2Ftoc.json&view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/quickstart-nodejs?toc=%2Fvisualstudio%2Fjavascript%2Ftoc.json&view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/quickstart-ide-orientation-js?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/quickstart-ide-orientation-js?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/quickstart-ide-orientation-js?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/quickstart-nodejs?toc=%2Fvisualstudio%2Fjavascript%2Ftoc.json&view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/quickstart-nodejs?toc=%2Fvisualstudio%2Fjavascript%2Ftoc.json&view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/quickstart-nodejs?toc=%2Fvisualstudio%2Fjavascript%2Ftoc.json&view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-nodejs?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-nodejs?view=vs-2019
https://metanit.com/web/nodejs/
https://nodejs.org/uk/docs/
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Опис теми Навчитися розробці веб-застосувань Node.js у IDE Visual Studio. Навчитися розробці веб-
застосувань Node.js за допомогою Express у IDE Visual Studio. 
 

Тема 11. Розробка веб-застосувань Node.js за допомогою React у IDE Visual Studio. Розробка 
веб-застосувань Vue.js у IDE Visual Studio. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[1, 19, 26, 
28, 29, 33, 
45, 55, 63] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-
nodejs-with-react-and-jsx?view=vs-2022 
https://docs.microsoft.com/en-
us/visualstudio/javascript/quickstart-vuejs-with-nodejs?view=vs-
2019&viewFallbackFrom=vs-2022 
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-
nodejs-with-react-and-jsx?view=vs-2019 
https://docs.microsoft.com/en-
us/visualstudio/javascript/quickstart-vuejs-with-nodejs?view=vs-
2019 
https://metanit.com/web/nodejs/ 
https://nodejs.org/uk/docs/ 
https://metanit.com/web/react/ 
https://uk.reactjs.org/tutorial/tutorial.html 
https://v3.vuejs.org/guide/introduction.html 

Опис теми Навчитися розробці веб-застосувань Node.js за допомогою React у IDE Visual Studio. 
Навчитися розробці веб-застосувань Vue.js у IDE Visual Studio. 
 

Тема 12. Розробка веб-застосувань ASP.NET Core за допомогою Razor у Visual Studio Code та 
IDE Visual Studio. Розробка веб-застосувань ASP.NET Core за допомогою TypeScript у IDE Visual 
Studio. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[9, 11, 20, 
21, 24, 57] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/razor-
pages/razor-pages-start?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-
studio-code 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-razor-
pages-aspnet-core/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-
aspnet-with-typescript?view=vs-2022 
https://metanit.com/sharp/aspnet6/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/razor-
pages/razor-pages-start?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-
studio-code 
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-
aspnet-with-typescript?view=vs-2019 
https://metanit.com/sharp/aspnet5/ 

Опис теми Навчитися створювати веб-застосування ASP.NET Core за допомогою Razor у Visual 
Studio Code. Навчитися розробці веб-застосувань ASP.NET Core за допомогою 
TypeScript у IDE Visual Studio. 
 

Тема 13. Розробка веб-застосувань ASP.NET Core MVC у Visual Studio Code та IDE Visual Studio. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[11, 21, 24, 

57] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-mvc-
app/start-mvc?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code 
https://metanit.com/sharp/aspnet6/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-mvc-
app/start-mvc?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code 
https://metanit.com/sharp/aspnet5/ 

Опис теми Навчитися створювати веб-застосування ASP.NET Core MVC з контролерами та 
поданнями у Visual Studio Code. 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-nodejs-with-react-and-jsx?view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-nodejs-with-react-and-jsx?view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-nodejs-with-react-and-jsx?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-nodejs-with-react-and-jsx?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/quickstart-vuejs-with-nodejs?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/quickstart-vuejs-with-nodejs?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/quickstart-vuejs-with-nodejs?view=vs-2019
https://metanit.com/web/nodejs/
https://nodejs.org/uk/docs/
https://metanit.com/web/react/
https://uk.reactjs.org/tutorial/tutorial.html
https://v3.vuejs.org/guide/introduction.html
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/razor-pages/razor-pages-start?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/razor-pages/razor-pages-start?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/razor-pages/razor-pages-start?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-razor-pages-aspnet-core/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-razor-pages-aspnet-core/
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-aspnet-with-typescript?view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-aspnet-with-typescript?view=vs-2022
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/razor-pages/razor-pages-start?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/razor-pages/razor-pages-start?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/razor-pages/razor-pages-start?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-aspnet-with-typescript?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/tutorial-aspnet-with-typescript?view=vs-2019
https://metanit.com/sharp/aspnet5/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-mvc-app/start-mvc?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-mvc-app/start-mvc?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://metanit.com/sharp/aspnet5/
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Тема 14. Розробка веб-застосувань ASP.NET Core за допомогою Blazor у Visual Studio Code та 
IDE Visual Studio. Розробка прогресивних веб-застосувань ASP.NET Core за допомогою Blazor 
WebAssembly у Visual Studio Code та IDE Visual Studio. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[11, 21, 24, 

57] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/build-web-apps-
with-blazor/ 
https://docs.microsoft.com/en-
us/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-6.0 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/progressive-
web-app?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio 
https://metanit.com/sharp/aspnet6/ 
https://docs.microsoft.com/en-
us/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-5.0 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/progressive-
web-app?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code 
https://metanit.com/sharp/aspnet5/ 

Опис теми Навчитися налаштувати середовище розробки, розробляти веб-застосування ASP.NET 
Core за допомогою WebAssembly Blazor у Visual Studio Code та C# у Visual Studio Code. 
Навчитися розробляти прогресивні веб-застосування ASP.NET Core WebAssembly Blazor 
у Visual Studio Code та C# у Visual Studio Code. 
 

Тема 15. Розробка веб-застосувань ASP.NET Core Blazor WebAssembly у режимі реального часу 
за допомогою SignalR у Visual Studio Code та IDE Visual Studio. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[11, 21, 24, 

57] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-
blazor?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-
code&pivots=server 
https://docs.microsoft.com/en-
us/aspnet/core/tutorials/signalr?view=aspnetcore-
6.0&tabs=visual-studio-code 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-
typescript-webpack?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-
code 
https://metanit.com/sharp/aspnet6/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-
blazor-webassembly?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-
code 
https://docs.microsoft.com/en-
us/aspnet/core/tutorials/signalr?view=aspnetcore-
5.0&tabs=visual-studio-code 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-
typescript-webpack?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-
code 
https://metanit.com/sharp/aspnet5/ 

Опис теми Навчитися основам розробки веб-застосувань ASP.NET Core WebAssembly Blazor у 
режимі реального часу за допомогою SignalR у Visual Studio Code. 
 

Тема 16. Розробка веб-API за допомогою ASP.NET Core у Visual Studio Code та IDE Visual Studio. 
Розробка модульних тестів JavaScript і TypeScript для веб-застосувань ASP.NET Core у IDE 
Visual Studio. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література:  
[2, 9, 20, 21, 
24, 30, 36, 

37, 57] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-web-
api?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code 
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/unit-
testing-javascript-with-visual-studio?view=vs-2022&tabs=mocha 
https://metanit.com/sharp/aspnet6/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-web-
api?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://metanit.com/sharp/aspnet6/
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/progressive-web-app?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/progressive-web-app?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://metanit.com/sharp/aspnet5/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-blazor?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code&pivots=server
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-blazor?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code&pivots=server
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-blazor?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code&pivots=server
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-typescript-webpack?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-typescript-webpack?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-typescript-webpack?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-blazor-webassembly?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-blazor-webassembly?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-blazor-webassembly?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-typescript-webpack?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-typescript-webpack?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/signalr-typescript-webpack?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://metanit.com/sharp/aspnet5/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4785
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-web-api?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-web-api?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/unit-testing-javascript-with-visual-studio?view=vs-2022&tabs=mocha
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/unit-testing-javascript-with-visual-studio?view=vs-2022&tabs=mocha
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-web-api?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-web-api?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio-code
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https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/unit-
testing-javascript-with-visual-studio?view=vs-2019 
https://metanit.com/sharp/aspnet5/ 

Опис теми Навчитися розробляти веб-API за допомогою ASP.NET Core у Visual Studio Code та IDE 
Visual Studio. Навчитися розробляти модульні тести JavaScript і TypeScript для веб-
застосувань ASP.NET Core у IDE Visual Studio. 

 
Тема 17. Принципи хмарних обчислень. Налаштування середовищ для розробки веб-
застосувань Azure. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[34, 47, 59] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/principles-
cloud-computing/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-an-
azure-account/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/prepare-your-
dev-environment-for-azure-development 

Опис теми Ознайомитися із загальними послугами хмарних обчислень; дослідити переваги 
хмарних обчислень, вирішити, яка модель розгортання хмари найкраща для вас; 
дізнатися про варіанти реєстрації в Microsoft Azure, включаючи безкоштовний 
обліковий запис Microsoft Azure; створити безкоштовний обліковий запис Microsoft 
Azure; зрозуміти, як працює виставлення рахунків в Microsoft Azure; дізнатися про різні 
варіанти підтримки; налаштувати робоче середовище розробки веб-застосувань Azure. 

 
Тема 18. Знайомство з основними хмарними службами Microsoft Azure. Створення статичного 
веб-застосування в Azure. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[34, 47] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/welcome-to-
azure/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-
dotnetcore?pivots=platform-windows 
 

Опис теми Ознайомитися, що таке Microsoft Azure і як він пов’язаний із хмарними обчисленнями, 
розгорнути веб-застосування за допомогою служби додатків Microsoft Azure; дізнатися, 
як масштабувати веб-застосування; ознайомитися із Microsoft Azure Cloud Shell для 
взаємодії з веб-застосуваннями. Ознайомитися із процесом створення, розгортання та 
перегляду, оновлення та повторного розгортання статичного веб-додатку в Azure. 

 
Тема 19. Архітектура та сервісні гарантії Microsoft Azure. Створення та розміщення веб-
застосувань за допомогою Служби додатків Azure. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[40, 47, 48] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/explore-azure-
infrastructure/  
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/host-a-web-
app-with-azure-app-service/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/explore-azure-
infrastructure/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/host-a-web-
app-with-azure-app-service/ 

Опис теми Ознайомитися з фізичною структурою інфраструктури Azure; зрозуміти угоди про 
рівень обслуговування, надані Azure; дізнатися, як надати власні угоди про рівень 
обслуговування для своїх веб-застосувань; ознайомитися із створенням та 
розміщенням веб-додатків за допомогою Служби додатків Azure, використанням 
інструментів розробника для створення коду для початкового веб-застосування, 
розгортанням свого коду у службі програм Azure. 

 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/unit-testing-javascript-with-visual-studio?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/javascript/unit-testing-javascript-with-visual-studio?view=vs-2019
https://metanit.com/sharp/aspnet5/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/principles-cloud-computing/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/principles-cloud-computing/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-an-azure-account/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-an-azure-account/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/prepare-your-dev-environment-for-azure-development
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/prepare-your-dev-environment-for-azure-development
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/welcome-to-azure/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/welcome-to-azure/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-dotnetcore?pivots=platform-windows
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-dotnetcore?pivots=platform-windows
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/explore-azure-infrastructure/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/explore-azure-infrastructure/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/host-a-web-app-with-azure-app-service/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/host-a-web-app-with-azure-app-service/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/explore-azure-infrastructure/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/explore-azure-infrastructure/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/host-a-web-app-with-azure-app-service/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/host-a-web-app-with-azure-app-service/
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Тема 20. Розгортання веб-додатків за допомогою слотів розгортання служби додатків 
Microsoft Azure. Масштабування веб-додатків. Створення веб-застосування на основі Node.js 
в Службі додатків Azure у Linux та Windows. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[40, 47, 51] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/stage-deploy-
app-service-deployment-slots/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/app-service-
scale-up-scale-out/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-
nodejs?pivots=platform-linux 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-
nodejs?pivots=platform-windows 

Опис теми Ознайомитися із використанням слотів розгортання для спрощення розгортання та 
відкату веб-застосувань в службі додатків Azure, масштабуванням веб-застосувань; 
ознайомитися із процесом створення, перегляду, розгортання та оновлення веб-
застосування на основі Node.js в Службі додатків Azure у Linux та Windows. 

 
 

Тема 21. Керування службами за допомогою порталу Microsoft Azure. Створення веб-
застосувань ASP.NET в Службі додатків Azure. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[34, 40, 47] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/tour-azure-
portal/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-
dotnet-framework 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-
dotnetcore?pivots=platform-linux 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-
dotnetcore?pivots=platform-windows 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/publish-azure-
web-app-with-visual-studio/ 

Опис теми Ознайомитися з функціями, послугами та налаштуваннями порталу Azure; 
ознайомитися із Azure Cloud Shell для взаємодії з веб-застосуванням, ознайомитися із 
процесом створення, перегляду оновлення та повторного розгортання веб-
застосування ASP.NET в Службі додатків Azure. 

 
 

Тема 22. Варіанти обчислень та зберігання даних Microsoft Azure. Створення веб-
застосування на основі Node.js і MongoDB в Службі додатків Azure у Linux і Windows. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[34, 44, 47] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-azure-
compute/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-data-
in-azure/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-
nodejs-mongodb-app?pivots=platform-linux 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-
nodejs-mongodb-app?pivots=platform-windows 

Опис теми Ознайомитися з обчислювальними службами Azure та дослідити, як вони можуть 
вирішити загальні бізнес-потреби; ознайомитися з перевагами зберігання даних Azure 
порівняно з локальним сховищем; ознайомитися із Azure Cloud Shell для взаємодії з 
веб-застосуванням, ознайомитися із процесом створення, перегляду оновлення та 
повторного розгортання веб-застосування на основі Node.js і MongoDB в Службі 
додатків Azure у Linux і Windows. 

 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/stage-deploy-app-service-deployment-slots/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/stage-deploy-app-service-deployment-slots/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/app-service-scale-up-scale-out/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/app-service-scale-up-scale-out/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-nodejs?pivots=platform-linux
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-nodejs?pivots=platform-linux
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-nodejs?pivots=platform-windows
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-nodejs?pivots=platform-windows
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/tour-azure-portal/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/tour-azure-portal/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-dotnet-framework
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-dotnet-framework
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-dotnetcore?pivots=platform-linux
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-dotnetcore?pivots=platform-linux
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-dotnetcore?pivots=platform-windows
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-dotnetcore?pivots=platform-windows
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/publish-azure-web-app-with-visual-studio/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/publish-azure-web-app-with-visual-studio/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-azure-compute/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-azure-compute/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-data-in-azure/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-data-in-azure/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-nodejs-mongodb-app?pivots=platform-linux
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-nodejs-mongodb-app?pivots=platform-linux
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-nodejs-mongodb-app?pivots=platform-windows
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-nodejs-mongodb-app?pivots=platform-windows
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Тема 23. Безпека, відповідальність та довіра до Microsoft Azure. Розгортання веб-застосувань 
ASP.NET з підключенням до бази даних SQL Azure в Службі додатків Azure. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[34, 47] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-
security-in-azure/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-azure-
networking/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/app-
service-web-tutorial-dotnet-sqldatabase 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-
dotnetcore-sqldb-app?pivots=platform-linux 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-
dotnetcore?pivots=platform-windows 

Опис теми Ознайомитися, як відповідальність за безпеку розподіляється з Azure, як управління 
ідентифікацією забезпечує захист навіть за межами вашої мережі, як функції 
шифрування, вбудовані в Azure, можуть захистити ваші дані, як захистити свою 
мережу та віртуальні мережі, з розширеними послугами та функціями, які надає Azure, 
щоб захистити ваші послуги та дані; ознайомитися із процесом розгортання веб-
застосувань ASP.NET у Службі додатків Azure і її підключенням до бази даних Azure 
SQL. 

 
Тема 24. Створення контейнерних веб-застосувань за допомогою Docker. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[31, 32, 50, 

61] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-
docker-containers/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-
containers/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/build-and-
store-container-images/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-
custom-container?pivots=container-linux 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-
custom-container?pivots=container-windows 

Опис теми Ознайомитися із перевагами використання контейнерів Docker як платформи для 
контейнеризації; упакуванням веб-застосувань для можливості їх розгортання як 
образів Docker та запуску з екземплярів контейнера Azure; ознайомитися із 
створенням та зберіганням образів контейнерів за допомогою реєстру контейнерів 
Azure. 

 
Тема 25. Розгортання та запуск контейнеризованих веб-застосувань за допомогою Служби 
програм Azure. Знайомство зі службою Azure Kubernetes. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[3, 31, 32, 50, 

54, 61] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/run-docker-
with-azure-container-instances/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/deploy-run-
container-app-service/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-
kubernetes/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-azure-
kubernetes-service/ 

Опис теми Дізнатися, як запускати контейнеризовані веб-застосування за допомогою контейнерів 
Docker з екземплярами контейнерів Azure; визначити типи бізнес-задач, які можна 
вирішити за допомогою Kubernetes, переваги оркестровки контейнерів за допомогою 
таких функцій, як керування розгортанням, автоматичне оновлення та 
самовідновлення. 
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-custom-container?pivots=container-windows
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-custom-container?pivots=container-windows
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/run-docker-with-azure-container-instances/
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https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-azure-kubernetes-service/
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Тема 26. Розробка та налаштування веб-застосування ASP.NET, що взаємодіє з базою даних 
SQL Microsoft Azure. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[5, 41, 46, 58] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/provision-
azure-sql-db/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/migrate-sql-
server-relational-data/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/develop-app-
that-queries-azure-sql/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-
multi-container-app 

Опис теми Ознайомитися із можливостями використання порталу Azure і Cloud Shell для надання, 
підключення та керування базами даних Azure SQL; дізнатися про планування та 
реалізацію міграції реляційних даних із SQL Server у базу даних SQL Azure; навчитися 
створювати бази даних у базі даних SQL Azure для зберігання даних та веб-
застосування ASP.NET для запиту даних із бази даних. 
 

Тема 27. Розробка застосування .NET для керування ресурсами API SQL Azure Cosmos DB. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[39, 42] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-
cosmos-db-for-scale/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/distribute-
data-globally-with-cosmos-db/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/access-data-
with-cosmos-db-and-sql-api/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/create-sql-
api-dotnet 

Опис теми Дізнатися, як створити обліковий запис, базу даних та контейнер Microsoft Azure 
Cosmos DB, побудовані в масштабі в міру зростання вашої програми. Дізнатися, як 
розподілити ваші дані в усьому світі за допомогою Microsoft Azure Cosmos DB. 
Дізнатися, як додавати дані до бази даних та запитувати дані NoSQL у Microsoft Azure 
Cosmos DB. 
 

Тема 28. Створення інтегрованих аналітичних рішень за допомогою Azure Synapse Analytics. 
Створення рішень для аналізу даних за допомогою безсерверних пулів SQL Azure Synapse. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[44, 60] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/design-azure-
sql-data-warehouse/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/import-data-
into-asdw-with-polybase/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/synapse-analytics/sql-
data-warehouse/create-data-warehouse-portal 

Опис теми Дізнатися, як Azure Synapse Analytics дозволяє виконувати різні типи аналітики за 
допомогою своїх компонентів, які можна використовувати для створення сучасних 
сховищ даних до розширених аналітичних рішень; дізнайтися, як запитувати та 
готувати дані інтерактивним способом у файлах, розміщених у сховищі Azure. 
 

Тема 29. Вступ до віртуальних машин Azure. Створення і запуск веб-застосувань зі стеком 
MEAN на віртуальній машині Linux в Azure. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[18, 38] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-azure-
virtual-machines/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-linux-
virtual-machine-in-azure/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-
windows-virtual-machine-in-azure/ 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/provision-azure-sql-db/
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-multi-container-app
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-multi-container-app
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-cosmos-db-for-scale/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-cosmos-db-for-scale/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-cosmos-db-for-scale/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-cosmos-db-for-scale/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/distribute-data-globally-with-cosmos-db/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/distribute-data-globally-with-cosmos-db/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/access-data-with-cosmos-db-and-sql-api/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/access-data-with-cosmos-db-and-sql-api/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/create-sql-api-dotnet
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/create-sql-api-dotnet
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/design-azure-sql-data-warehouse/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/design-azure-sql-data-warehouse/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/design-azure-sql-data-warehouse/
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https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/import-data-into-asdw-with-polybase/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/synapse-analytics/sql-data-warehouse/create-data-warehouse-portal
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/synapse-analytics/sql-data-warehouse/create-data-warehouse-portal
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3164
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-azure-virtual-machines/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-azure-virtual-machines/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-linux-virtual-machine-in-azure/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-linux-virtual-machine-in-azure/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-windows-virtual-machine-in-azure/
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https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/build-a-web-
app-with-mean-on-a-linux-vm/ 

Опис теми Дізнатися про рішення, які варто прийняти перед створенням віртуальної машини 
Azure, про варіанти створення та керування віртуальними машинами Azure, а також 
про розширення та служби, які використовуються для керування віртуальними 
машинами Azure; дізнатися, як налаштувати веб-застосування на основі MEAN на 
новій віртуальній машині Linux в Azure. 

 
Тема 30. Керування та впорядкування ресурсів Microsoft Azure за допомогою Microsoft Azure 
Resource Manager. Прогнозування та оптимізація витрат на Microsoft Azure. 

Результати 
навчання: 

ПРН09, 
ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН16, 
ПРН17, 
ПРН18  

Кількість 
годин: 
лабора-
торні –  
2 год. 

Література: 
[34, 47] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2842 

Додаткові ресурси: 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/intro-to-
governance/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/control-and-
organize-with-azure-resource-manager/ 
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/predict-costs-
and-optimize-spending/ 

Опис теми Ознайомитися із застосуванням політики для контролю та аудиту створення ресурсів, 
захистом на основі ролей при налаштуванні доступу до ресурсів, зрозуміти політику та 
гарантії конфіденційності Microsoft, дізнатися, як контролювати свої ресурси; 
ознайомитися з використанням Microsoft Azure Resource Manager для організації 
ресурсів, забезпечення дотримання стандартів та захисту критичних ресурсів від 
видалення; ознайомитися з інструментами Microsoft Azure, які допоможуть краще 
зрозуміти хмарні витрати та деякі найкращі практики, які допоможуть оптимізувати 
витрати. 
 

 

 

Лектор     Климюк Ю. Є., к.т.н., доцент 
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