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Інформація про 
дисципліну 

Дисципліна “Високорівневе Web-програмування” є вибірковою 
дисципліною з спеціальності 125 – кібербезпека для освітньої програми 
Кібербезпека, яка викладається в 5-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка 
анотація 
дисципліни 

Опанування дисципліни спрямовано на формування базових знань та вмінь 
використання веб-програмування (JavaScript, Python, PHP, тощо) для 
розробки захищених веб-ресурсів, вивчення основ баз даних та 
використання MySQL; технології створення веб-сторінок, які 
використовують PHP та MySQL для об’єднання форм та інших 
структурних елементів HTML; JavaScript; впровадження технологій захисту 
веб-додатків від різних видів атак на них. 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою вибіркової дисципліни є формування необхідних знань з технологій 
високорівневого програмування, веб-технологій та отримання практичних 
навичок застосування широкого спектру інформаційних технологій для 
створення сучасних веб-систем, здатних виконувати обробку даних як на 
стороні користувача, так і серверу, а також вміння визначати вразливості 
веб-ресурсів та запобігати веб-загрозам ресурсів. 

Література для 
вивчення 
дисципліни 

Основна 
0. Мельник Р. А. Програмування веб-застосувань (фронт-енд та бек-енд). 

Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 
248 с. 

1. Селіверстов Р., Мельничин А. Основи програмування мовою Python. Л: 
ЛНУ. 2020. - 190 с.  

2. М.О. Цензура, А.М. Десятко Технологія Java. Київ. КНТЕУ, 2021. – 468 
с. 

3. David Sawyer McFarland. CSS: The Missing Manual / 4th Edition . Published 
by O’Reilly Media, Inc., 2015, p. 718. 

4. Web Technologies: HTML, Javascript, PHP, Java, Jsp, XML and Ajax, Black 
Book. Publisher: Kogent Learning Solutions Inc, 2009. - 1386 p. 

5. Daniel Gaspar, Jack Stouffer. Mastering Flask Web Development: Build 
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enterprise-grade, scalable Python web applications, 2nd Edition. Packt 
Publishing, 2018. 

Допоміжна 
6. Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О. WEB-технології та WEB-дизайн: 

застосування мови HTML для створення електронних ресурсів. 
Видавництво: Ліра-К. 2020. - 212 с. 

7. JavaScript from Beginner to Professional: Learn JavaScript quickly by 
building fun, interactive, and dynamic web apps, games, and pages. / 
Laurence Lars Svekis, Maaike van Putten, Rob Percival, Packt Publishing. 
2021. – 546 p. 

8. Jennifer Niederst Robbins. Learning Web Design: A Beginner's Guide to 
HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. 5th Edition. O'Reilly Media. 
2018. - 808 p. 

9. Jon Duckett. Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set. 1st 
Edition. Wiley. 2014. - 1152 p. 

Інформаційні ресурси в Інтернет 

1. Cisco Systems, Inc. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт компанії 
Cisco Systems - Режим доступу : http://cisco.com 

2. Всі специфікації CSS (w3.org) - Режим доступу: 
www.w3.org/Style/CSS/specs.uk.html 

3. PHP Manual. - Режим доступу: www.php.net/manual/en/index.php 
4. OWASP Top Ten. - Режим доступу https:// owasp.org/www-project-top-ten/ 
5. Керівництво по мові рограмування Python - Режим доступу : 

https://metanit.com/python/tutorial/ 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 48 год., з них 16 год. лек-
цій та 32 год. лабораторних робіт. Самостійної роботи: 72 год. 

Очікувані 
результати 
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 
компетентностей:  
знати:  

˗ базові принципи та сучасні технології побудови веб-додатків, веб-
сервісів й веб-сайтів; 

˗ базові мови програмування для створення веб-додатків, веб-сервісів та 
Web - узлів; 

˗ основні засоби для створення веб-додатків, веб-сервісів и Web – сайтів; 
˗ володіти сучасними інструментами розробки Web-додатків; 
˗ основні вразливості та загрози Web – ресурсів; 
˗ методи та інструменти захисту Web – сайтів. 
 вміти:  
˗ створювати і оформляти Web-додатки; 
˗ розробляти Web - сайти на основі систем керування контентом  CMS и 

розміщати їх на Web-серверах. 
˗ створювати за допомогою РНР скрипти для обробки на сервері;  
˗ ефективно використовувати технологію AJAX; 
˗ визначати уразливості Web – сайтів та аналізувати атаки на Web – 

ресурси; 
˗ розробляти елементи убезпечення Web-додатки від несанкціонованого 

доступу. 
 
Опанування дисципліни забезпечує набуття таких компетентностей: ЗК 5, 
ФК 2,  ФК 3, ФК 10, ФК 12  та програмних результатів навчання: ПРН 10, 
ПРН 11, ПРН 13, ПРН 15, ПРН 19, ПРН 20, ПРН 26, ПРН 29, ПРН 30, ПРН 
31, ПРН 48, ПРН 50, ПРН 51, ПРН 53. 

Ключові слова Web – сайт, Web-додатків, HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP.NET, 
ADO.NET, Python, Front-end, Back-end, макет, теги, скрипт, модель клієнт-

сервер, об'єктна модель документа - DOM, адаптивна верстка, фреймворк. 

Формат курсу Очний  



Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми  Лекції Лаборатор
ні роботи 

Змістовий модуль 1. Основи веб-технологій та програмування. Front-
end засоби 

Тема 1. Основи Web-програмування.  
Тема 2. Основа WWW: HTML. CSS. Клієнтське 
програмування.  

2 2 

Тема 3. Модель клієнт-сервер. Серверне програмування. 
CGI.  
Тема 4. Елементи динаміки на клієнті. Нові можливості 
HTML5 та CSS 

2 4 

Тема 5. Технології JavaScript та Jquery 
Тема 6. Технологія Ajax. Підтримка стилів з допомогою 
W3.CSS 

2 4 

Тема 7. Бібліотека Bootstrap. МодельMVC в AngularJS  2 

Змістовий модуль 2. Back-end засоби. Захист веб-ресурсів 

Тема 8. Основи мови програмування PHP  
Тема 9. РНР як засіб написання сценаріїв 

2 4 

Тема 10. Розробка Web-сторінок засобами ASP.NET  2 

Тема 11. Доступ до баз даних з ADO.NET  2 

Тема 12. Java-сервлети та JSP-технологія 2 4 

Тема 13. Розробка застосунків з використанням мови 
програмування Python 

4 4 

Тема 14. Методи захисту веб-ресурсів 2 4 

Разом 16 32 

Підсумковий 
контроль, 
форма 

Залік у кінці 5  семестру 

Навчальні ме-
тоди та техніки, 

які будуть ви-
користовува-
тися під час 
викладання 
курсу 

Презентації, лекції 
Модульний контроль 
Лабораторні роботи 

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. Інтернет ресурси. 

Критерії оці-
нювання (ок-
ремо для кож-
ного виду нав-
чальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  
• модульний контроль, тестування, усне опитування: 100% семестрової 
оцінки; максимальна кількість балів 100: 8 практичних робіт (80 балів), 
модульний тест (20 балів). 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-
чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 



повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-
начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 
завдань, передбачених курсом. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 
під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мо-
більними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до  
зіліку. 

1. З яких частин складається документ HTML? У чому полягають правила 
сумісності синтаксису HTML з XML? 

2. Чим відрізняється логічне і фізичне форматування тексту в документі 
HTML? 

3. Як використовується службова інформація в блоці заголовка документа 
HTML? Перелічіть основні елементи структури сторінки. 

4. Які типи списків можуть зустрічатися в документі HTML? 
5. За яких умов для зображення краще обрати один з графічних форматів 

GIF або JPG? Чому слід завжди визначати альтернативний текст для 
зображень? 

6. Поясніть різницю між глобальним і локальним посиланням. Яка роль 
тега <base>? 

7. Для чого призначені каскадні таблиці стилів (CSS)? 
8. Якими способами можна додати інформацію про стилі у документ 

HTML? 
9. Як визначити, яке правило задання стилів діє в конкретному випадку? 
10. Поясніть різницю між абсолютним і відносним позиціонуванням. 
11. Які є рівні організації сайта? З чого складається інтерфейс веб-сайта? 
12. Що таке каскадні таблиці стилів (CSS)? Ідеологія і способи 

використання CSS? 
13. Що таке складні селекторі і правила їх використання? 
14. Які властивості форматування елементів засобами CSS? 
15. Які правила роботи зі шрифтами, кольором і фоном? 
16. Які правила форматування блоків, форматування списків? 
17. Що таке блокова модель елементів веб-сторінок? 
18. Особливості блокових, строкових та інших видів html- елементів? 
19. Як реалізувати зміну виду html-елементів за допомогою CSS. 
20. Які види позиціонування елементів веб-сторінки? 
21. Як здійснюється верстка веб-сторінок з фіксованою шириною, 

резиновою версткою та еластичною версткою? 
22. Які особливості мови сценаріїв JavaScript? Основні оператори 

JavaScript? 
23. Які ви знаєте оператори роботи з об'єктами у JavaScript. 
24. Для чого призначені функції у JavaScript та їх основні типи? 
25. Як створюються об'єкти користувача у JavaScript? 
26. Як організується передача інформації між сторінками сайта засобами 

мови JavaScript? 
27. Які є способи включення сценаріїв JavaScript у документ HTML? 
28. Чому сценарії не завжди слід описувати на початку документа? 
29. Назвіть основні операції у мові сценаріїв JavaScript. 



30. Назвіть оператори керування об'єктами у мові сценаріїв JavaScript. 
31. Опишіть особливості масивів у мові сценаріїв JavaScript. 
32. Як передаються параметри у функції у мові сценаріїв JavaScript? 
33. Скільки складає час життя локальних і глобальних змінних сценарія 

JavaScript? 
34. Назвіть наперед визначені об'єкти JavaScript. 
35. Яким чином можна створити власний об'єкт у мові сценаріїв JavaScript? 
36. Яким способом можна передати інформацію між сторінками сайта? 
37. Переваги об'єктної моделі документа (DOM)? Назвіть види вузлів DOM? 
38. Які способи доступу до вузлів DOM за допомогою JavaScript? 
39. Які принципи маніпуляція вузлами DOM за допомогою JavaScript? 
40. Охарактеризуйте поняття події? Які процедури обробки події ви знаєте? 
41. Які основні характеристики протоколу HTTP? 
42. Назвіть загальну структуру http-повідомлень? 
43. Назвіть основні методи протоколу HTTP та особливості. 
44. Складова частина заголовку HTTP-повідомлень? 
45. Які особливості кодування даних HTTP- повідомлень? 
46. Основні засоби моніторингу HTTP-трафіка? 
47. Яка сутність поняття серверного сценарію? 
48. Назвіть основні стандарти взаємодії серверних сценаріїв з веб-сервером. 
49. Порівняйте мови розроблення серверних сценаріїв. 
50. Які принципи дії методів вбудовування PHP-коду? 
51. Як здійснюється вивід результатів роботи скрипта? Які особливості 

змінних у PHP? 
52. Які типи даних та особливості ініціалізації змінних? 
53. Як провести перевірку існування змінних? Як здійснюється 

перетворення типів даних? 
54. Які особливості функцій для роботи зі строками, числами, датою та 

часом? 
55. Які основні компоненти веб-додатка ASP.NET? 
56. Назвіть основні елементи веб-форми. 
57. Що таке серверні елементи управляння та для чого вони розроблені? 
58. В чому полягає особливість збереження стану відображення елементів 

управління форми? 
59. Які методи реалізації коду ви знаєте? 
60. В чому полягає особливість обробки подій на сервері та клієнті? 
61. Яка різниця між типами, компонентами і класами? 
62. Назвіть етапи та події життєвого циклу веб-сторінки. 
63. Що таке процес зворотної передачі даних? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-
шенню курсу. 

 

 


