
Веб-технології та веб-дизайн 
 
Мета курсу полягає в перевірці теоретичних знань та набутті практичних 

навиків студентів в галузі веб-технологій та веб-дизайну.  
Міжпредметні зв’язки. Курс «Веб-технології та веб-дизайн» має безпосередній 

зв’язок з такими дисциплінами, як «Інформатика», «Сучасні інформаційні системи і 
технології», «Основи інформатики та репрографії», тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних засобів 
дослідження та формування об’єктів у професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні пропорції лінійних розмірів, типи та напрямки ліній, власні якості, 
просторовий зв’язок у формоутворенні правила перспективи, категорії гармонії 
композиції, взаємний зв’язок форми композиції, принципи будування композиції, 
співвідношення між кольорами, гарнітури шрифтів та їх відповідність зображенню, 
правила, прийоми та засоби композиції, сюжетно-композиційний центр, сукупність 
рухів складових форми та асоціації у дизайні; 
вміти: розробляти композицію з непредметних форм, будувати різноманітні цвітові 
гами, витримуючи співвідношення між кольорами; при створенні презентацій, 
логотипів, Web-сайтів тощо використовувати знання із дотримання пропорцій при 
зображенні, принципів будування композицій, надання зображенням руху чи спокою, 
користуватися різноманітними гарнітурами шрифтів та використовувати їх відповідно 
зображенню, на основі набутих навичок самостійно освоювати нові методи 
комп’ютерного дизайну у прикладній роботі; 
володіти: уміннями з загальних принципів дизайну задач прикладного характеру, 
вмінням обирати необхідні пропорції лінійних розмірів, будувати сюжетно-
композиційний центр, користуватися кольоровими тонами для створення презентацій, 
логотипів, плакатів, Webсайтів, реклам та стендів, PR-матеріалів тощо. 
Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

ЕЛЕМЕНТИ ОФОРМЛЕННЯ HTML-ДОКУМЕНТІВ. Комп’ютерні технології і 
комп’ютерний дизайн. Основні елементи оформлення документів. Оформлення 
текстової інформації. 

ОСНОВИ WEB-ДИЗАЙНУ. Кольори і графічні елементи в документах. 
Використання таблиць. 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ОФОРМЛЕННЯ HTML-ДОКУМЕНТІВ. 
Форматування документів. Видавнича система AdobePageMaker. 

ГРАФІЧНІ РЕДАКТОРИ. Створення й обробка векторних і растрових зображень 
у графічному редакторі CorelDRAW. Обробка растрових графічних зображень у 
графічному редакторі AdobePhotoshop. Підготовка презентацій у PowerPoint.  

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. 


