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1. Анотація до курсу 
Зараз в сучасному світі спостерігається тенденція всебічного застосування 

комп'ютерної техніки та технологій в різних сферах людської діяльності. Web-технології не 
стали виключенням. Це обумовлено появою та розвитком глобальної телекомунікаційної 
мережі Internet, що надає якісно новий рівень засобів зв’язку та глобалізацію інформаційного 
простору. Основною метою курсу є формування бази теоретичних та практичних знань в 
області розробки сучасних веб-застосувань та сервісів для студентів Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 
для вирішення різноманітних практичних задач у їхній діяльності, що сприяє підвищенню 
якості їхньої підготовки. В рамках курсу розглядаються основні моделі та методології 
розробки сучасних веб-ресурсів та сервісів; сучасні тенденції розвитку клієнтських та 
серверних технологій веб-програмування; технології, архітектурні стилі та безпека веб-
сервісів; основні поняття та принципи хмарних технологій,  веб-служби, що надаються 
концепцією хмарних обчислень; питання безпеки веб-ресурсів, загальними сценаріями 
основних атак на веб-застосунки та уразливими містами; питання оптимізації веб-
застосувань. 

 

2. Мета та завдання курсу 

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. 

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; 

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2777


− ознайомлення аспірантів з питаннями безпека веб-ресурсів, загальними сценаріями 

основних атак на веб-застосунки та уразливими містами. 

 

3. Результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

− моделі і методології розробки сучасних веб-ресурсів та сервісів;  

− сучасні тенденції розвитку клієнтських та серверних технологій веб-програмування, веб-

сервісів, хмарних технологій та веб-служб, що надаються концепцією хмарних обчислень; 

− інструментальні засоби, мови програмування та технології розробки для розв’язання 

завдань створення і супроводження сучасних веб-ресурсів та сервісів 

− загальні сценарії основних атак на веб-застосунки та їх уразливі міста; 

− методи SEO-оптимізації веб-застосувань для покращення просування та розвитку 

розроблених веб-ресурсів; 

вміти: 

− виконувати складні завдання з аналізу, організації, проектування, розробки, 

адміністрування, експлуатації та супроводу сучасних веб-ресурсів та сервісів; 

− мотивовано обирати та використовувати інструментальні засоби, мови програмування, 

середу та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження 

сучасних веб-ресурсів та сервісів; 

− здійснювати SEO-оптимізації веб-застосувань для покращення просування та розвитку 

розроблених веб-ресурсів. 

4. Структура курсу. 

Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ЛЕКЦІЇ 54 

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 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. 

8 

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. 

8 

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. 

8 

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. 

 

 

6 



Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

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.  

8 

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. 

8 

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. 

 

8 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

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

операції, конструкції умов та циклів. Функції і масиви в PHP. 

8 

Практичне заняття 2. Створення та обробка даних форм. 8 

Практичне заняття 3. Взаємодія РНР і MySQL. 10 

Практичне заняття 4. Авторизація доступу. Сесії. «Збірка» сайту. 8 

Практичне заняття 5. Основи JavaScript. Методи об’єкту  Window. Події.  8 

Практичне заняття 6. Використання методів DOM. 8 

Практичне заняття 7. Дата, час. Математичні функції та регулярні вирази 

в JavaScript. 

10 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 6 

РАЗОМ 120 

 

5 Рекомендовані джерела інформації 

Базова: 

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. 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). 

3. Росс В. С. Создание сайтов: HTML, CSS, PHP, MySQL/ В.С.Росс [Учебное пособие, ч. 1]- 

МГДД(Ю)Т, М.:2010 - 107 с. 

4. 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. 

5. 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%»). 

6. 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. 

 
Додаткова: 

1. 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. 

2. Колисниченко Д.Н. Самоучитель PHP5/ Д.Н.Колисниченко - СПб.: Наука и техника, 

2004.-576 с.: ил.  

3. 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 

 

6. Технічне обладнання та/або  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. 

 

7. Система оцінювання та вимоги  

7.1. Навчальні досягнення студентів за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова Конвертаційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

7.2. Студенти можуть отримати підсумкову оцінку з дисципліни на підставі поточного 

оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з поточного тестування та 

самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

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 

http://pyramidin.narod.ru/php42/index.html
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/HTML/Введение_в_HTML
https://www.youtube.com/watch?v=uZm-Z08jPtI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY4rE9dstrJzpFizUPSJkSZ9fgdyB4hRL
https://www.youtube.com/watch?v=rvo3Mv1Z4qU


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.  

 

7.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи (осінній семестр-залік):  

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. 

 

7.4. Критерії оцінювання практичної роботи:  

5.5-6 балів – Достатня зрозумілість відповіді  

4.5-5.4 бали – Добра зрозумілість відповіді  

3.5-4.4 бали – Задовільна зрозумілість відповіді 

0 балів – Незадовільна зрозумілість відповіді 

 

8. Політика курсу 

8.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність студентів є 

важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання 

задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування 

даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). У НТУ «Дніпровська 

політехніка» політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням 

"Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному 

університеті "Дніпровська політехніка" ..http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity 

/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, плагіат, 

фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому 

викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity%20/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity%20/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


 

8.2.Комунікаційна політика. 

Студенти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

8.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

 

8.4. Відвідування занять.  

Для студентів денної форми відвідування занять є обов’язковим. Поважними 

причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, відрядження, 

які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності студент має повідомити викладача або 

особисто, або через старосту. Якщо студент захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. Студентам, чий стан здоров’я є 

незадовільним і може вплинути на здоров’я інших студентів, буде пропонуватися залишити 

заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з причини хвороби). Лабораторні заняття 

не проводяться повторно, ці оцінки неможливо отримати під час консультації. За 

об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може відбуватись 

в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

8.5. Бонуси. Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше двох 

пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій отримують додатково 

5 бали до результатів оцінювання за поточним контролем. 

 

8.6. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії 

студентам буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (MicrosoftFormsOffice 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є 

важливою складовою навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих 

методів викладання та врахувати пропозиції аспірантів стосовно покращення змісту 

навчальної дисципліни «Методологія розробки сучасних веб-ресурсів та сервісів».  

 

 

 


