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Керівник курсу – Павлюс Василь Петрович 

Контактна інформація – vasylpavlus@gmail.com 

 

 

 
  Курс «WEB-практикум з WEB-дизайну» ставить за мету сформувати у майбутніх фахівців 
теоретичних і прикладних знань в області web-технологій та web-дизайну, які сприяють набуттю 
вмінь та навичок розробки web-ресурсів. Метою цієї дисципліни є опанування студентом комплексу 
теоретичних знань і практичних навичок зі створення статичних і динамічних web-сторінок засобами 
мови розмітки гіпертексту HTML та каскадних таблиць стилів CSS.  
Завданнями курсу є розглянути питання web-дизайну та будови онлайн видання, ознайомити 
студентів з мовою розмітки гіпертексту HTML та каскадними таблицями стилів CSS, опанувати 
відповідну термінологію, розглянути основні правила побудови web-сайтів, сформувати навички 
їхнього макетування та редагування. 

 

 
Кількість 

годин 
(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

20/25 Змістовий модуль І.  HTML – мова розмітки гіпертексту 

4/5 
Тема 1. Основи WEB-дизайну. Вступ в 
HTML. 

Ознайомитися з протоколами передачі даних, знати 
основні теги мови розмітки HTML та їх параметри, а 
також типову структуру HTML-документів. 

Питання,  практичні 
завдання 

4/5 
Тема 2. Форматування HTML-
документів. Робота з текстом. 
Гіперпосилання. 

Знати відмінності логічного та фізичного 
форматування гіпертексту. Вміти використовувати  
абзаци, цитати, коментарі, списки, спеціальні 
символи та інші текстові елементи, вставляти в 
документ гіперпосилання 

Питання, практичні 
завдання 

4/5 
Тема 3. Робота з графікою в HTML-
документах. 

Знати популярні формати графічних файлів та як 
правильно їх застосовувати. Вміти вставляти 
зображення в HTML-документи. 

Питання, практичні 
завдання 

4/5 Тема 4. Таблиці в HTML-документах. 

Знати способи використання таблиць у web. Вміти 
вставляти таблиці в HTML-документи, здійснювати 
розбиття та об’єднання комірок таблиць, робити 
вкладені таблиці. 

Питання, практичні 
завдання 
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Кількість 
годин 

(аудит./ 
самост.) 

Тема Результати навчання Форми контролю 

4/5 
Тема 5. Використання форм в HTML-
документах. 
 

Знати призначення форм та способи передачі 
параметрів на сервер, компоненти форми. Вміти 
вставляти форми складної структури в HTML-
документи. 

Практичні завдання, 
модульний контроль 

14/20 Змістовий модуль ІІ. Каскадні таблиці стилів CSS 

4/5 Тема 6. Каскадні таблиці стилів CSS. 
Знати селектори CSS, правила їх групування та 
наслідування. Вміти вставляти каскадні таблиці в 
HTML-документи. 

Питання, практичні 
завдання 

6/10 
Тема 7. Властивості CSS для 
форматування HTML-документів. 

Знати властивості CSS для задання полів, відступів та 
меж, позиціювання об’єктів, форматування текстової 
та графічної інформації. Вміти застосовувати CSS для 
форматування вмісту HTML-документів. 

Питання, практичні 
завдання 

4/5 Тема 8. Зовнішні таблиці стилів. 
Знати переваги використання зовнішніх таблиць 
стилів. Вміти підключати зовнішні таблиці стилів до 
HTML-документів. 

Практичні завдання, 
модульний контроль 

14/27 Змістовий модуль ІІІ. Проектування сайту 

4/5 
Тема 9. Етапи створення сайту. 
 

Знати типові етапи створення сайту. Вміти проводити 
аналіз предметної області, здійснювати SWOT-аналіз 
сайту, будувати логічну структуру сайту та систему 
навігації. 

Питання, практичні 
завдання 

4/5 Тема 10. Ескізи сторінок. 
Знати поняття шаблону сайту, види та правила 
організації web-сайтів. Вміти обирати кольорову 
гамму сайту. 

Питання, практичні 
завдання 

4/5 
Тема 11. Помилки в web-дизайні. 
 

Знати типові помилки при реалізації web-сайту. 
Вміти знаходити та усувати помилки при формуванні 
змісту та системі навігації сайту, помилки у дизайні 
та функціональні помилки. 

Практичні завдання, 
Модульний контроль 

2/12 
ІНДЗ. Реалізація персонального 
простого статичного web-сайту. 

Вміти систематизувати отримані знання. ІНДЗ 

 
 

 
Для якісного засвоєння курсу необхідна систематична та усвідомлена робота студентів в усіх 

видах навчальної діяльності: лекції та практичні заняття, консультації, самостійна робота як 
індивідуальна, так і під керівництвом викладача. 

При проведенні аудиторних занять домінуючими є проблемні, індивідуально-диференційовані 
форми проведення занять та технології компетентнісного навчання. 

При проведенні практичних занять використовуються активні форми їх проведення: бесіди, 
дискусії, реалізація практичних завдань. 

В процесі практичного заняття студенти вчаться самостійно приймати рішення при реалізації 
поставлених завдань, формулювати свою точку зору, підбирати докази у підтвердження своїх 
думок. 

Теоретичний матеріал, практичні та індивідуальні завдання для підготовки до практичних 
занять подані у відповідних методичних вказівках, які розміщені у електронному форматі за 
адресою: http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=473. 

 

 

 
Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі переліку питань і практичних 

завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Обсяг самостійної роботи 
визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою. 
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Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до Положення про  

оцінювання навчальних досягнень студентів за кредитно-модульною системою. 
Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення 

контрольних заходів, які включають: 
- поточний контроль  
- модульний контроль 
- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. 

 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної 
роботи.  

Ключовими формами та методами демонстрації студентами результатів навчання при 
поточному контролі є: 

- робота в малих групах, спільне опрацювання групою студентів окремих проблемних питань з 
наступною демонстрацією результатів та засвоєння навчального матеріалу; 

- дискусія - обґрунтування власної позиції у вирішенні проблемних питань; 
- кейс-метод - аналіз конкретних ситуацій, що дає змогу наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності. 
 

 Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення 
логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певного змістового модуля.  
 Основною формою модульного контролю є тестові завдання, які включають перевірку 
теоретичних положень курсу. 
 
 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студенти виконують самостійно під 
керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним 
студентом.  

ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-
дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 
навчальної дисципліни і завершується оцінюванням. Це завершена теоретична або практична 
робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, вмінь і навичок, 
отриманих у процесі лекційних, практичних занять, охоплює тему, декілька тем або зміст навчальної 
дисципліни в цілому. 

 
ТАБЛИЦЯ розподілу балів за підсумковими контрольними заходами  

та відповідними ваговими коефіцієнтами 

 Модуль 1 
(поточний 
контроль) 

Модуль 2 
(підс. мод.  
контроль) 

Модуль 3 
(ІНДЗ) 

Підсумкова  
оцінка 

Вагові коефіцієнти, % 70 20 10 100 

Розрахунок оцінки в балах 80 70 75 77 

 
Приклад розрахунку підсумкової оцінки в балах:  
    ПО = 80*0,7 + 70*0,2 + 75*0,1 = 77 

 
Студенти як відповідальні учасники освітнього процесу дотримуються норм академічної 

доброчесності, усвідомлюють наслідки її порушення, що визначаються Положенням про 
академічну доброчесність у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 
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Списування під час контрольних заходів та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних пристроїв). 

 
 

 
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

відрядження, участь у науково-дослідницьких заходах, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в онлайн форматі за погодженням із керівником курсу. Пропущені заняття та 
незадовільні оцінки (поточний контроль) повинні бути відпрацьовані згідно графіку консультацій 
викладача. 

ІНДЗ, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 
оцінку (до 10 балів). 

До початку сесії студенти повинні виконати усі підсумкові контрольні заходи і отримати по 
кожному з Модулів не менше 60 балів. 

Перескладання незадовільних підсумкових оцінок здійснюється відповідно до Положення 
про порядок ліквідації  академічних заборгованостей. 

 
 

 
Основна:  
1. Основы WEB-дизайна. Самоучитель: Вадим Дунаев — Москва, БХВ-Петербург, 2012. 
2. Адаптивный дизайн: делаем сайты для любых устройств: Кедлек Тим — Санкт-Петербург, издательство 
«Питер», 2016. 
3. Секреты Web-дизайна: Скотт Митчелл — Москва, НТ Пресс, 2014. 
4. HTML5. Разработка приложений для мобильных устройств. Вейл Э. — Санкт-Петербург, издательство 
«Питер», 2015. 
5. Большая книга CSS3. Макфарланд Дэвид — Санкт-Петербург, издательство «Питер», 2016. 
Допоміжна:  
1. Гоше, Х. Д. HTML5 [Электронный ресурс] = HTML5 for Masterminds : учеб. пособие / Х. Д. Гоше. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Питер , 2013. 
2. Макфарланд, Д. Большая книга CSS3 [Электронный ресурс] / Д. Макфарланд. - 3-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Питер , 2014. 
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Лекції Л1 Л2 Л3  Л4 Л5 Л6  Л7 Л8 Л9  Л10 Л11 Л12 Л13 

Практичні П1  П2 П3 П4  П5 П6 П7  П8 П9 П10 
 

П11 
 

Контроль 
знань  

     МК1   
 

МК2 
  

МК3 ІНДЗ Залік 

 

Л1 – лекційне заняття по темі 1 

П1 – практичне заняття по темі 1 
МК1 – модульний контроль 1 
ІНДЗ – індивідуальне навчально-дослідне завдання 


	Самостійна робота студентів організовується шляхом видачі переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання. Обсяг самостійної роботи визначається кількістю годин, передбачених робочою програмою.

