
Веб-програмування 
 
Мета курсу – надання теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для 

вирішення питань, пов'язаних із проектуванням та розробкою веб-сайтів у глобальній 
мережі Інтернет з використання сучасних інструментальних засобів. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Веб-програмування» має безпосередній зв’язок з 
такими дисциплінами, як «Організація баз даних і знань», «WEB-технології та WEB-
дизайн» та «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Комп'ютерні мережі», тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей, як готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження та формування об’єктів у професійної діяльності із проектування 
та розробки веб-сайтів. 

Програмні результати навчання: 
знати : технології розробки та проектування веб-сайтів; складові компоненти 

клієнтської та серверної частин веб-сайтів; основи безпеки та збереження 
конфіденційної інформації при створення елементів веб-сайтів; мови програмування, 
що використовуються для побудови веб-сайтів; методи та засоби відлагодження та 
тестування веб-сайтів; сучасні інструментальні засоби, що використовуються в 
розробці веб-сайтів;  

вміти: проектувати та створювати веб-сайти; 
володіти: уміннями із загальних принципів розробки та програмування веб-сайтів. 
Зміст і структура навчальної дисципліни «Веб-програмування»: Розробка 

інтерфейсу web-сайту засобами HTML та CSS. Макетування сторінок web-
застосунків за допомогою мов HTML5 та CSS3. Серверна частина web-сайту. 
Технологія динамічної генерації web-документів засобами мови PHP. Мова PHP, 
способи організації web-застосунків мовою PHP. Шаблон розробки MVC. Форми та 
обробка запитів користувача. GET та POST запити. Способи збереження стану та 
передачі інформації між сторінками: кукі (cokies) та сесії (sessions). Проектування веб 
баз даних. Доступ до бази даних MySQL за допомогою РНР. Програмування на 
стороні клієнта web-сайту. Скриптування на стороні клієнту. Подійно-кероване 
програмування. Об'єктна модель документа DOM. Мова JavaScript. Обробка подій та 
маніпулювання об’єктами DOM. Ненав’язливий JavaScript. Бібліотека 
jQuery. Технологія AJAX. Протоколи та формати обміну даними в мережі інтернет: 
розширювана мова розмітки XML, формат обміну даними JSON. Принципи безпеки 
при розробці та програмуванні web-сайтів. Міжсайтовий скриптінг (Cross Site Scripting, 
XSS), SQL ін’єкції, атаки на основі сесій. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 150 
годин, у т. ч. – 60 години аудиторних занять і 90 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


