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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

бакалавр 4курс, 1 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчити дисципліну 

Комп’ютерних технологій і систем 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що 

забезпечує дисципліна 

 

- Здатність ідентифікувати, класифікувати та 

формулювати вимоги до програмного забезпечення. 

- Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, 

правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації 

процесів життєвого циклу. 

- Здатність діяти на основі етичних міркувань 

Надання студентам необхідного рівня знань та вмінь, 

необхідних для застосовувати на практиці фундаментальні 

концепції, парадигми і основні принципи функціонування 

мовних, інструментальних і обчислювальних засобів 

інженерії програмного забезпечення, проектування та 

розробки WEB сайтів. 
Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Аналіз вимог до програмного забезпечення, Людино-

машинна взаємодія, Розробка програмного забезпечення 

для мобільних пристроїв, Програмування Інтернет 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

75 чоловік 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

32 години лекцій, 16 годин лабораторних занять. 

Основні теми лекцій: 

- Проектування WEB-сайту.  

- Сучасні засоби розробки сайтів (HTML, CSS). 

- WEB графіка. 

- Системи керування контентом. 

- Методи просування сайту. 

Основні теми лабораторних занять. 

- Створення проекту WEB сайту. 

- Основи графічного дизайну.  

- Верстка проекту. 

- CMS системи. 

Мова викладання Українська 

Рекомендована 

література 
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