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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Web-програмування"
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
_______________бакалавр______________________
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)
спеціальності __105 Прикладна фізика та наноматеріали__________________________
освітня програма _радіофізика і електроніка_та біофізика_________________________
спеціалізація _______________________________________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є
поширення знань про веб програмування і його значення в навчальній, науковій та
подальшій практичній діяльності студентів факультету радіофізики, біомедичної
електроніки та комп'ютерних систем.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є
засвоєння знань з програмування веб-сторінок за допомогою HTML, CSS і javascript а
також по налаштуванню хостингу для сайту.
1.3. Кількість кредитів – 4
1.4. Загальна кількість годин – 120
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Рік підготовки
3-й
Семестр
6-й
Лекції
16 год.
Практичні, семінарські заняття
48 год.
Лабораторні заняття
Самостійна робота
56 год.
у тому числі індивідуальні завдання
-

1.6. Заплановані результати навчання
знати: технологію створення сайтів,
знаходити: науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням сучасних
інформаційних технологій,
застосовувати: HTML, CSS і javasript для створення веб сторінок,
класифікувати та аналізувати інформацію: з різних джерел,
вміти: створювати дизайн сайтів, в тому числі і інтерактивних.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Що таке web програмування.
Відмінність web програмування від звичайного програмування. Internet. Базові
сервіси Internet. Один із сервісив - World Wide Web (www). IP адреса. Гiпертекст.
Унiфiкований локатор ресурсiв (URL). TCP/IP сімейство протоколів. DNS. HTTP.
Тема 2. Інструменти для роботи.
Редактори, браузери, сервери (в тому числі локальні). IDE. Джерела інформації.
Caniuse. Playgrounds і sandboxes. CSS and javascript frameworks, debugger tools.
Тема 3. Введення в HTML і CSS.
Шаблон HTML (HTML5) документа. Його перегляд в браузері. Теги і HTML
елементи. Пояснення тегів, які входять в шаблон HTML документа. Приклад інших тегів,
що часто використовуються (h1, div, p). Атрибути елементів. Демонстрація поступового
створення в межах однієї години насиченої лендінг сторінки з застосуванням HTML і
CSS. Поняття адаптивності. Призначення і можливості мови програмування javascript в
браузері.
Тема 4. CSS, каскадні таблиці стилів.
Що таке CSS? Вбудовані, внутрішні та зовнішні CSS. Базовий синтаксис CSS.
Селектори елементів. Селектори групи. Селектори, що посилаються на атрибути
елементів id і class. Правило останього, специфіка селектору, універсальний селектор.
Спадкування. Базовий потік елементів на сторінці. Блочні і строкові елементи.
Властивості disply, position. Бокс модель. Margin, padding, border, outline. Одиниці виміру
px, em, rm, %, vm, vh. Властивості box-sizing, width, height.
Тема 5. Робота з текстами і шрифтами.
Властивості тексту та шрифту. color, font-family, font-size, font-weight, font-style, textalign, text-indent, overflow та інші.
Тема 6. Деталі стилізації веб-сторінок.
Розташування блоків на сторінці. Регулювання їх зовнішнього вигляду. Властивості
background, border, shadow, background-image і інші.
Тема 7. Більше HTML тегів і елементів.
Семантика тегів. Вкладеність елементів. Упорядковані і неупорядковані списки ol, ul,
li. Зображення img. Посилання <a>. Таблиці table, їх рядки і ячейки (комірки) tr, td.
Тема 8. Додаткові поширені можливості CSS.
Знайомство з CSS селекторами, які дають можливість більш тонкого налаштування
вигляду веб сторінки. Адаптивність до моніторів різного розміру.
Тема 9. Елементи програмування на javascript.
Функції javascript скриптів в браузері. Основні елементи мови: змінні, потік
управління, оператори if, for і while цикли, масиви.
Тема 10. Об'єктна модель документа (Document Object Model, DOM) і її
взаємодія зі скриптами javascript.
Продовження вивчення javascript: об'єкти, функції. Методи document.querySelector(),
document.querySelectorAll(), addEventListener(), classList. Обробка подій.

3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма

Назви розділів і тем
усього

у тому числі
л

п

лаб

інд

с.р.

Тема 1. Що таке web програмування

1

1

Тема 2. Інструменти для роботи

15

1

2

12

Тема 3. Введення в HTML і CSS

17

2

4

11

Тема 4. CSS, каскадні таблиці стилів

21

2

8

11

Тема 5. Робота з текстами і шрифтами

3

1

2

Тема 6. Деталі стилізації веб-сторінок

1

1

Тема 7. Більше HTML тегів і елементів

'16

2

12

2

Тема 8. Додаткові поширені можливості
CSS

14

2

8

4

Тема 9. Елементи програмування на
javascript

22

2

8

12

Тема 10. Об'єктна модель документа і її
взаємодія зі скриптами javascript

10

2

4

4

Разом

120

16

48

56

4. Теми практичних робіт
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Налаштування IDE для створення HTML сторінок і, можливо,
виконання та відладки javascript скриптів. Online playgrounds і
sandboxes. Тема 2.

2

2

Типова структура HTML коду web сторінки. Створення першої
web сторінки. Тема 3.

2

3

HTML теги, елементи, контент елементів, атрибути. В першу
чергу id, class, style, href, src. Найбільш уживані теги. Тема 3.

2

4

CSS. Box model, margin, padding, border, outline, одиниці виміру
лінійних розмірів (px, em, rem, %, vm, vh). Властивості width,
height, max-wdth, min-width, max-heght, min-height. Тема 4.

2

5

Блочні і інлайнові елементи. CSS властивість display. Значення
block, inline, inline-block. Тема 4.

2

6

Кольори в CSS. Назви, цифрові еквіваленти, rgb, rgba. CSS
властивості: color, background-color. Кольорові градіенти.
Непрозорість/прозорість. Тема 4.

2

7

Позиціювання. CSS властивість position. Значення static, relative,
absolute, fixed. Властивість z-index. Базовий потік елементів на
сторінці. Тема 4.

2

8

Форматування шрифтів і текстів. Хедери <h1> - <h6>, параграфи
<p>, <pre>, <code>, зміна стилів за допомогою <b>, <strong>,
<em>, <i>, <small>, <sub>, <sup> та іншіх тегів. Елемент <span>.
CSS властивості тексту і шрифтів типу font-size, font-family, fontweight, line-height, text-decoration, text-shadow та інші.
Використання зовнішніх шрифтів. Коментарі. Тема 5.

2

9

Зображення. Теги <img>, <picture>. Посилання. Тег <a>.
Зображення як посилання. Іконки. Тема 7.

2

10

Списки. Впорядковані і невпорядковані. Елементи <ul>, <ol>,
<li>. Створення горизонтального меню (навігації). Тема 7.

2

11

Створення таблиці і її форматування. Елементи <table>, <tbody>,
<th>, <tr>, <td>. Тема 7.

2

12

Форми. Елементи <form>, <input>, <label>, <textarea>, <select>.
Атрибути for, type, name, value, required, action, method. Розробка
форми для введення особистих даних. Тема 7.

2

13

CSS, псевдокласи. :hover, :active, :visited. CSS transitions. Тема 8.

2

14

CSS, псевдоелементи. ::after, ::before, ::first-letter та інші.
Додаткові можливості форматування блоків і тексту. Тема 8.

2

15

Аудіо, відєо. Тема 7.

2

16

Адаптивний дізайн з використанням CSS властивості display:
flexbox. Тема 8.

2

17

Адаптивний дізайн з використанням media queries. Тема 8.

2

18

javascript. Типи даних, змінні, потік управління, оператори if,
оператори в загальному сенсі. Тема 9.

3

19

javascript. for і while цикли, масиви, об'єкти, функції. Тема 9.

3

20

javascript. Деякі вбудовані об'єкти. Тема 9.

2

21

Створення інтерактивних сторінок. Об'єктна Модель Документа
DOM. Функції addEventListener(), removeEventListener(),
document.querySelector(), document.querySelectorAll(), classList та
деякі інші. Тема 10.

4

22

HTML елемент canvas для створення зображень і графіків
засобами javascript. Тема 7.

2

Разом

48

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1

2

3

4

5
6
7

8

9
10

11

12
13
14

Види, зміст самостійної роботи
Інсталювати на комп'ютері IDE для роботи з HTML і CSS кодом.
(Можливо Sublime text або Visual studio code). Також треба
інсталювати необхідні плагіни. Тема 2.
Зареєструватися на сайті https://www.000webhost.com/ , який
надає безкоштовний хостінг. Створення на ньому свого сайту,
завантаження на цей створений сайт за допомогою менеджера
файлів головного файлу з ім'ям index.html і перегляд створеного
сайту в своєму браузері. Додатково познайомитися з хостингом
на netlify. Тема 2.
Знайомство з онлайн площадками такими як https://jsbin.com,
https://jsfiddle.net, https://stackblitz.com/, https://codepen.io/,
призначеними для розробки і відладки HTML, CSS, javascript
програм. Тема 2.
Зареєструватися на проходження безкоштовного онлайн курсу
"Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)" для всіх охочих
на сайті https://courses.ed-era.com/courses/coursev1:EDERA_BBF+WEB+2019/about і прослухати його з
виконанням відповідних завдань. 30 занять тривалістю 30 годин.
Теми 3, 4, 9.
Знайомство із засобами розробника, які є в браузерах Google
Chrome або Firefox. Тема 2.
Знайомство з валідаторами HTML коду. http://validator.w3.org/.
Тема 2.
Навчитися перевіряти які теги, селектори, властивості можна
використати в тіх чи інших браузерах. Сайт https://caniuse.com/.
Тема 2.
Найбільш уживані теги. Теги і елементи, різниця. Вкладені
елементи. Порожні елементи (без закриваючого тега). Семантика
тегів. Тема 3.
CSS селектори, властивості, групування, специфіка, спадкування,
каскадність. Типи таблиць стилей: вбудований, внутрішній,
зовнішній. Тема 4.
Аудіо, відєо. Тема 7.
Робота над проектом створення макету свого особистого сайту
(наприклад, результатів своєї дипломної роботи), який має
містити кілька сторінок, включаючи сторінки about, зміст,
розділи, висновок, і такі елементи як меню, зображення, таблиці,
канваси. Теми 3, 4, 9.
Адаптивний дізайн з використанням flexbox. Інші методи
створення адаптивного дізайну: media queries, grid. Тема 8.
Знайомство з мовою програмування javascript. Тема 9.
Знайомство з Об'єктною Моделлю Документа і вивчення її
взаємодії з javascript скриптами для надання інтерактивності веб
сторінкам. Тема 10.
Разом

Кількість
годин
3

3

2

10

2
1
1

4

4
2

10

4
6
4

56

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання не заплановані.
7. Методи навчання
.
Навчання проводиться у формі читання лекцій, проведення практичних занять, на
яких вирішуються завдання і розбираються неясні теоретичні питання, а також у вигляді
самостійної роботи, в процесі якої освоюється новий навчальний матеріал і виконуються
завдання і вправи.
8. Методи контролю
Засвоєння матеріалу по дисципліні забезпечується заняттями, що проводяться у
формі лекцій, та практичних робіт з розв’язанням задач у класі та вдома, а також
самостійною роботою. На самостійну роботу виведено низку питань, що вивчаються, але
не розглянуті на лекціях.
На кожній лекції студенти мають усно відповісти на питання повʼязані з темою
попередньої лекції. Правильно виконані практичні роботи і правильні відповіді на
запитання на лекціях оцінюються разом максимум у 60 балів.
До заліку студент повинен мати зошит з усіма лекціями та задачами, які
розв’язувались в аудиторії та вдома.
9. Схема нарахування балів
Поточний контроль та самостійна робота
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

Т10

4

5

5

4

4

6

6

16

10

Залік

Сума

40

100

Т1, Т2 ... – теми розділів, передбачені навчальним планом.
Розділ зараховується студентові, якщо він набирає не менш 50 % можливих балів за
тему. Студент допускається до заліку, якщо всі розділи зараховані та здано звіт зз
виконання практичних робіт. Студент не допускається до заліку, якщо набирає протягом
семестру менше 10 балів. Студенти з підсумковим рейтингом < 10 вважаються такими, що
не допущені до заліку з дисципліни. Їм перед сесією надається можливість підвищити
оцінку і отримати допуск до заліку шляхом виправлення нульових оцінок з окремих видів
занять. Термін і порядок ліквідації заборгованостей установлюється викладачем.
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Відповіді на питання і вміле виконання вправ при проведенні заліку разом оцінюється
балом згідно з таблицею
№
з/п
1

Кільк.
балів
0

2

1-8

При оцінці відповіді на теоретичні
При оцінці розв’язання задачі
питання
Виявлено, що студент виявив академічну недоброчесність
Наведено
лише
визначення Записано коротку умову, наведено
термінів,
які
входять
до діаграму або рисунок до задачs,

формулювання питання
3

9-19

4

20-24

5

25-32

6

33-36

7

37-40

записано основні закони з цієї теми

Додатково до п.2 вказано метод
розв’язання задачі
Додатково до п.3 при правильному
Наведено нечітку відповідь
виборі методу розв’язання задачі
допущено грубі помилки
Додатково до п.3 при правильному
Наведено відповідь з незначними
виборі методу розв’язання задачі не
помилками
доведено до кінця
Наведено правильну в цілому
Задачу доведено до правильної
відповідь з порушеннями логіки кінцевої формулі і на тому
викладення матеріалу або без припинено розв’язання
належних
ілюстрацій
чи
оформлення відповіді ускладнює
розуміння тексту
Здобуто правильну кінцеву формулу
та проведено її аналіз, перевірку на
Повна бездоганна відповідь
розмірність, вірно визначено числове
значення
Наведено лише загальні відомості

10. Рекомендована література
Основна література

1. https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn - Изучение веб-разработки.
2. https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_BBF+WEB+2019/about - Основи
веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript). Online course. Безкоштовно. Близько 30 годин
матеріалу. Більше 30 лекцій. Українською.
3. https://html5book.ru/html-html5/ - HTML5 book. HTML HTML5.
4. https://html5book.ru/css-css3/ - HTML5 book. CSS CSS3.
11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+CS50+2019_T1/course/#blockv1:Prometheus+CS50+2019_T1+type@chapter+block@026b03292f6943bb8671e4376425b
c3c - Основи програмування CS50 2019.
2. https://stepik.org/course/38218/promo - Веб-разработка для начинающих: HTML и CSS.
3. https://www.w3schools.com/html/ - HTML Tutorial.
4. https://www.w3schools.com/css/ - CSS Tutorial.
5. https://www.w3schools.com/js/default.asp - JavaScript Tutorial.
6. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML - HTML: HyperText Markup
Language.
7. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS - CSS: Cascading Style Sheets.
8. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript - JavaScript.
9. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model - Document
Object Model (DOM).

