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Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія розробки 

сучасних веб-ресурсів та сервісів» для аспірантів спеціальності 122 

«Комп'ютерні науки» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. ПЗКС. 

– Д.: НТУ «ДП», 2020. – 15 с. 

Розробники: доцент Спірінцев В.В. 

Робоча програма регламентує: 

–  мету дисципліни; 

–  дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–  базові дисципліни; 

–  обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–  програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–  алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання); 

–  інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–  рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
аспірантів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 122 

«Комп'ютерні науки» (протокол                               ). 

 



3 

ЗМІСТ 

1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ .................................................................... 4 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ………………..4 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………………………………..5 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ .............................................. 5 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ............. 5 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ..................................................... 7 

6.1 Шкали ..................................................................................................................... 7 

6.2 Засоби та процедури.............................................................................................. 7 

6.3 Критерії ................................................................................................................. 10 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ........ 12 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ .................................................. 13 

 



4 

1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-науковій програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» здійснено 

розподіл програмних результатів навчання (РН) за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до вибіркової дисципліни «Методологія розробки 

сучасних веб-ресурсів та сервісів» віднесено такі результати навчання: 

РН-11 Проводити пошук інформації, вдаючись до різних джерел, обробляти і аналізувати 

дані із засобами сучасних інформаційних технологій,  

РН-15  Застосовувати методи розробки і аналізу архітектури ПЗ на основі сценаріїв, методи 

формального опису архітектури, вживати зразки аналізу.  

 

Мета дисципліни – формування у аспірантів глибокого розуміння питань 

та формування системи компетенцій в галузі розробки сучасних веб-

застосувань та сервісів; знайомство PhD-здобувачів з сучасними тенденціями 

розвитку клієнтських та серверних технологій веб-програмування, веб-сервісів 

та хмарних технологій;  подальше становлення і вдосконалення інформаційної 

та програмної культури майбутніх фахівців. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

Завданнями дисципліни є: 

− ознайомлення аспірантів з моделями і методологіями розробки 

сучасних веб-ресурсів та сервісів. 

− ознайомлення аспірантів з сучасними тенденціями розвитку 

клієнтських та серверних технологій веб-програмування, веб-сервісів, 

хмарних технологій та веб-служб, що надаються концепцією хмарних 

обчислень; 

− ознайомлення аспірантів з питаннями безпека веб-ресурсів, 

загальними сценаріями основних атак на веб-застосунки та 

уразливими містами. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

ФК-1 – Здатність до професійного використання сучасних інформаційних 

технологій та прогнозу їх розвитку за напрямом, що відповідає професійній 

спеціалізації; 

ФК-3 – Володіння сучасними методами наукового дослідження, пошуку, 

оброблення та аналізу  інформації з різних джерел; 

ФК-9 – Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології та програмне 

забезпечення для вирішення актуальних проблем. 
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2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

РН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

РН11 РН11 
Проводити пошук інформації, вдаючись до різних джерел, обробляти 

і аналізувати дані із засобами сучасних інформаційних технологій, 

РН15 

РН15-1 

Знати сучасні тенденції розвитку клієнтських та серверних 

технологій веб-програмування, веб-сервісів, хмарних технологій та 

веб-служб, методи та інструментальні засоби для проектування і 

створення веб-застосувань 

РН15-2 

Мотивовано обирати та використовувати інструментальні засоби та 

технології розробки для розв’язання завдань створення і 

супроводження сучасних веб-ресурсів та сервісів 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Комп'ютерні мережі Володіти мовами системного програмування та методами 

розробки програм, що взаємодіють з компонентами 

комп’ютерних систем, знати мережні технології, 

архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні 

навички технології адміністрування комп’ютерних мереж 

та їх програмного забезпечення 

Організація баз даних та знань, 

Web-технології  та web-дизайн 

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. 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид  

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

Денна Заочна 

Aудиторні   

заняття 

Самостійна 

робота 

Аудиторні  

заняття 

Самостійна 

робота 

лекційні 72 21 51 6 66 

практичні 48 14 34 6 42 

лабораторні - - - - - 

семінари - - - - - 

РАЗОМ 120 35 85 12 108 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЇ 72 

Тема 1. Введення. Моделі і методології розробки ПО. 

Методологія розробки сучасних веб-ресурсів та сервісів. 

Життєвий цикл ПО. Етапи життєвого циклу ПО. Основні моделі 

розробки: Code and fix, Waterfall Model, V-model, Incremental 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 

 

 

 

 

 

 

РН11 

РН15-1 

РН15-2 

Model, Iterative Model, Spiral Model, Chaos model, Prototype 

Model, RAD-Model, Agile (Kanban, Scrum, XP, Lean, , FDD, TDD, 

Cleanroom Software Engineering, OpenUP, MSF, DSDM).  Вибір 

методології розробки сучасних веб-ресурсів та сервісів. 

Тема 2.  Технології розробки сучасних веб-ресурсів.  

HTML, DHTML, CSS, XML, XSLT, DOM, JavaScript. Серверні 

мови програмування. PHP, ASP, MySQL, Ajax, Adobe Flash. 

Бібліотеки. Фреймворки. Інструменти. CSS-фреймворк Bootstrap. 

JS- бібліотеки і фреймворки: jQuery, Angular.js, React.js, Vue.js, 

Ember.js, Meteor.js. Огляд різних редакторів коду та IDE для 

розглянутих технологій. 

 

Тема 3. Технології розробки серверних веб-застосунків. 

Інтерфейс CGI, ISAPI. Сценарії. ASP. Архітектура веб-

застосунків ASP.NET. Розробка веб-застосунків на платформі 

.NET. Серверні елементи управління ASP.NET. Архітектура 

MVC. 

 

Тема 4. Організація процесу розробки веб-контента. 

CMS/CMF системи. SEO. Оптимізація веб-застосувань. 

Система управління контентом (CMS). Огляд CMS-систем. 

Плагіни та шаблони для CMS. Оптимізація веб-застосувань. 

 

Тема 5. Безпека веб-ресурсів.  

Cross Site Scripting. SQL-Injection. Cross Site Request Forgery. 

Upload-уразливості. Include-уразливості. Витік інформації. 

Захист клієнта і сервера веб-застосувань.  

 

Тема 6. Веб-сервіси 

Визначення веб-сервера. Технології веб-сервісів: XML/JSON 

over HTTP, XML-RPC, SOAP и WSDL. Архітектурні стилі веб-

сервісів: RPC, SOA, RESTful. Безпека веб-сервісів. 

 

Тема 7. Хмарні технології. Веб-служби в хмарі. 

Виникнення і поняття хмарних обчислень. Архітектура хмарних 

обчислень. Компоненти хмарних додатків. Веб-служби, що 

надаються концепцією хмарних обчислень. 

 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 48 

РН11 

РН15-1 

РН15-2 

Практичне заняття 1. Введення в мову РНР. Змінні, константи, 

оператори, операції, конструкції умов та циклів. Функції і 

масиви в PHP. 

 

Практичне заняття 2. Створення та обробка даних форм.  

Практичне заняття 3. Взаємодія РНР і MySQL.  

Практичне заняття 4. Авторизація доступу. Сесії. «Збірка» сайту.  

Практичне заняття 5. Основи JavaScript. Методи об’єкту  

Window. Події.  

 

Практичне заняття 6. Використання методів DOM.  

Практичне заняття 7. Дата, час. Математичні функції та 

регулярні вирази в JavaScript. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ  

РАЗОМ 120 
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6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 8-го рівня під час демонстрації регламентованих робочою 

програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції 

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 

практичні 

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим 

опису кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може 

визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються 

викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної 

складової опису кваліфікаційного рівня НРК. 
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Поточне оцінювання: 

 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість 

балів  

Контрольне тестування за темами: 

Тема 1-4 

Тема 5-7 

 

7 тиждень 

14 тиждень 

 

10 балів 

10 балів 

Виконання практичних  робіт – 40 балів: 

1. Введення в мову РНР. Змінні, константи, 

оператори, операції, конструкції умов та 

циклів. Функції і масиви в PHP.  

2. Створення та обробка даних форм. 

3. Взаємодія РНР і MySQL. 

4. Авторизація доступу. Сесії. «Збірка» сайту. 

5. Основи JavaScript. Методи об’єкту  Window. 

Події. 

6. Використання методів DOM. 

7. Дата, час. Математичні функції та регулярні 

вирази в JavaScript. 

 

2 тиждень 

 

 

4 тиждень 

6 тиждень 

8 тиждень 

10 тиждень 

 

12 тиждень 

14 тиждень 

 

4 бали 

 

 

6 балів 

6 балів 

6 балів 

6 балів 

 

6 балів 

6 балів 

 

Оцінювання індивідуальних завдань (проектне 

завдання):  

Створення веб-орієнтованої інформаційної 

системи з  динамічним оновленням контенту за 

обраною тематикою 

14 тиждень 15 балів 

Оцінювання рівня виконання завдань для 

самостійної роботи 

14 тиждень 5 балів 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* 80 балів 

 

Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні матеріалу лекцій, а також 

в підготовці до виконання та захисту практичних робіт, підготовки до 

підсумкового контролю з модулів, а також поглиблення знань з дисципліни. 

Захист курсової роботи / проекту  (не передбачено): 

Підсумкове оцінювання (залік): 

умови до складання заліку: до заліку допускають здобувачів вищої освіти, які 

пройшли оцінювання за всіма формами поточного контролю, передбаченого 

робочою програмою 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів  

 

Залік 14 20 

Підсумковий контроль відбувається у формі письмової роботи або 

тестування.  
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Критерії оцінювання підсумкової роботи:  

20 балів - ставиться: при виконанні роботи у повному обсязі, таблична та 

графічна частина не мають помилок; відповіді на запитання вичерпні й 

аргументовані; оформлення відповідає вимогам кафедри. 

15 балів  - ставиться якщо: роботу виконано в повному обсязі і вона не має 

помилок, які потребують її переробки; відповіді на запитання даються по суті, 

але не в деталях. 

10 балів  - ставиться, якщо робота виконана не в повному обсязі; мають 

місце помилки; оформлення не відповідає вимогам; відповіді на запитання 

даються не в повному обсязі. 

5 балів  - виставляється якщо: робота виконана не в повному обсязі; мають 

місце суттєві помилки, які тягнуть за собою переробку; оформлення не 

відповідає вимогам; на запитання студент дає невірні відповіді. 

0 балів - виставляється якщо робота не виконана зовсім. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для третього (освітньо-наукового)  рівня вищої освіти доктор філософії 

(подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 8-го кваліфікаційного рівня за НРК 
 

 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні та 

методологічні знання 

в галузі чи на межі 

галузей знань або 

професійної 

діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

95-100 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення аспіранта про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 спеціалізовані 

уміння/навички і 

методи, необхідні для 

розв’язання значущих 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності, науки 

та/або інновацій, 

розширення та 

переоцінки вже 

існуючих знань і 

професійної 

практики; 

 започаткування, 

планування, 

реалізація та 

коригування 

послідовного процесу 

ґрунтовного 

наукового 

дослідження з 

дотриманням 

належної академічної 

доброчесності; 

 критичний аналіз, 

оцінка і синтез нових 

та комплексних ідей 

Відповідь характеризує уміння/навички: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльность; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 вільне спілкування 

з питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, з 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

95-100 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

колегами, широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством у 

цілому; 

 використання 

академічної 

української та 

іноземної мови у 

професійній 

діяльності та 

дослідженнях 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 демонстрація 

значної 

авторитетності, 

інноваційність, 

високий ступінь 

самостійності, 

академічна та 

професійна 

доброчесність, 

постійна відданість 

розвитку нових ідей 

або процесів у 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

95-100 
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Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

передових контекстах 

професійної та 

наукової діяльності; 

 здатність до 

безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

Упевнене володіння компетенціями автономії та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономії та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономії та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономії та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономії та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономії та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономії та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономії та відповідальності незадовільний <60 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Базовим програмним забезпеченням  курсу "Методологія розробки 

сучасних веб-ресурсів та сервісів" є веб-сервер Denwer (однак аспіранти 

можуть обирати той варіант, який їм зручний: NGINX, Apache, OpenServer та 

інші), HTMLPad (однак можуть обирати свій редактор коду: Sublime Text, 

Atom, Brackets, Visual Studio Code, Notepad++ та інші), MySQL.  

Вимоги до апаратного і програмного забезпечення: 

Для виконання завдань практичних робіт необхідно   мати комп'ютер, 

який має оперативну пам'ять не менше 256 Кб і жорсткий диск, з вільним 

об'ємом не менше 1 Гб. Операційна система – Windows XP і більш пізні версії, 

включаючи повну сумісність програмного забезпечення з Windows Vista. 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Спірінцев В.В.Web-технології та Web-дизайн: HTML, CSS [Текст]: 

навч.посіб./В.В.Спірінцев, В.В.Гнатушенко, О.С.Волковський//.-Дніпро: 

«Ліра», 2017.-163с. 

2. Пасічник О.Г. Основи веб-дизайну /О.Г.Пасічник, О.В.Пасічник, 

І.В.Стеценко: [Навч.посіб.].-К.:Вид. група BHV.- 2009 .- 336 с.: іл. 

3. Трофименко О. Г. Веб-технології та веб-дизайн : навч. посібник / О. Г. 

Трофименко, О. Б. Козін, О. В. Задерейко, О. Є. Плачінда. – Одеса : Фенікс, 

2019. – 284 с. 

4. Дронов В. А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-

сайтов / В.А.Дронов - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 416 с.: ил. - 

(Профессиональное программирование). 

5. Росс В. С. Создание сайтов: HTML, CSS, PHP, MySQL/ В.С.Росс [Учебное 

https://www.youtube.com/watch?v=uZm-Z08jPtI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY4rE9dstrJzpFizUPSJkSZ9fgdyB4hRL
https://www.youtube.com/watch?v=rvo3Mv1Z4qU
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пособие, ч. 1]- МГДД(Ю)Т, М.:2010 - 107 с. 

6. Ташков П. А. Т25 Веб-мастеринг на 100 %: HTML, CSS, JavaScript, PHP, 

CMS, AJAX, раскрутка /П.А.Ташков. - СПб.: Питер, 2010. - 512 с.: ил. - 

(Серия «На 100%»). 

7. Муссиано Ч., Кеннеди Б. HTML и XHTML. Подробное руководство,  

6-е издание. – Пер. с англ./ Ч.Муссиано, Б.Кеннеди  – СПб: Символ-Плюс, 

2008. – 752 с., ил. 

8. Колисниченко Д.Н. Самоучитель PHP5/ Д.Н.Колисниченко - СПб.: Наука и 

техника, 2004.-576 с.: ил.  

9. Создание Web-страниц и Web-сайтов. Самоучитель: [учеб. пособие] / Под 

ред. В. Н. Печникова. – М. : Изд-во Триумф, 2006. – 464 с.: ил. 

Інтернет ресурси 

1. https://www.w3schools.com/html/ 

2. https://www.w3schools.com/css/ 

3. https://www.w3schools.com/js/ 

4. http://php.su/ 

5. http://pyramidin.narod.ru/php42/index.html 

6. https://html5book.ru/html-html5/ 

7. https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/HTML/Введение_в_HTML 

 

http://pyramidin.narod.ru/php42/index.html
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/HTML/Введение_в_HTML
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