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

У теперішній час найбільш розповсюдженими програмними 
системами є системі, що розроблені з використанням web-
технологій. Це потребує від фахівців з автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій знання та вміння 
використовувати загальні концепції web-програмування та 
використання сучасних засобів розробки серверної частини 

web-застосунків. Метою викладання дисципліни є вивчення 
базових концепцій, механізмів та технік процедурного, 
об’єктно-орієнтованого, паралельного та web-орієнтованого 

програмування мовою Python 3, здобуття базових навичок 
проектування, розробки та тестування програмного 
забезпечення 

Посилання на 
розміщення 
навчальної 
дисципліни на 

навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=379 

Компетентності К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

К02. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

К03. Здатність спілкуватися іноземною мовою  

К04. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

К05. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

К08. Здатність працювати в команді. 

К16. Здатність використовувати для вирішення професійних 

завдань новітні технології у галузі автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування 

багаторівневих систем керування, збору даних та їх 

архівування для формування бази даних параметрів 

процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-

машинного інтерфейсу. 

К19. Здатність вільно користуватись сучасними 

комп’ютерними та інформаційними технологіями для 

вирішення професійних завдань, програмувати та 8 

використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно- 

інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації. 

К22. Здатність аналізувати життєвий цикл систем 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8E%D0%BA
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8E%D0%BA
http://orcid.org/0000-0001-6968-762X
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автоматизації і проблеми його скорочення, зміст та 

послідовність виконання проектних робіт з автоматизації 

технологічних та організаційноекономічних процесів, змісту 

проектних матеріалів з організаційного, технічного, 

програмного та інформаційного забезпечень 

автоматизованих систем управління. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПР0З. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології 
та мати навички розробляти алгоритми та комп’ютерні 

програми з використанням мов високого рівня та технологій 
обєктно-орієнтованого програмування, створювати бази 
даних та використовувати інтернет-ресурси.  

ПР12. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване 
програмне забезпечення для розв’язування типових 
інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, 

математичного моделювання, автоматизованого 
проектування, керування базами даних, методів 
комп’ютерної графіки 

ПР24. Знати технології об’єктно-орієнтованого та WEB-
програмування, операційних систем реального часу, 
програмних протоколів міжкомп’ютерного обміну 

ПР25. Уміти самостійно аналізувати та обирати контролери і 
засоби роботи з ними для автоматизації конкретних 
технологічних процесів, проектувати, розробляти та 

налагоджувати їх програмне забезпечення, проектувати і 
налагоджувати комунікації контролерів в промислових 
мережах. 

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

Аналітичні навички, відкритість, вміння працювати в команді, 
здатність до навчання, здатність логічно обґрунтовувати 
позицію, клієнтоорієнтованість, комплексне рішення 

проблем, оцінювати ризики та приймати рішення, 
саморозвиток, формування власної думки та прийняття 
рішень 

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 – 22 год  
Самостійна робота – 78 год 

 

Методи 
оцінювання та 
структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати практичні завдання з тем 
курсу, вчасно здати модульні контролі знань. 

Результати поточного контролю у семестрі оцінюються 
за шкалою [0...100] балів. 
Теоретичний курс 40 балів; 

Модуль 1 – 20 балів; 
Модуль 2 – 20 балів; 
Практичний курс 60 балів. 

Розподіл балів:  
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а) відвідування лекцій: 10 балів – 1 бал за лекцію 

б) лабораторні заняття: 44 балів: 4 бали за 1 
лабораторну/практичну роботу; 
в) виконання індивідуального завдання: 6 балів. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання додаткових завдань дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи 

можуть вибрати самостійно за погодженням із 
викладачем. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У 

тесті 20 запитань різної складності.  
Порядок проведення поточних і семестрових контролів 
та інші документи, пов’язані з організацією оцінювання 

та порядок подання апеляцій наведений на сторінці 
Навчально-наукового центру незалежного оцінювання за 
посиланням - https://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti 

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Курс вивчається в другому семестрі червертого року 

навчання і є основою для вивчення подальших 
дисциплін і базується на знаннях отриманих при 
дисциплін «Інформатика та комп'ютерна техніка», 

«Програмування» 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Кожен здобувач вищої освіти може залучатися до 
написання та реалізації наукових робіт, статей, тез, 
патентів, проектів та інших робіт всеукраїнських та 
міжнародних досліджень. Наприклад, щорічна участь в 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських 
наукових робіт, участь в щорічній міжнародній науково-
практичній конференції «Моделювання, керування та 
інформаційні технології» 

Інформаційні 
ресурси 

1. М. Лутц: Изучаем Python: Авторитетный курс 
объектно-ориентированного программирования, 5-е 

издание, Том № 1. // ООО «Диалектика», 2019. 
2. Pratik Desai Python Programming for Arduino, 2015, 
381 стр. 

3. J. Hunt: A Beginners Guide to Python 3 
Programming. // Springer, 2019.  
4. J. Hunt: Advanced Guide to Python 3 Programming. 

// Springer, 2019.  
5. N. Ceder: The Quick Python Book, 3rd ed. // 
Manning Publications Co., 2018. 8. D. Hellmann: The 

Python 3 Standard Library by Example, 2nd ed. // 
Pearson Education, Inc., 2017.  
6. C. Hattingh: Using Asyncio in Python 3: 

Understanding Python’s Asynchronous Programming 
Features. // O’Reilly Media, Inc., 2018. 
7. H.J.W. Percival: Test-Driven Development with 

Python: Obey the Testing Goat: Using Django, Selenium 
and JavaScript. // O’Reilly Media, Inc., 2014.  
8. J. Kronika, A. Bendoraitis: Django 2 Web 

Development Cookbook: 100 practical recipes on building 
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scalable Python web apps with Django 2, 3rd ed. // Packt 

Publishing, 2018.  

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 дисципліни 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/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих 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. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину, то студенту не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття. Студент має 
право оформити індивідуальний графік навчання згідно 
відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/  

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua 

Відпрацювання пропущених занять проводиться 
самостійно. Лекційні заняття відпрацьовуються згідно 
електронних конспектів лекцій та запропонованих 

посилень на ресурси відповідно тем вказаних в плані. 
Лабораторні роботи  та практичні заняття виконуються 
віддалено та на консультаціях зазначених в розкладі. 

Після виконання лабораторна робота надсилається на 
електронну скриньку викладачу для оцінювання.  

Неформальна та 
інформальна освіта 

Здобувачі освіти мають право на перезарахування 

результатів навчання у неформальній та інформальній 
освіті не більше ніж 25% загальної кількості кредитів 
освітньої програми на семестр.  

Центр неформальної освіти: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-
osviti. 
Студенти можуть самостійно на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn, 
Pluralsight та інших опановувати матеріал для 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti
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перезарахування результатів навчання.  

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

Здобувач вищої освіти має право звертатися до 
викладача за додатковим поясненням матеріалу теми, 
змісту практичних завдань, самостійної роботи та ІНДЗ 
протягом семестру усно (під час занять), 
корпоративною електронною поштою або через 
систему повідомлень Moodle. 
Викладач призначає консультації для аналізу 
самостійної роботи студентів. Відвідування таких 
консультацій є добровільним. 
Консультації можуть проводитися онлайн із 
застосуванням сервісу Join Hangouts Meet. 
     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. За результатами 
анкетування студентів викладачі можуть покращити 
якість навчання та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 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 даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 
законодавстві України, наукових досягнень у галузі ІТ.  

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Детальна інформація за посиланням відділу якості 
освіти:  https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo 

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

Лектор дисципліни має практичний досвід роботи на 
посаді Software Engineer в компанії CODEVOG LLC з 

2019 року по теперішній час, а також досвід 
консультування Комунального закладу «Рівненський 
регіональний комп’ютерний центр» Рівненської 

обласної ради в якості фахівця з web-розробки. 

Інтернаціоналізація Можливості доступу до електронних ресурсів та 
сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

Онлайн платформи Coursera, edEx: 
https://www.coursera.org/specializations/python-3-
programming 
https://www.coursera.org/learn/concepts-of-object-oriented-

programming 
https://www.coursera.org/learn/python-classes-inheritance 
https://www.coursera.org/learn/html-css-javascript-for-web-

developers 
https://www.coursera.org/specializations/web-design 
 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
https://www.coursera.org/specializations/python-3-programming
https://www.coursera.org/specializations/python-3-programming
https://www.coursera.org/learn/concepts-of-object-oriented-programming
https://www.coursera.org/learn/concepts-of-object-oriented-programming
https://www.coursera.org/learn/python-classes-inheritance
https://www.coursera.org/learn/html-css-javascript-for-web-developers
https://www.coursera.org/learn/html-css-javascript-for-web-developers
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій  20 год Прак./лабор./сем.22 год Самостійна робота 78 
год 

МОДУЛЬ І 
 Змістовий модуль 1. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Python 

 
Тема1. 

Розробка програм з використанням класів в Python. 
Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна робота 
Методи та технології навчання  Методи навчання: метод програмованого 

навчання; метод проблемного навчання; метод 
інтерактивного (комунікативного) навчання. Технології 
навчання: освітня та педагогічна технологія, 
болонська система навчання. 

Засоби навчання Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 

 
Тема 2.  

Розроблення програмного забезпечення з графічним інтерфейсом мовою Python. 
Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна робота 
Методи та технології навчання  Методи навчання: метод програмованого 

навчання; метод проблемного навчання; метод 
інтерактивного (комунікативного) навчання. Технології 
навчання: освітня та педагогічна технологія, 
болонська система навчання. 

Засоби навчання Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 

 
Тема 3.  

Візуалізації даних засобами Python. 
Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна робота 
Методи та технології навчання  Методи навчання: метод програмованого 

навчання; метод проблемного навчання; метод 
інтерактивного (комунікативного) навчання. Технології 
навчання: освітня та педагогічна технологія, 
болонська система навчання. 

Засоби навчання Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
  

 
Тема 4.  

Поняття про бази даних. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання  Методи навчання: метод програмованого 
навчання; метод проблемного навчання; метод 
інтерактивного (комунікативного) навчання. Технології 
навчання: освітня та педагогічна технологія, 
болонська система навчання. 

Засоби навчання Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
 

 

Тема 5.  
Загальні принципи передачі даних. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання  Методи навчання: метод програмованого 
навчання; метод проблемного навчання; метод 
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інтерактивного (комунікативного) навчання. 
Технології навчання: освітня та педагогічна 
технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 

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

 
МОДУЛЬ ІІ 

 Змістовий модуль 2.  Web-програмування 
 

Тема 6. 
Розробка серверної частини. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання  Методи навчання: метод програмованого 
навчання; метод проблемного навчання; метод 
інтерактивного (комунікативного) навчання. Технології 
навчання: освітня та педагогічна технологія, 
болонська система навчання. 

Засоби навчання Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
 

Тема 7.  
Створення Django-аплікації. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання  Методи навчання: метод програмованого 
навчання; метод проблемного навчання; метод 
інтерактивного (комунікативного) навчання. Технології 
навчання: освітня та педагогічна технологія, 
болонська система навчання. 

Засоби навчання Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
 

Тема 8.  
Розробка шаблонів користувацьких інтерфейсів. Робота з формами. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання  Методи навчання: метод програмованого 
навчання; метод проблемного навчання; метод 
інтерактивного (комунікативного) навчання. Технології 
навчання: освітня та педагогічна технологія, 
болонська система навчання. 

Засоби навчання Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
 

Тема 9.  
Тестування web-додатків. 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання  Методи навчання: метод програмованого 
навчання; метод проблемного навчання; метод 
інтерактивного (комунікативного) навчання. Технології 
навчання: освітня та педагогічна технологія, 
болонська система навчання. 

Засоби навчання Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема10. 

Розробка клієнтської частини веб-застосування. 
Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна робота 
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Методи та технології навчання  Методи навчання: метод програмованого 
навчання; метод проблемного навчання; метод 
інтерактивного (комунікативного) навчання. Технології 
навчання: освітня та педагогічна технологія, 
болонська система навчання. 

Засоби навчання Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
 

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, бали 40 
Усього за дисципліну  100 
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ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

Лекція №1. Вступ до Python. Основні принципи синтаксису мови Python. Розробка 
програм з використанням класів в Python. 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  

https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/v
iew.php?id=4301 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folde

r/view.php?id=4301 

Опис теми Вступ до курсу. Мета курсу. Зв’язок з іншими курсами. Структура курсу. Рекомендована 
література. Необхідний інструментарій. Вимоги до студентів. Форми контролю. 
Організація циклічних обчислень та розгалужень. Робота з масивами даних. Розробка 
програм з використанням процедур і функцій. Класи та об’єкти. Методи екземпляра 
класу, класові та статичні методи. Успадкування і приватні атрибути. Лінеаризація. 
Виняткові ситуації. 

 
Лабораторна робота №1. Налаштування взаємодії Python та Arduino IDE 

 
Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

Pratik Desai Python Programming for 
Arduino, 2015, 381 стр 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso

urce/view.php?id=41563 

Опис теми Познайомитись з середовищами розробки Python та Arduino і отримати головні навики 
розробки програмного забезпечення для плат Arduino мовою Python 

 
Лекція №2. Розроблення програмного забезпечення з графічним інтерфейсом 

мовою Python 
 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/v

iew.php?id=4301 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folde

r/view.php?id=4301  

Опис теми . Графічні користувацькі інтерфейси: Бібліотека tkInter. Подієво-орієнтоване 
програмування. Написання GUI-програм. Події. Менеджери розташування.  

 

Лабораторна робота №2. Робота з графічним інтерфейсом Python  
 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

Pratik Desai Python Programming for 
Arduino, 2015, 381 стр 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso

urce/view.php?id=41563 

Опис теми Ознайомитись з методами розробки графічного інтерфейсу в Python та написати 
програму з графічним інтерфейсом для Arduino. 

 
Лекція №3. Візуалізації даних засобами Python 

 
 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/v

iew.php?id=4301 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folde

r/view.php?id=4301  

Опис теми Бібліотека Matplotlib. Побудова графіків математичних функцій у мові Python. 
Налаштування вигляду графіків. 3D  графіка 

 

Лабораторна робота №3. Зберігання та графічне відображення даних, отриманих з 
Arduino, в середовищі Python 

 
Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

Pratik Desai Python Programming for 
Arduino, 2015, 381 стр 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso

urce/view.php?id=41563 
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Опис теми Познайомитись з методами розробки графічного інтерфейсу в Python та написати 
програму з графічним інтерфейсом для Arduino 

 

Лекція №4.  Поняття про бази даних.  
 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/v

iew.php?id=4301 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folde

r/view.php?id=4301  

Опис теми Поняття сутності, модель «сутність-зв’язок». Моделі даних. Основні поняття реляційної 
бази даних.  

 
Лабораторна робота №4. Розробка веб-інтерфейсу для управління прототипом 

Arduino 
 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

http://flask.pocoo.org/docs/1.0/ 
Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso
urce/view.php?id=41563 

Опис теми Познайомитись з принципами розгортання серверної частини в Python та написати веб-

інтерфейс для управління прототипом на базі Arduino. 

 

Лекція №5. Загальні принципи передачі даних. Служба Веб. Загальні відомості про веб-
сервери та браузери, взаємодія браузера та веб-серверу 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/v

iew.php?id=4301 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folde

r/view.php?id=4301  

Опис теми Модель взаємодії відкритих систем. Еталонна модель OSI. Узагальнений опис 
функціонування моделі OSI. Поняття про протоколи, інтерфейси, стеки протоколів. 
Функції рівнів моделі OSI. Поширені прикладні протоколи. 

 

Лабораторна робота №5. Розробка графічного дизайну для веб-інтерфейсу з 
допомогою мови розмітки HTML та формальної мови CSS 

 
Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

http://htmlbook.ru/ 
Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso
urce/view.php?id=41563 

 

Опис теми Познайомитись з базовими принципами оформлення веб-сторінок та розробити 
власний графічний дизайн для веб-інтерфейсу управління прототипом на базі Arduino 

 

Лабораторна робота № 6. Передача  та приймання даних з середовища Python з 
допомогою MQTT протоколу 

 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
https://uk.wikipedia.org/wiki/MQTT 
Pratik Desai Python Programming for 

Arduino, 2015, 381 стр. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso

urce/view.php?id=41563   
 

Опис теми Познайомитись з протоколом MQTT та потоками в Python. Написати програму з 
графічним інтерфейcoм, використанням потоків та протоколу MQTT для взаємодії з 
Arduino. 

 
Лекція №6. Етапи створення веб-сайтів. Розробка серверної частини. 

 
Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/v
iew.php?id=4301 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folde

r/view.php?id=4301  
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Опис теми Структура додатків Python / Django. Встановлення та конфігурування 

фреймворку Django. Створення Django-проектів 

 

Лабораторна робота №7. Веб-фреймворк Django. Налаштування середовища розробки 
 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
https://djbook.ru/rel3.0 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso

urce/view.php?id=41562  

Опис теми Познайомитись з веб-фреймворком Django і отримати навики налаштування середовища 
розробки Django-проекту.   

 
Лекція №7. Створення Django-аплікації. 

 
Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/v
iew.php?id=4301 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folde

r/view.php?id=4301  

Опис теми Загальні відомості про доступ до баз даних. Об’єктно-реляційне відображення 
даних. Поняття про Django Object Relational Mapping. Вступ до моделей. Клас моделі. 
Типи полів моделі. Відношення між моделями. Налаштування моделей. Метакласи. 
Міграції бази даних. Загальні відомості про сайт адміністратора. Реєстрація моделей. 
Створення суперкористувача. Налаштування інтерфейсу сайту адміністратора 

 

Лабораторна робота №8. Створення Django-аплікацій. Робота з базою даних та 
інтерфейсом адміністратора  

  

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
https://djbook.ru/rel3.0 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso

urce/view.php?id=41562  

Опис теми Ознайомитись з процесом створення Django-аплікації та процесом налаштування 
проекту, створити базу даних для сайту. 

 
Лекція №8. Розробка шаблонів користувацьких інтерфейсів. Робота з формами 

 
Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/v
iew.php?id=4301 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folde

r/view.php?id=4301 

Опис теми Шаблони користувацьких інтерфейсів.  Створення, обробка та рендеринг форм. 
Валідація даних. . Маршрутизація та обробка URLзапитів 

 

Лабораторна робота №9. Створення моделей та робота з ORM 
 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

https://djbook.ru/rel3.0 
Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso
urce/view.php?id=41562 

Опис теми Здобуття практичних навичок використання об’єктно-реляційного відношення (ORM). 
 

Лекція №9. Тестування web-додатків 
 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/v

iew.php?id=4301 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folde

r/view.php?id=4301 

Опис теми Тестування та налагодження Django-проектів 
 

Лабораторна робота №10. Розробка серверної частини персонального блогу. 
Модульне тестування веб-додатку 
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Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

https://djbook.ru/rel3.0 
Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso
urce/view.php?id=41562 

Опис теми Познайомитись з принципами написання відображень та створення шаблонів для 
створення динамічних веб-сторінок засобами Django Frаmwork. Познайомитись з 
базовими принципами тестування  веб-аплікацій 

 

Лекція №10. Розробка клієнтської частини веб-застосування 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folder/v

iew.php?id=4301 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/folde

r/view.php?id=4301 

Опис теми Створення структури HTML-документів. Основи CSS. Bootstrap, основи і призначення. 
 

Лабораторна робота №11. Розробка клієнтської частини веб-застосування. Робота зі 
статичними файлами 

 
Результати 
навчання 

Кількість 
годин:2 

Література:  

https://www.w3schools.com/ 
https://bootstrap-4.ru/docs/4.4/getting-

started/introduction/ 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/mod/reso

urce/view.php?id=41562  

Опис теми Познайомитись з базовими принципами оформлення веб-сторінок та розробити власний 
графічний дизайн для персонального блогу 

  

 

Лектор     Присяжнюк О.В., к.т.н., доцент 

 


