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ВСТУП 
 

Анотація 

Дисципліна призначена для студентів галузі 10 Природничі науки, 

спеціальності 101 Екологія, освітньої програми «Екологія та охорона 

навколишнього середовища». Дає основні можливості орієнтуватися у великому 

обсягу інформації, що розміщена в Інтернеті, застосовувати інтернет-технологій у 

професійній діяльності майбутніми фахівцями. Містить теоретичний матеріал з 

основних конструкцій HTML і JavaScript з прикладами, а також завдання для 

лабораторних занять і самостійної роботи студентів. 

Майбутні професіонали мають можливість зробити інформаційні 

сайти за допомогою он-лайн сервісів, а також за допомогою стандартної 

мови розмітки документів HTML. Для додання динамічності HTML-сторінок 

був реалізований ряд технологій. Однією з таких технологій є спеціальна 

мова сценаріїв JavaScript, розроблений фірмою Netscape. 

 

 

Abstract 

The discipline is designed for students in the field of 10 Natural Sciences, 

specialty 101 Ecology, educational program "Ecology and Environmental 

Protection". Provides basic opportunities to navigate the large amount of 

information posted on the Internet, the use of Internet technology in the 

professional activities of future professionals. Contains theoretical material on the 

basic structures of HTML and JavaScript with examples, as well as tasks for 

laboratory classes and independent work of students. 

Future professionals have the opportunity to make information sites using online 

services, as well as using a standard markup language HTML documents. A 

number of technologies have been implemented to add dynamism to HTML 

pages. One such technology is a special JavaScript scripting language developed 

by Netscape. 

 

Key words: Internet , Web sites,  HTML, JavaScript. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  –  6 Галузь знань 

10 

Природничі науки, , 
Вибіркова 

 

Модулів – 2 

Змістових модулів – 4 

Електронний адрес 

РПНД 

на сайті Університету 

Спеціальність  

101 Екологія, 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Розробка WEB-сайту 

 

Освітня програма: 

«Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища» 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  180 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

 

самостійної роботи 

студента – 8 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

30 год. 

Практичні 

30 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

120 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: 

залік 

Форма контролю:  

комбінована 
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2. Мета і завдання дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни “Інтернет технології” є набуття студентами 

поглиблених знань основних принципів та ідеологію функціонування всесвітньої 

комп’ютерної мережі Інтернет, головних протоколів обміну та служб, основи її 

користування та взаємодії, у тому числі Інтернет-програмування. Поняття 

віддаленого керування та збору інформації через мережу Інтернет. А також 

формування готовності майбутнього фахівця до застосування інтернет-технологій 

у професійній діяльності 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Не передбачено. 

 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 
студентів таких професійних результатів навчання: 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Інтернет технології» студент 

знатиме: понятійний  апарат дисципліни та теоретичні основи поняття «інтернет-

технології», принципи функціювання інтернет-технологій, класифікацію інтернет-

технологій. Знати мету й завдання, можливості застосування інтернет-технологій у 

професійній діяльності. 

Вмітиме: визначати технології, які відносяться до інтернет-технологій. 
Вміти об’єктивно оцінювати навчальні й розвиваючі можливості інтернет- 

технологій. Вміти розробляти, веб-сайти, інформаційні ресурси тощо, 

застосовуючи інтернет-технології. Вміти організовувати діяльності із 

застосуванням інтернет-технологій. Самостійно опановувати, аналізувати, 

оцінювати нові знання та вміння з теорії та практики щодо інтернет-технологій. 

Презентувати, обговорювати та захищати власні погляди за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій. Систематично підвищувати свою 

професійну кваліфікацію за допомогою Інтернет технологій. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 
Змістовий модуль 1. Введення в Web-технології.  

Тема 1. Узагальнення понять інтернет-технологій. 
Введення в курс. Призначення та структура курсу, його цілі та завдання. 

Інтернет як різновид комп’ютерних мереж.    Інтернет-технології. Базові 

послуги мережі Інтернет. Комунікаційні служби Інтернету.   
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Історія виникнення та розвитку Інтернет. Концепція «клієнт-сервер». Хост. 

Модель OSI. Стек протоколів OSI. IP-адресація. Доменна система імен. 

Поняття «послуги мережі Інтернет», «інтернет-технології», «веб-технології». 

Класифікація інтернет-технологій. 

 

Тема 2. Хмарні технології 
Поняття «хмарні технології». Історія розвитку хмарних технологій. Рівні 

хмарних сервісів. Типи хмар. Переваги та недоліки хмарних обчислень. 

Приклади хмарних технологій. 

 

Змістовий модуль 2. Он-лайн сервіси для екологів 

Тема 3.Сервіси Google для екологів. 

Використання Google Map та Google Earth для створення просторової інформації 

про екологічні проблемі та її аналізу. Створення сайту з акантом Google.  

 

Тема 4. Ресурси Інтернет екологічного призначення. 

Особливості інформаційних систем екологічного призначення. Інформаційні сайти 

з корисною інформацією для роботи екологів екологічний  портал України. 

 

Тема 5.  Он-лайн інструментальні засоби створення  web-документів 

Поняття web-сайтів та етапи їх створення. Інструментарії.  

Переваги та недоліки он-лайн сервісів WIX, Tilda, JIMDO, Bitrix24, WordPress 

Література: [5] с.20-136; [7] с.146-215; 

 

Модуль 2. 
Змістовий модуль 3. Створення WEB-сайтів 

Тема 6. Мова розмітки гіпертексту HTML – основа створення web-документів. 

 Поняття www. Структура html-документу. Поняття тегу. Обов’язкові теги. 

Атрибути. Коментарі. Форматування абзацу. Теги абзацу. Заголовки. Кінець рядку. 

Горизонтальні лінії. Форматування шрифту. Фізичні та логічні стилі. 

Форматування тексту. Поняття списку. Ненумеровані та нумеровані списки. 

Списки визначень. Вкладені списки. 

Література: [1] с.25-56; [2] с.20-215 

 

Тема 7. Таблиці та зображення. Зв’язки  html-файлів, форми та фрейми  HTML  -

документу. 

Створення таблиці в html-документі. Заголовок таблиці. Рядки та стовпчики 

таблиці. Частини таблиці. Можливості мови HTML по побудові таблиць. 

Зображення в html-документі. Гамма кольорів html-документів. Особливості 

зображення заголовків html-документів. Організація зв’язків. Види зв’язків. Теги 

гіперпосилань. Поняття форми. Застосування форм. Створення форм. Найпростіші 

форми. Застосування фреймів. Види фреймів та відповідні їм теги. 

Література: [2] с.230-324; [4] с.123-234; [7] с.45-234; [8] с.150-346 

 

Тема 8.  Використання таблиць стилів CSS 
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Основи синтаксису. Робота з кольором, текстом, зображеннями. Створення груп 

елементів з використанням class та id для специфікації для властивостей обраних 

елементів. Використання в CSS span та div. Боксова модель в CSS. Позіціювання в 

CSS. 

Література: [7] с.245-346; [8] с.150-346 

 

Змістовий модуль 4. Засоби створення інтерактивності Web-сторінок 

Тема 9.  Огляд засобів створення інтерактивності  web  -  сторінок. Основні  

поняття та можливості  JavaScript  . 

Огляд інструментальних засобів та мов програмування які можуть “оживити” web-

сторінку. Основи та можливості JavaScript. Структура скрипта, головні теги. 

Обробка подій на web-сторінці. Обчислення. Використання операторів і функцій. 

Література: [9] с.115-346; [10] с.25-358 

 

Тема 10 . Об’єкти в  JavaScript  та їх характеристики. 

Означення та властивості об'єктів. Створення об'єктів. Методи в JavaScript. Ієрархія 

об'єктів на HTML-сторінці та шлях до об’єкту. Зображення на web-сторінці. 

Література: [9] с.115-346; [10] с.25-358 

 

Тема 11.  Вікна і фрейми та зв’язок між ними. Форми.  

Використання слоїв на web-сторінці. Характеристики вікон. Створення нового 

вікна. Відкриття та закриття вікон засобами JavaScript. Ідентифікація фреймів 

засобами JavaScript, та передача даних з одного фрейму в інший. Елементи форми 

та їх особливості. Перевірка інформації яка введена в форму. Використання тегу 

Div. Позиціювання слою. Рух об’єктів та ефекти їх відображення на web-сторінці. 

Література: [9] с.115-346; [10] с.25-358 

 

Тема 12.  Особливості використання мови програмування  php  при створенні 

динамічних веб-сайтів. 

Особливості динамічних веб-сайтів. Основи роботи з базою даних MySQL. Зв’язок 

динамічного веб-сайту з базами даних за допомогою мови програмування php. 

Література: [9] с.115-346; [10] с.25-358 
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 Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

усього 
у тому числі  

л. прак. с.р. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Введення в Web-технології.  

Тема 1. Вступ. Узагальнення понять інтернет-

технологій. 
12 2  10 

Тема 2. Хмарні технології 14 2 2 10 

Змістовий модуль 2. Он-лайн сервіси для екологів 

Тема 3.Сервіси Google для екологів. 15 2 3 10 

Тема 4. Ресурси Інтернет екологічного призначення. 16 2 4 10 

Тема 5.  Он-лайн інструментальні засоби створення  

web-документів 
18 2 6 10 

Разом за модулем 1 75 10 15 50 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Створення WEB-сайтів 

Тема 6. Мова розмітки гіпертексту HTML – основа 

створення web-документів. 
14 2 2 10 

Тема 7. Таблиці  та  зображення.  Зв’язки  html-

файлів, форми та фрейми HTML-документу 
14 2 2 10 

Тема 8.  Використання таблиць стилів CSS 15 2 3 10 

Змістовий модуль 4. Засоби створення інтерактивності Web-сторінок 

Тема 9. Огляд  засобів  створення  інтерактивності  

web-сторінок.  Основні  поняття  та  можливості 

JavaScript. 
16 4 2 10 

Тема 10. Об’єкти в JavaScript та їх характеристики.  16 4 2 10 

Тема 11. Вікна і фрейми JavaScript та зв’язок між 

ними. Форми. Використання слоїв на web-сторінці 
14 2 2 10 

Тема 12. Особливості використання мови 

програмування Php при створенні динамічних веб-

сайтів. 
16 4 2 10 

Разом за модулем 2 105 20 15 70 

Усього годин 180 30 30 120 
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Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіст

ь годин 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1 

1 Тема 2. Хмарні технології. 

Google Документи, Вікіпедія, Google Презентації.Блог. 

Відеосервіс.  

2 

Змістовий модуль 2 

2 Тема 3.Сервіси Google для екологів. Google Map, Googl Earth 3 

3 Тема 4. Ресурси Інтернет екологічного призначення. 4 

4 Тема 5.  Он-лайн інструментальні засоби створення  web-

документів 

6 

 Разом за модулем 1 15 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3 

5 Тема6: Мова розмітки гіпертексту HTML  

Обов’язкові теги, Вставка коментарів, 3. Форматування абзаців 

[1] с.25-56; [11] с.12-56  

2 

6 Тема 7. Таблиці  та  зображення.  Зв’язки  html-файлів, форми та 

фрейми HTML-документу 

2 

7 Тема 8. Використання таблиць стилів CSS 

Основи синтаксису. Робота з кольором, текстом, зображеннями.  

Створення груп елементів з використанням class та id для 

специфікації для властивостей обраних елементів  

[2] с.230-324; [8] с.150-346;  

3 

Змістовий модуль 4 

8 Тема 9. Огляд  засобів  створення  інтерактивності  web-сторінок.  

Основні  поняття  та  можливості JavaScript. 

2 

9 
Тема 10. Об’єкти в JavaScript та їх характеристики.  

2 

10 Тема 11. Вікна і фрейми та зв’язок між ними. Форми. 

Використання слоїв на web-сторінці 

2 

11 Тема 12. Особливості використання мови програмування Php при 

створенні динамічних веб-сайтів. 

2 

 Разом за модулем 2 15 

Всього 30 

 

 
Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

–   підготовка до лекційних занять – 2 год. / 1 лекцію; 
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– підготовка до практичних занять – 2 год. / 1 заняття; 

– підготовка до тестування – 20 год. / 2 тести; 

– підготовка до заліку – 30 год. 
 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кіл-ть 

годин  

Модуль  1 

Змістовий модуль 1 

1 Підготовка до лекційних занять 4 

2 Підготовка до практичних занять 8 

Змістовий модуль 2 

1 Підготовка до лекційних занять 6 

2 Підготовка до практичних занять 12 

3 Підготовка до тестування (контрольної роботи) 20 

Разом за модулем  1 50 

Модуль  2 

Змістовий модуль  3 

1 Підготовка до лекційних занять 10 

2 Підготовка до практичних занять 10 

Змістовий модуль  4 

1 Підготовка до лекційних занять 10 

2 Підготовка до практичних занять 20 

3 Підготовка до тестування (контрольної роботи) 20 

Разом за модулем  2 70 

Разом 120 
 

 

 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

1. Продивитися навчальні веб-сайти, виявити позитивні та негативні 

сторони оформлення та функціювання веб-сайтів. 

2. Доробити веб-сайт, створений під час практичних робіт та самостійної 

роботи, для подальшої діяльності, застосовуючи інтернет-технології. 
 

6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи 

їх демонстрування 
 

Методи навчання  

Набуття здобувачами необхідних компетенцій забезпечується через 

засвоєння програмного матеріалу та активізацію навчального процесу у спосіб: 

- роботою з джерелами інформації - опрацювання різних видів джерел, 

спрямоване на формування нових знань, їх закріплення, вироблення вмінь і 

навичок; 
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- пояснення - словесне розкриття проблеми; 

- демонстрування - наочно-чуттєве ознайомлення здобувачів з явищами, 

процесами, об'єктами в їх природному вигляді.  

В процесі навчання при викладені нового навчального матеріалу 

використовуються методи навчання. Для розвитку студентами навичок творчої 

пізнавальної діяльності та самостійного оволодіння знаннями використовується 

проблемний метод навчання. З метою активізації творчої навчально-пізнавальної 

діяльності студентів застосовуються евристичний та дослідницький методи 

навчання. Вибір метода навчання визначається формою та видом навчальної 

діяльності та представлений у таблиці: 

Форми діяльності 
Методи навчання 

ПІ Р П Е Д 

лекція + + + + + 

практичне заняття + + + + + 

презентація + + + + + 

самостійна робота (звіт) + + + + + 

Інтерактивні лекції або лекції-консультації, що використовується під час 

вивчення теми практичного характеру, проводяться з використанням презентацій, 

відео матеріалів, схем, карт, та інших дидактичних матеріалів.  

Частина лекційного часу відводиться на проведення опитування, обговорення 

та осмислювання змісту та основних положень лекції, самостійне опрацювання 

навчального матеріалу із використанням конспекту лекцій, літератури, довідників 

та інших дидактичних матеріалів.  

Практичні заняття включають виконання практичних завдань та захист 

виконаних робіт.  

Самостійна робота включає самостійне вивчення за підручниками, 

посібниками та іншими джерелами тем і розділів, визначених викладачем для 

самостійного опанування. Проводиться в позааудиторний та аудиторний час. 

Аудиторна самостійна робота реалізується під час лекцій, практичних занять, 

консультацій та індивідуальних занять.  

Інноваційні технології навчання базуються на використанні 3D-моделей 

електронних освітніх ресурсів, мультимедійних технологій. Студенти залучаються 

до створення презентацій з окремих питань та тем курсу, навчаються представляти 

результати власних здобутків сучасними засобами.  

При виконанні індивідуальних завдань з «Інтернет технології» 

застосовується проблемне навчання, що ініціює самостійний пошук знань 

студентом при вирішенні поставленого завдання  
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З числа інноваційних методів використовується контекстне навчання, що 

інтегрує навчальну, практичну і наукову діяльність. 

Студентоцентрований підхід реалізується через підбір інтересних для 

студента тем індивідуальних завдань, індивідуальних (під)програм підготовки, що 

особливо важливо студентам з особливими потребами, тим, що продуктивно 

займаються студентською науково-дослідною роботою або мають вільний графік 

відвідування занять. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

здобувачів є:  

– залік; 

– стандартизовані тести; 

– презентації результатів виконаних практичних завдань робіт; 

– презентації результатів виконаних досліджень; 

– студентські презентації та виступи на наукових заходах. 
 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної 

складності, перевірки результатів роботи на лабораторних заняттях та 

підсумкового контролю у формі письмового заліку. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний (модульний) контроль, результатів роботи на лабораторних заняттях, 

виконання індивідуальних завдань та заліку. У разі успішного навчання протягом 

семестру, тобто роботи на лабораторних заняттях, отримання мінімально 

встановленої суми балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може бути 

виставлена без заліку. 

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 

0 до 100 балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку 

студент повинен набрати у разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не 

набрав мінімальну суму балів, то він не допускається до КЗ і йому рекомендується 

набрати цю кількість за рахунок виконання додаткового індивідуального завдання.  

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за 

його бажанням, може бути звільненим від семестрового заліку. Студент, який 

набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає підсумковий семестровий залік 

(проводиться у письмовій формі в залікову сесію), до якого він допускається після 

виконання всіх передбачених елементів модулів, результатом якого є отримання 

необхідної мінімальної суми 60 балів. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

Практична 

робота 
Критерії оцінювання 

2 
Студент самостійно виконав всі етапи завдання на ПК повністю у 

встановлений термін, отримано вірні відповіді або інше необхідне 
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подання результату роботи. В мові гіпертекстової розмітки 

прогалин і помилок. В тексті програми на JS немає синтаксичних 

помилок (можливі одна-дві різні неточності, які не є наслідком 

незнання або нерозуміння навчального матеріалу).  

1 

Робота виконана не в повному обсязі. Допущено більше однієї 

помилки або двох-трьох недоліків. Студент виконує практичну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача, 

але не володіє обов'язковими вміннями за темами, що 

перевіряються, та основними навичками роботи на ПК, 

необхідними для вирішення поставленого завдання. 

0 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Допущені 

істотні помилки, які показали, що студент не володіє 

обов'язковими знаннями з даної теми в повній мірі, вміннями і 

навичками практичної роботи на ПК, або значна частина роботи 

виконана не самостійно. 

 
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 

балів (15 робіт по 2 бали). 

 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 1   

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Поточний модульний контроль у формі тестування 2   

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 
 

 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма 

Виконання завдань на практичних 

заняттях  
15х2 бали = 30 балів 

Поточний модульний контроль у формі 

тестування  1  
10х1 бали = 10 балів 

Поточний модульний контроль у формі 

тестування    2  
2х10 балів = 20 балів 

Всього 60 

 

Критерії оцінювання знань з дисципліни на семестровому заліку 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 

(модульний) контроль, результатів виконання практичних завдань та заліку. У разі 

успішного навчання протягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту 
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практичних робіт, виконання індивідуального завдання, отримання мінімально 

встановленої суми балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може бути 

виставлена без заліку. 

За всі КЗ протягом семестру студент може отримати від 0 до 60 балів. Умовою 

допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у 

разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму 

балів, то він не допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за 

рахунок виконання  допоміжного індивідуального завдання.  

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру 60 балів, за його бажанням, 

може бути звільненим від семестрового заліку. Студент, який набрав за всі КЗ 

менше 60 балів, здає підсумковий семестровий залік до якого він допускається, 

якщо має за виконання всіх передбачених елементів модулів необхідну мінімальну 

суму 50 балів. 

Залік проводиться в письмовій формі та складається з трьох завдань – двох 

теоретичних запитань та тесту. Максимальна оцінка студента за даний компонент 

програми 40 балів 

Виконання першого завдання потребує повної аналітичної і змістовної 

відповіді (оцінюється від 0 до 10 балів). 

9-10 балів отримують студенти, які повно та ґрунтовно розкрили теоретичне 

питання, використавши при цьому не лише обов’язкову, а й додаткову літературу, 

в повному обсязі володіють навчальним матеріалом, вільно, самостійно й 

аргументовано його викладають під час письмової відповіді. 

7-8 балів отримують студенти, які достатньо повно володіють навчальним 

матеріалом, в цілому розкрили теоретичне питання, однак не повно, і допустили 

деякі несуттєві неточності та незначні помилки, не вистачає достатньої глибини та 

аргументації. При цьому не було використано на достатньому рівні обов’язкову 

літературу. 

5-6 балів отримують студенти, які в цілому володіють навчальним 

матеріалом, правильно визначили сутність питання, але розкрили його не 

повністю, без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

допустивши деякі незначні помилки. 

3-4 балів отримують студенти, які в цілому володіють навчальним 

матеріалом, правильно визначили сутність питання але без використання 

необхідної літератури, розкривши його частково і допустивши при цьому окремі 

суттєві неточності і помилки, котрі частково впливають на загальне розуміння 

питання. 

0-2 бали отримують студенти, які частково володіють навчальним 

матеріалом, фрагментарно та поверхнево розкрили лише окремі положення 

питання і допустили при цьому певні суттєві помилки, котрі значно вплинули на 

загальне розуміння питання. 

 

Друге питання потребує короткої відповіді, котра розкриває сутність того 

чи іншого поняття або теоретичного положення (оцінюється від 0 до 10 балів). 

8-10 балів отримують студенти, які повністю розкрили сутність поняття, 

дали його чітке визначення або проаналізували і зробили висновок з конкретного 

теоретичного положення. 
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5-7 балів отримують студенти, які правильно, але не повністю дали 

визначення поняття, або поверхнево проаналізували і зробили висновок з 

теоретичного положення. 

3-4 бали отримують студенти, які правильно, але лише частково визначили 

те чи інше поняття або частково проаналізували і зробили висновок з теоретичного 

положення. 

0-2 бали отримують студенти, які частково і поверхнево визначили те чи 

інше поняття або сформулювали висновок з теоретичного положення, допустивши 

неточності та помилки. 

Третє завдання семестрового заліку представляє собою тест, що містить 

10 запитань і оцінюється від 0 до 20 балів.  

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

 
 

Вид роботи Кількість балів 

ЗМ 1 Т2 Практичні роботи №1 2 

ЗМ 2 

Т3 Практичні роботи №2, №3 4 

Т4 Практичні роботи №4, №5 4 

Т5 Практичні роботи №6, №7, №8, 6 

ПМК Тест 10 

ЗМ 3 

Т6 Практичні роботи №9 2 

Т7 Практичні роботи №10 2 

Т8 Практичні роботи №11 2 

ЗМ 4 
Т9 Практичні роботи №12 2 

Т10 Практичні роботи №13 2 

 Т11 Практичні роботи №14 2 

 Т12 Практичні роботи №15 2 

ПМК Тест 20 

Підсумковий контроль Залік 40 

Сума  100 

 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

 

На лекційних заняттях використовуються технічні засоби, а саме: комп’ютер, 

мультимедійний проектор або інтерактивна дошка. Якщо є можливість 

інтерактивної дошки або проектора, то наочні пояснення можна організувати 

таким чином: теоретичні відомості будуть наочно супроводжуватися 
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демонстрацією на інтерактивній дошці (за наявності), або мультимедійному 

проекторі. Це дає можливість студенту не тільки почути, а й побачити, що сприяє 

більш ефективному засвоєнню нового матеріалу. Такі лекції є найдоступнішою і 

найцікавішою формою викладання нового матеріалу з навчальної дисципліни 

«Інтернет технології». 

На практичних заняттях студенти використовують комп’ютери, що 

підключені до Інтернету. Програми Notepade++, браузери Google Chome та інші. 

Студенти отримують навички ефективного використання сучасних комп’ютерно-

інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у 

студентів основ інформаційної культури та інформативно-комунікативної 

компетентності. Також комп’ютери використовуються для проведення поточного 

модульного контролю у формі тестування. 

Як наочний матеріал на лекціях, практичних заняттях і лабораторних роботах 

використовуються конспект лекцій з дисципліни «Інтернет технології», методичні 

вказівки до виконання практичних робіт. Для поглибленого вивчення дисципліни 

крім вказаної додаткової літератури слід рекомендувати використання будь яких 

підручників з Інтернет-технологій, літератури по програмним засобам 

проектування WEB-сайтів, технічну документацію компаній–виробників 

програмного забезпечення (JavaScript, PHP, HTML та ін.). З метою роз’яснювання 

найбільш складних питань дисципліни та підвищення якості виконання 

індивідуального завдання слід проводити групові та індивідуальні консультації за 

розкладом кафедри. 

 
 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

 

1. Кірсанов Д. Веб-дизайн. - БХВ-Петербург, 2006. - 376 с. 

2. ЛещевД. Створення інтерактивного Web-сайту. Навчальний курс. - Вид-

во:Питер, 2003.- 544 

3. с. 

4. Dynamic HTML: справочник. Хоумер А., Улмен К. – Питер, 2000. – 512с.  

5. Macromedia Dreamweaver . Полное руководство. Владимир Дронов. изд. " bhv 

" . 2003  

6. Попов О.Є., Глазунова О.Г., Гаєва В.А. Компютерна графіка. - К.:НАУ, 

2005.- 156 с.  

7. Пічників В. H. Створення Web-сторінок і Web-сайтів. Самовчитель. - К.: 

Тріумф, 2006.- 464 с. 

8. Велихов С. Довідник по HTML 4.0. - К.:Бук-прес, 2006.- 412 с. 

9. Будилов В. Основы программирования для Интернет. Самоучитель. – СПб.: 

BHV-Санкт-Петербург, 2003. – 736 с.: ил. 

10. Дунаев С.Б. Технологии Интернет-программирования. – СПб.: BHV-Санкт-

Петербург, 2001. – 537 с.: ил. 

11. Худякова И.М., Буряк В.С. Методические указания к выполнению 

практических работ по учебной дисциплине «Основы Web-технологий». –

Николаев: НУК им.дмирала Макарова, 2016 – 57 с. 
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12. Бейли Л. Изучаем PHP и MySQL/ Линн Бейли, Майкл Моррисон; [пер. с 

англ.]. – М.: Эксмо, 2010. – 800 с.: ил. – (Мировой компьютерный 

бестселлер). 

13. Блюмин А.М. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие / А.М. 

Блюмин, Н.А. Феоктистов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2010. – 296 с. 

14. Дронов В.А. HTML5, CSS и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов: 

Практическое руководство / В. А. Дронов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 

416 с.: ил. – (Профессиональное программирование). 

15. Колисниченко   Д.Н.   РНР   5/6   и   MySQL6.   Разработка   Web-

приложений    / Д.Н. Колисниченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. – 560 с.: ил. + CD-ROM – (Профессиональное 

программирование). 

16. Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство / Б. Маклафлин. 

– СПб.: Питер, 2013. – 512 с.: ил. 

17. Прохоренок Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор 

Web- мастера / Н.А. Прохоренок. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. – 912 с.: ил. + Видеокурс (на CD-ROM) – 

(Профессиональное программирование). 

18. Роббинс Дж. HTML5, CSS и JavaScript. Исчерпывающее руководство: 

Производственно-практическое издание / Дженнифер Роббинс; [пер. с англ. 

М. А. Райтман]. 

19. – 4-е издание. – М.: Эксмо, 2014. – 528 с. + DVD. – (Мировой 

компьютерный бестселлер). 

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

AJAX, раскрутка / П.А. Ташков. – СПб.: Питер, 2010. – 512 с.: ил. – (Серия 

«На 100%»). 

 

 

Допоміжна література 
21. Козлов А.В. Программирование для Интернет в C++ Builder 5. Пособие для 

пользователя. Бином, 2001. – 512 с.: ил. 

22. Лаура Томсон, Люк Веллинг. Разработка web-приложений на PHP и 

MySQL. Диа Софт ЮП, 2003. – 672 с.: ил. 

23. Люк Веллинг, Лаура Томсон. Разработка web-приложений с помощью PHP 

и MySQL. Вильямс, 2003. – 800 с.: ил. 

24. Шапошников И.В. Интернет-программирование. – СПб.: BHV-Санкт-

Петербург, 2000. – 422 с.: ил. 

25. Янг М.Л. и др. Internet. Полное руководство. К.: BHV-Киев, 2001. – 438 с.: 

ил. 

26. Конспект лекцій з дисципліни „Інтернет технології” . 

27. Филиппов С.А. Основы современного веб-программирования: Учебное 

пособие / С. А. Филиппов. – М.: НИЯУ МИФИ, 2011. – 160 с. 

28. Фингар Питер DOT.Cloud / Питер Фингар; пер. с англ. Захаров А.В. – М.: 

Аквамариновая Книга, 2011. – 256 с. 

 

 



 19 

Інформаційні ресурси в Інтернет  
  

1. HTML для початкiвця - повний пiдручник. Український ІТ-портал. 

25.09.2005. 

http://www.uaadmin.com/web/primary.php?addon=textcatalog&id=928&cat=3

0 

2. Обработка изображений в Adobe Photoshop, учебник по Фотошоп. 

Украина полиграфическая. 

3. http://www.ukr-print.net/contents/page-1166.htm 

4. Введение в HTML. Интернет-университет информационных технологий. 

02.09.08. 

5. http://www.intuit.ru/department/internet/htmlintro  

6. 4. Універсальний довідник SpravkaWeb. http://www.spravkaweb.ru 
 

 

11. Питання для поточного та підсумкового контролю 

1. Будова  мережі  Internet.  Стандарти.   

2. Протоколи.   

3. Адресація  вузлів  мережі.   

4. Основа  WWW:  

5. Хмарні технології: тенденції розвитку. 

6. Правові та етичні аспекти Інтернету. 

7. Безпечна робота з інтернет-технологіями. 

8. Мова HTML.   

9. Який тег заголовної частини документа? 

10. Який тег сповіщає браузеру про розрив рядка? 

11. Вкажіть тег, який створить текст такого стилю – підкреслений 

напівжирний текст.  

12. Який тег створює абзац? 

13. Що таке escape-послідовності? Коли вони використовуються? 

14. Як задати цитату у web-документі? 

15. Для чого використовується тег <TITLE>? 

16. Який тег розміщує текст посередині рядка? 

17. Який тег повинен бути першим у web-документі? 

18. В рамках дії якого тегу записують вміст документа?  

19. Коли використовують рівні заголовків <Hx>?  

20. Вкажіть послідовність вкладення тегів у web-документі 

21. Який тег додає картинку у документ? 

22. Які обов'язкові параметрами тегу створення зображення? 

23. Які необов'язкові параметрами тегу створення зображення? 

24. Як створити ненумерований список? Вкажіть параметри такого списку. 

25. Коли використовують список визначень?  

26. Яка команда задає заголовок Web-документа? 

27. Вкажіть команду створення рухомого тексту та основні його параметри. 

28. Що таке властивість та поведінка? 

29. Як добавити нову поведінку до елементу  Web-документа? 

30. Як створити новий CSS-стиль? 
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31. Вкажіть основну дію css. 

32. Яка властивість встановлює: 

33. розмір шрифту 

34. фоновий колір 

35. насиченість шрифту 

36. відступ від лівого поля першого рядка 

37. інтервал між рядками 

38. Які існують способи розташування опису стилів?  

39. Який тег додає фонове звучання? Який формат файлу із звуком? 

40. Вкажіть послідовність команд для зміни параметрів сторінки. 

41. В папку з якою назвою записують зображення у Web-документі? 

42. Що таке шар. Коли доцільно використовувати шари у документі? 
Які є типи змінних у php? 

43. Як позначається змінна у php? 

44. Як визначити область видимості змінної? 

45. Формат запису структури  if? 

46. Формат запису структури  elseif ? 

47. CSS.   

48. Клієнтське  програмування.    

49. JavaScript.   

50. PHP.   

51. Трирівнева архітектура серверних додатків.  

52. Огляд технологій програмування Web-систем.  

53. Робота з базами даних. Обробка рядків: регулярні  

54. вирази. 
 

 

Розробник:  

доцент кафедри ПЕЕТ   _______________    к.п.н., Худякова І.М. 
 

 


