
0 

 

Національний університет водного господарства та природокористування 
Навчально-науковий інститут Автоматики кібернетики та обчислювальної 

техніки 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Заступник голови науково-

методичної ради НУВГП 

е-підпис Валерій СОРОКА 

04.02.2022 
 

04-04-07S 
 
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

SYLLABUS 

Web-програмування Web-programming 
Шифр за ОП ВБ 1.1 Code in Educational Program 
Освітній рівень: 

бакалаврський (перший) 
Educational level: 
Bachelor’s (first) 

Галузь знань 
Інформаційні технології 

12 
Field of knowledge 

Information Technology 
Спеціальність 

Комп’ютерна інженерія 
123 

Field of study: 
Computer Engineering 

Освітня програма: 
Комп’ютерна інженерія 

Educational Program: 
Computer Engineering 

 
 
 
 
 
 
 

м. Рівне – 2022 
 
 



1 

 

Силабус навчальної дисципліни «Web-програмування» для здобувачів 
вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-
професійною програмою «Комп’ютерна інженерія». Рівне. НУВГП. 
2022. 14 стор. 
 
ОПП на сайті університету: http://ep3.nuwm.edu.ua/17286/ 

 
 

Розробники силабусу: Сидор Андрій Іванович, к.т.н., доцент, 
Бойчура Михайло Володимирович, к.т.н., ст. викладач 

 

Силабус  схвалений на засіданні кафедри  
Протокол  № 5 від “25” січня 2022 року 
 
Завідувач кафедри:  Круліковський Б.Б., к.т.н., доцент. 
 

Керівник освітньої програми  Сидор А.І., к.т.н., доцент 

 
 
Схвалено науково-методичною радою з якості ННІ 
Протокол  № ___ від “____”________________20___ року 
 
Голова науково-методичної ради  
з якості ННІ: Мартинюк П.М., д.т.н., професор. 
 
СЗ №-672 в ЕДО. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Сидор А.І., 2022 
© Бойчура М.В., 2022 
© НУВГП, 2022 



2 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Комп’ютерна інженерія  
Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія 
Рік навчання, семестр 2-й рік, 1-й семестр 
Кількість кредитів 4 
Лекції: 20 годин 
Лабораторні заняття: 20 годин 
Самостійна робота: 80 годин 
Курсова робота: ні 
Форма навчання денна/заочна 
Форма підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 
 

Сидор Андрій Іванович 
к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки 
 
 
 
 
 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Сидор_Андрій_Ів
анович  

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4911-7034  
Як комунікувати a.i.sydor@nuwm.edu.ua 
 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Сидор_Андрій_Іванович
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Сидор_Андрій_Іванович
https://orcid.org/0000-0003-4911-7034
mailto:a.i.sydor@nuwm.edu.ua


3 

 

 
Асистент 
 

Бойчура Михайло Володимирович  
к.т.н., старший викладач кафедри 
обчислювальної техніки 
 
 
 
 
 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Бойчура_Михай
ло_Володимирович  

ORCID https://orcid.org/0000-0002-9073-4037  
Як комунікувати m.v.boichura@nuwm.edu.ua  
  

 ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Метою дисципліни «Web-програмування» 
є надання теоретичних знань і 
практичних навичок створення Web-
сайтів, а також вивчення сучасного 
програмного забезпечення для підтримки 
та організації процесу створення 
продукту. 
Основною метою цієї дисципліни є 
розвиток професійних компетенцій 
студентів для розуміння всього циклу 
написання Web-сайтів: проектування, 
планування, розробка, тестування, 
доставка та розгортання Web-сайтів. 

Посилання на 
розміщення  навчальної 
дисципліни  на 
навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?i
d=2705 

 
Компетентності 

 
P2. Здатність використовувати сучасні 
методи і мови програмування для 
розроблення алгоритмічного та 
програмного забезпечення.  
P3. Здатність створювати системне та 
прикладне програмне забезпечення 
комп’ютерних систем та мереж. 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Бойчура_Михайло_Володимирович
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Бойчура_Михайло_Володимирович
https://orcid.org/0000-0002-9073-4037
mailto:m.v.boichura@nuwm.edu.ua
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P7. Здатність використовувати та 
впроваджувати нові технології, 
включаючи технології розумних, 
мобільних, зелених і безпечних обчислень, 
брати участь в модернізації та 
реконструкції комп’ютерних систем та 
мереж, різноманітних вбудованих і 
розподілених додатків, зокрема з метою 
підвищення їх ефективності. 

Програмні результати 
навчання 

N4. Знати та розуміти вплив технічних 
рішень в суспільному. економічному, 
соціальному і екологічному контекстах. 
N10. Вміти розробляти програмне 
забезпечення для вбудованих і 
розподілених застосувань, мобільних і 
гібридних систем, розраховувати, 
експлуатувати, типове для 
спеціальності обладнання. 
N13. Вміти ідентифікувати, 
класифікувати та описувати роботу 
комп’ютерних систем та їх компонентів. 

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

Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 
Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово 
Здатність працювати в команді. 

Структура навчальної 
дисципліни 

Модулів – 2 
Змістовних модулів – 2 
Загальна кількість годин – 120 
Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4; 
Самостійної роботи студента – 8. 
Лекцій – 20 год 
Лабораторні – 20 год 
Самостійна робота – 80 год 

Методи оцінювання та 
структура оцінки 

Сума балів = 100: 
60 – поточна робота; 
40 – модульний контроль; 
Розподіл балів: 
а) Відвідування лекцій: 10 балів - 1 бал за 
лекцію); 
б) Модульні контрольні роботи: 40 балів  
1-й модульний контроль 20 балів, 8 
тиждень, (Рівень1 -20 питань 0.5 бали за 
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питання, Рівень 2 -10 питань 0.5 бали за 
питання, Рівень 3 5 питань 1 бал за 
питання) 
2-й модульний контроль 20 балів, 15 
тиждень; Рівень1 -20 питань 0.5 бали за 
питання, Рівень 2 -10 питань 0.5 бали за 
питання, Рівень 3 5 питань 1 бал за 
питання) 
 
в) Лабораторні роботи: 50 балів, 5 балів за 
лабораторну роботу: 2 бали – виконання 
лабораторної роботи; 2 бала – усний 
захист лабораторної роботи; 1 бал – 
робота на занятті.  
Додаткові бали (участь олімпіадах, 
конференціях, написання статей, активна 
студентська діяльність тощо) 5-10 балів. 
Нормативні документи: 

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

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Для освоєння даної дисципліни необхідно 
отримати основні знання та навички з 
дисциплін: дискретна математика, 
практична підготовка з програмування. 
Студенти повинні володіти навичками 
програмувати використовуючи різні мови 
програмування, розуміти математичні 
принципи що лежать в основі Web-
сторінки. 

Поєднання навчання та 
досліджень 

Отриманні знання студенти можуть 
використовувати для реалізації різних 
задач на Інтернет ресурсах, проводити 
дослідження  та представляти отримані 
результати на наукових конференціях. 
Розробляються Web-сторінки що 
покращують навчальний процес: сторінки 
інформаційного, навчального та 
прикладного характеру. 

Інформаційні ресурси 1. Спірінцев В.В., Гнатушенко В.В., 
Волковський О.С. Web-технології та Web-
дизайн: HTML, CSS: навчальний посібник. 
Дніпро: «Ліра», 2017. 163 с. 
2. Мейер Э., Уэйл Э. CSS: полный 
справочник. Изд. 4-е / ред. В.Р. Гинзбурга; 
пер. И.В. Василенко. Санкт-Перетбург: 
ООО "Диалектика", 2019. 1088 с. 

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
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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3. Браун Э. Изучаем JavaScript: руководство 
по созданию современных вебсайтов. 
Изд. 3-е / ред. и пер. В.А. Коваленко. Санкт-
Петербург: ООО "Диалектика", 2020. 368 с. 
4. Дакетт Д. Javascript и jQuery. 
Интерактивная веб-разработка / пер. М.А. 
Райтман. Москва: Издательство "Э", 2017. 
640 с. 
5. Пасічник В.В. , Пасічник О.В. Веб-дизайн. 
Львів: Магнолія 2006. 2018. 520 с. 
6. Хэнчеп Э., Листуон Б. Vue.js в действии / 
пер. ООО Издательство "Питер". Санкт-
Петербург: Питер, 2019. 304 с. 
7. Macrae C. Vue.js: Up and Running. 
Sebastopol: O’Reilly Media, Inc., 2018. 159 p. 
8. Янг А., Мек Б., Кантелон М. Node.js в 
действии. Изд. 2-е / пер. ООО 
Издательство "Питер". Санкт-Петербург: 
Питер, 2018. 432 с. 
9. Mardan A. Practical Node.js. San Francisco: 
Apress Media LLC, 2018. 505 p. 
10. Дронов В.А. Django 2.1. Практика 
создания веб-сайтов на Python. Санкт-
Петербург: БХВ-Петербург, 2019. 672 с. 
11. Кузьміних В.О., Тараненко Р.А. Основи 
управління IT проектами: навчальний 
посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
2019. 75 с. 
12. Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю. 
Управление ИТ-проектами: учебное 
пособие. Таганрог: Издательство Южного 
федерального университета, 2016. 227 с. 
13. Левушкина С.В. Управление проектами: 
учебное пособие. Ставрополь: Секвойя, 
2017. 204 с. 
Ресурси: 
14. http://htmlbook.ru 
15. https://www.w3schools.com 
16. https://metanit.com/ 
17. https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладання 

Оформлення та захист виконується 
протягом двох неділь:  
Захист на поточному заняті на 2-й 
тиждень може бути оціненим  
максимальною кількістю балів,  
на 3-й тиждень на один бал менше,  
на 4-й і далі тижні на два бали нижче 
максимальної оцінки. 
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На здачу кожного з модулів студенту 
надається одна спроба. 
У разі якщо здобувач вчасно не встиг 
здати та захистити лабораторну 
роботу, він має право здати та 
захистити її на консультації.  
Прийом лабораторних робіт та їх 
поточне оцінювання завершується на 
останньому підсумковому заняті. 
У разі якщо здобувач не набрав 
достатньої кількості балів для заліку, 
його відправляють на комісію по ліквідації 
заборгованості, якщо і тоді здобувач не 
набирає необхідних балів передбачається 
повторний курс.   

Правила академічної 
доброчесності 

Академічна доброчесність досягається: 
- За рахунок виконання додаткових 
завдань, що не допускають списування та 
усним захистом що перешкоджають 
обману; 
- https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування Пропущені заняття відпрацьовуються 
здобувачами самостійно. Електроні 
варіанти лекцій доступні на платформі 
moodle та/або в групі Telegram 
відповідного курс, лабораторні 
виконуються у вигляді Web-сайту та 
захищаються на наступному занятті чи 
на консультації, індивідуальні завдання 
надаються для студентів, що 
знаходяться на індивідуальному плані 
навчання, здобувачі мають право 
використовувати власні ноутбуки. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Здобувачі можуть перезарахувати 
частину лабораторних робіт та бути 
звільненими від відвідування лекційних 
занять, якщо нададуть інформацію що 
вони проходили навчання по дисципліні 
Web-програмування, чи професійно 
працюють за даною тематикою. 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

В кінці заняття проводиться опитування 
які додаткові можливості здобувачі 
хотіли б освоїти з даного предмету. 
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Оновлення* Дисципліна введенню відносно недавно. 
Для її формування були проведені 
дослідження подібних дисциплін що 
викладаються у вищих вузах України, а 
також дослідженні безкоштовні курси 
подібної тематики наявні в мережі 
Інтернет. При оновлені враховувалися 
побажання стейкхолдерів до  концепції 
завдань, що надаються на лабораторних 
роботах (6-10 лабораторні).  
Здобувачі отримують додаткові 
завдання, де досліджують нові 
можливості розробки Web-сайтів, 
описують їх виконання і в подальшому 
такі задачі можуть розглядатися як 
основні завдання для наступних курсів.   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Проводиться за основними вимогами 
передбаченим навчальною частиною та 
відділом з якості освіти. 

Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 

 

Інтернаціоналізація Здобувачі мають можливість брати 
участь в міжнародних конкурсах. 
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій__20_год Прак./лабор./сем.__20_ год Самостійна робота _80_ год 

 
МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1. Основи Web-програмування. 
 

 

ТЕМА 1.  
Командна розробка програмного продукту. Розмітка Web-сторінки 

засобами HTML. Теги. 
 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Написання Web-сторінок, тестування результатів, 
обговорення нових технологій, командна та індивідуальна 
робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки, туторіали 
 

ТЕМА 2.  
Вимоги до програмного продукту та його функціональні особливості. 

Розмітка Web-сторінки засобами HTML. Атрибути. 
 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Написання Web-сторінок, тестування результатів, 
обговорення нових технологій, командна та індивідуальна 
робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки, туторіали 
 

ТЕМА 3.  
Основи проектування програмного забезпечення. Структурування Web-

сайту. 
 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Написання Web-сторінок, тестування результатів, 
обговорення нових технологій, командна та індивідуальна 
робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки, туторіали 
 

ТЕМА 4.  
Технології Web-програмування. Вступ до CSS. 

 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 
Методи та технології навчання Написання Web-сторінок, тестування результатів, 

обговорення нових технологій, командна та індивідуальна 
робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки, туторіали 
 

ТЕМА 5.  
Бази даних Web-ресурсів. Найпростіші застосування JavaScript при 

розробці Web-сайтів. 
 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Написання Web-сторінок, тестування результатів, 
обговорення нових технологій, командна та індивідуальна 
робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки, туторіали 
 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання_30_ балів 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1_20_ балів 
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МОДУЛЬ 2. 

Змістовий модуль 2. Розробка Web-сайтів за допомогою фреймворків. 
 

 
ТЕМА 6.  

Платформи розробки Web-ресурсів. Мова JavaScript для забезпечення 
динамічності сайту. 

 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Написання Web-сторінок, тестування результатів, 
обговорення нових технологій, командна та індивідуальна 
робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки, туторіали 

 
ТЕМА 7.  

Фреймворки. Фреймворк Vue. 
 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Написання Web-сторінок, тестування результатів, 
обговорення нових технологій, командна та індивідуальна 
робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки, туторіали 

 
ТЕМА 8.  

Адміністрування фреймворків. Фреймворк Vue. 
 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Написання Web-сторінок, тестування результатів, 
обговорення нових технологій, командна та індивідуальна 
робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки, туторіали 

 
ТЕМА 9. 

Фреймворк Django. Фреймворк Express. 
 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Написання Web-сторінок, тестування результатів, 
обговорення нових технологій, командна та індивідуальна 
робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки, туторіали 

 
ТЕМА 10.  

Тестування Web-сайту. Фреймворк Express. 
 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна 

Методи та технології навчання Написання Web-сторінок, тестування результатів, 
обговорення нових технологій, командна та індивідуальна 
робота 

Засоби навчання Лекційні матеріали, відео уроки, туторіали 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання_30_ балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2_20_ балів 

Заохочувальні бали (участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо) 5 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 
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ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

Лекція 1 Командна розробка програмного продукту. Розмітка Web-сторінки 
засобами HTML. Теги. 

 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 

годин
:2 

Література:
1, 12, 13 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………………
…………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=lZ0x7DAwiJU) 

…………………………………………………………….. 

Опис 
теми 

Ролі в команді. Класифікація за видом діяльності. Класифікація ролей за етапами 
розробки ПЗ. Інструменти для взаємодії в команді. Синхронність і асинхронність. 
Структура та розмітка Web-сторінки. HTML теги. 

 

Лекція 2 Вимоги до програмного продукту та його функціональні 
особливості. Розмітка Web-сторінки засобами HTML. Атрибути. 

 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 
годин
:2 

Література:
2, 11, 12 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………………
………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=nxtV-PwYkjU) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Визначення вимог і набору функціональності, які необхідно реалізувати в проекті. 
Основні етапи роботи з вимогами. Користувацькі історії. Створення історій користувача. 
Історії користувача та прецеденти. Системи управління проектами і задачами. 
Управління даними та надання інформації. JIRA. HTML  Атрибути. 

 

Лекція 3 Основи проектування програмного забезпечення. Структурування 
Web-сайту. 

 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 
годин
: 2 

Література:
1, 5, 11, 13 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………………
………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=LdWzgdNQVKw) 
……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Основи проектування програмного забезпечення. Уніфікована мова моделювання UML 
Шаблони проектування. Структура документа та Web-сайту. HTML для структурування 
вмісту. Елементи HTML макету. Планування простого Web-сайту. 

 

Лекція 4 Технології Web-програмування. Вступ до CSS. 
 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 
годин
: 2 

Література:
2, 16, 17 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………………
………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=SpCUuyZZTp8) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Технології Web-програмування. Web-дизайн. Програмування на стороні клієнта 
(FrontEnd). Програмування на стороні сервера (BackEnd). JS-фреймворки. CSS. 
Фреймворки для CSS.  

 

Лекція 5 Бази даних Web-ресурсів. Найпростіші застосування JavaScript при 
розробці Web-сайтів. 

 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 
годин
: 2 

Література:
3, 8, 16, 17 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………………
………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=Bluxbh9CaQ0) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Огляд і класифікація баз даних. Системи керування базами даних. Архітектура СКБД. 
Реалізації СКБД. Види баз даних. Мови для роботи з базами даних. NoSQL бази даних. 
Основи JavaScript. 
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Лекція 6 Платформи розробки Web-ресурсів. Мова JavaScript для 

забезпечення динамічності сайту. 
 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 
годин
: 2 

Література:
4, 6, 7 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………………
………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=M_pclb-58ZY) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Платформи розробки Web-ресурсів. JavaScript. 

 
Лекція 7 Фреймворки. Фреймворк Vue. 

 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 
годин
: 2 

Література:
6, 8, 10 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………………
………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=Nm8GpLCAgwk) 
……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Огляд основних Фреймворків. Фреймворки React, Vue і Angular. 

 
Лекція 8 Адміністрування фреймворків. Фреймворк Vue. 

 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 
годин
: 2 

Література:
7, 8, 10 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………………
………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=OlnwgS-gk8Y) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Інтерфейс адміністратора. Реєстрація моделей. Створення суперкористувача. Вхід в 
адмін-панель і її використання. «Розширена» конфігурація. Фреймворк Vue. 

 
Лекція 9 Фреймворк Django. Фреймворк Express. 

 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 
годин
: 2 

Література:
9, 10, 17 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………………
………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=w4nrT7emiVc) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Фреймворк Django. Об'єктно-реляційне відображення (ORM). Автоматична побудова 
інтерфейсу для адміністрування. Моделі. Шаблони Django. Фреймворк Express. 

 
Лекція 10 Тестування Web-сайту. Фреймворк Express. 

 

Резуль
тати 

навчан
ня 

Кількі
сть 
годин
: 2  

Література:
6, 8, 17 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………………
………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=9EtkpCzqZu0) 

……………………………………………………………… 

Опис 
теми 

Автоматизоване тестування. Створення тесту для виявлення помилки. Всебічні тести. 
Тестування уявлення. Тестовий клієнт Django. Фреймворк Express. 
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Лабораторна 1 Розмітка Web-сторінки засобами HTML. Теги. 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2  

Література:
1, 14, 15 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………
………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=E2oVj1fRlgY) 

……………………………………………………………… 

Опис теми Теги HTML, написання Web-сторінки на HTML, середовища для верстки Web-
сторінок, верифікація HTML-документу. 

 
Лабораторна 2 Розмітка Web-сторінки засобами HTML. Атрибути. 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2  

Література:
1, 2, 14, 15 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………
………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=0HNcA2rCrz0) 

……………………………………………………………… 

Опис теми Ознайомлення з атрибутами тегів HTML, стилізація Web-сторінки за допомогою 
атрибутів тегів HTML, верифікація HTML-документу. 

 
Лабораторна 3 Структурування Web-сайту. 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2  

Література:
1, 17 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………
………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=bQRmGxhARhc) 
……………………………………………………………… 

Опис теми Файлова структура Web-сайту, структурування Web-сторінки, семантичні теги, 
фрейми. 

 
Лабораторна 4 Вступ до CSS. 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2  

Література:
1, 2, 14, 15, 

17 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………
………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=AmdaLDk-0cU, 
https://www.youtube.com/watch?v=I5Z3FXpPDYk) 

……………………………………………………………… 

Опис теми Структурування Web-сайту за допомогою каскадної таблиці стилів, селектори. 

 
Лабораторна 5 Найпростіші застосування JavaScript при розробці Web-

сайтів. 
 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2  

Література: 
3, 4 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………
………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=Bluxbh9CaQ0) 

……………………………………………………………… 

Опис теми Синтаксис мови JavaScript, розробка Web-сторінки, коректність введення даних у 
поля. 

 
Лабораторна 6 Мова JavaScript для забезпечення динамічності сайту. 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2  

Література 
4, 16, 17 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………
………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=Bluxbh9CaQ0&t=15650s) 

……………………………………………………………… 

Опис теми Складніші застосування JavaScript, події мишки, консоль розробника. 
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Лабораторна 7-8 Фреймворк Vue. 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 4  

Література:
6, 7, 16 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………
………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=p059z-0JTFg) 

……………………………………………………………… 

Опис теми Фреймворк Vue при розробці Web-сторінки, додавання, видалення та редагування 
складових Web-сторінки. 

 
Лабораторна 9-10 Фреймворк Express. 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 4  

Література:
8, 9, 17 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2705…………
………………………………………………………… 

Додаткові ресурси: 
(https://www.youtube.com/watch?v=94fHz4w65PY, 

https://www.youtube.com/watch?v=lzQIhjElV_g, 
https://www.youtube.com/watch?v=3aGSqasVPsI, 

https://youtu.be/9EtkpCzqZu0) 
……………………………………………………………… 

Опис теми Архітектура REST API, fullstack додатки на Node та Vue, фреймворк Express, 
додавання, видалення та редагування складових Web-сторінки. 
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