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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 
Сучасні інформаційні технології передбачають використання мережі 

Інтернет як головного інформаційного простору, засобу спілкування та взаємодії 

людей.  

Мета дисципліни «Розробка веб-сторінок на мові розмітки XHTML з 

використанням каскадних таблиць стилів CSS» полягає у вивченні студентів 

напряму «Комп’ютерні науки» головних принципів функціонування мережі 

Інтернет, структури веб-сторінок, веб-серверів та веб-клієнтів, технологій, засобів 

та методів побудови динамічних веб-застосувань. 

Програма розрахована на спеціалістів з напрямку «Комп’ютерні науки» які 

володіють в рамках відповідних навчальних курсів знаннями з дисциплін: «Основ 

програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-орієнтоване програмування» та 

«Організація баз даних та баз знань». 

 Для вивчення конкретних навчальних тем необхідно використовувати 

рекомендовану літературу з поданого у програмі списку. 

По закінченню курсу студент повинен 

знати: 

• структуру веб-сторінок на мові XHTML 

• каскадні стилі CSS 

•  Протоколи HTTP, HTTPS, FTP, POP, SMTP, SSL. 

вміти: 

• Створювати сайт з використанням XHTML, CSS та JavaScript 

• Вміти працювати з протоколами HTTP 

• Зв’язувати дані в ASP.NET з серверними елементами керування 
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Курс передбачає лекційні, практичні та лабораторні аудиторні заняття, а 

також самостійну роботу студента за межами навчального закладу. 

 

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредити ЄКТС) 

З них: 20 год лекції, 40 год практичні та семінарські заняття, 60 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна  не є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛІНИ  "РОЗРОБКА ВЕБ-СТОРІНОК НА МОВІ РОЗМІТКИ 

XHTML З ВИКОРИСТАННЯМ КАСКАДНИХ ТАБЛИЦЬ СТИЛІВ CSS" 
 

№ 
Назва змістового модуля та теми 

 Змістовий модуль 1. 
Основи Web-дизайну та Web-програмування 

Тема 1 Головні принципи функціонування мережі Інтернет 

Тема 2 Структура веб-сторінок, мова XHTML 

Тема 3 Форматування тексту в XHTML, списки, таблиці 

Тема 4 Зображення, відео, звук і анімація на сторінках XHTML 

Тема 5 Каскадні стилі CSS 

Тема 6 Мова XML 

Тема 7 Протоколи HTTP, HTTPS, FTP, POP, SMTP, SSL. 

Тема 8 Основи SEO та пошукова оптимізація веб-сайтів 
 Змістовий модуль 2. 

 Клієнтські технології  побудови динамічних Web-сторінок  
Тема 9 Форми та елементи керування XHTML 

Тема 10 Основі принципи DHTML, мова JavaScript 

Тема 11 Змінні, класи та алгоритмічні структури мови JavaScript 

Тема 12 Взаємодія JavaScript з веб-сторінкою та браузером 

Тема 13 DOM, робота з DOM в JavaScript 

Тема 14 Робота з XML в JavaScript 

Тема 15 Основи AJAX 

 Разом годин : 120 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Основи розробки веб сторінок 

Тема 1. Головні принципи функціонування мережі Інтернет 

Мережа Інтернет, історія виникнення, протоколи ТСР/ІР, веб-браузери та 

веб-сервери, передача даних в Інтернет, історія виникнення перших веб-сторінок і 

WWW, консорціум C3W. 

 

Література: [1-7], [9]. 

Тема 2. Структура веб-сторінок, мова XHTML 

 

Історія виникнення мови XHTML, основні конструкції мови, теги, атрбути 

та коментарі. Мова SCML. Структура сторінки XHTML, теги  <html>, <body>, 

<head>, <title>, <meta>, <link>. Фон тіла та колір тексту. Посилання <a>. Побудова 

найпростіших сторінок.  

 

        Література: [2], [4], [7], [10-13] 

Тема 3. Форматування тексту в XHTML, списки, таблиці. 

 

Форматування тексту з допомогою тегів <b>, <i>, <strong>. Абзаци <p>. 

Марковані та нумеровані списки. Таблиці, рядки, комірки, заголовок таблиці, 

надпис таблиці. 

 

Література: [1-6] 
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Тема 4. Зображення, відео, звук і анімація на сторінках XHTML. 

  

 Формати файлів зображень, що використовуються в Інтернет. Тег <img>. 

Розміщення анімацій, звукових файлів. Тег <object>. Потокове відео, показ відео. 

Плеєр YouTube. Відображення векторних зображень, основи Flash. 

 

        Література: [1-4], [6], [7], [10]. 

Тема 5. Каскадні стилі CSS 

  

Тег <style>. Внутрішні та зовнішні каскадні стилі, ієрархія стилів, 

наслідування стилів. Теги <div> та <span>, блочні та не блочні елементи. Стилі 

для форматування тексту, абзацу, списків, таблиці, фону. Розміщення блочних  

елементів на сторінці. Стилі посилань. 

 

Література: [2], [4], [8]. 

Тема 6. Мова XML 

  

Поняття про мову XML. Формальна та дійсна валідація документів. Схеми 

DTD та XSD. XML-парсери. Основи XPath, XLink та XPoint. Використання XML 

для передачі даних в HTTP. Трансформації та рендерінг XML. 

 

Література: [2], [4], [8]. 

Тема 7. Протоколи HTTP, HTTPS, FTP, POP, SMTP, SSL 

  

Основи протоколу HTTP. Запити та відповіді, заголовои та тіло запитів. 

Команди GET та POST. Передача XHTML, XML та бінарних файлів з допомогою 
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HTTP. Поштові протоколи POP та SMTP. Протокол передачі даних FTP. 

Протоколи захисту даних HTTPS та SSL. 

 

Література: [1-4], [8]. 

Тема 8. Основи SEO та пошукова оптимізація веб-сайтів  

 

Принципи роботи сучасних пошукучів, пошукові роботи та бази по шукачів, 

Google, Yandex, Yaoo. Google PageRanking. Оптимізація сторінок для по шукачів. 

Тег <meta>. Основи SEO. Реєстрація сайтів в каталогах. Реклама сайтів, взаємні 

посилання. 

 

Література: [2-5]. 

 

Змістовий модуль 2. Клієнтські технології  побудови динамічних Web-

сторінок 

Тема 9. Форми та елементи керування XHTML 

 

Призначення форм сторінок XHTML. Тег <form>, атрибути тега <form>. Тег 

<input>,  кнопки, текстові поля, поля паролів, скриті поля, поля для завантаження 

файлів, флажки та радіобутони. Тег багаторядкового поля <textarea>, тег <select>. 

Передача даних з клієнта на сервер, методи GET та POST.  

 

Література: [1], [3], [7]. 

Тема 10. Основі принципи DHTML, мова JavaScript 

 

Поняття динамічної сторінки, можливості організації динамічної взаємодії. 

Історія виникнення мови  JavaScript, призначення та сфера застосування. 
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Стандарти ECMA, та мови ECMAScript, Jscript. Приклади застосування JavaScript. 

Алфавіт мови JavaScript. Тег <script>. 

 

Література: [2], [4], [8]. 

Тема 11. Змінні, класи та алгоритмічні структури мови JavaScript 

 

Змінні в JavaScript, масиви. Оператори, умовний оператор, цикли, оператор 

new.  Функції користувача, вбудовані функції. Функції для роботи з числами та 

строками, регулярні вирази. Класи, прототипи. Об’єктно-орієнтоване 

програмування в JavaScript. 

 

Література: [1]-[6]. 

Тема 12. Взаємодія JavaScript з веб-сторінкою та браузером 

 

Класи document, window. Події сторінки, спливаючі вікна, діалогові вікна. 

Клас history, отримання інформації про браузер. Особливості взаємодії JavaScript з 

браузерами Interner Explorer та FireFox. 

 

Література: [3], [5], [9]. 

Тема 13. DOM, робота з DOM в JavaScript 

 

 Понятя DOM, головні принципи DOM, призначення та сфера застовування. 

Підтримка DOM сучасними браузерами. Робота з DOM в JavaScript. Робота з 

головними документов, формами та елементами XHTML.  

Література: [1]-[9].  



 10 

Тема 14. Робота з XML в JavaScript 

 

XML та DOM, завантаження XML в JavaScript. Парсінг XML-документів в 

JavaScript, формальна та дійсна валідації XML-документів в JavaScript. Приклади 

 Коду для роботи з XML-документами. 

 

Література: [1]-[5]. 

Тема 15. Основи AJAX 

 

Історія виникнення технології AJAX, сфера застосування та призначення. 

Об’єкт XMLHttpRequest, методи та власивості. Принципи розробки AJAX-

сторінок, відправка запитів на сервер. 

 

Література: [1], [4], [7]. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Головні принципи функціонування мережі Інтернет 

2. Структура веб-сторінок, мова XHTML 

3. Форматування тексту в XHTML, списки, таблиці 

4. Зображення, відео, звук і анімація на сторінках XHTML. 

5. Каскадні стилі CSS 

6. Протоколи HTTP, HTTPS, FTP, POP, SMTP, SSL 

7. Основи SEO та пошукова оптимізація веб-сайтів 

8. Форми та елементи керування XHTML 

9. Основі принципи DHTML 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових знань, 

виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні 

конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-практичного 

пошуку, оволодіння методикою дослідження й експериментування при 

вирішенні проблем і питань, поставлених на курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки студента з курсу „ Розробка веб-сторінок на мові розмітки XHTML з 

використанням каскадних таблиць стилів CSS”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Вкажіть причини появи мережі Інтернет. 

2. Чому протокол ТСР/ІР набув найбільшої популярності я к протокол передачі 

даних? 

3. Поясніть принципи роботи браузерів. 

4. Поясніть принципи роботи веб-серверів. 

5. Призначення, функції та члени консорціуму C3W. 

6.  Чому мову XHTML називають застосуванням мови SCML. 

7. Чому мова XHTML упродовж багатьох років залишається стандартом для веб-

сторінок. 

8. Які основні конструкції мови XHTML? 

9. Чи обов’язковими у веб-сторінок є теги <html>, <body>, <head>? 

10. Призначення тегу <title>. 

11. Як за допомогою тегу <meta> можна визначити мета-інформацію про сторінку. 

12. Як за допомогою тегу <link> можна підключити до сторінки додаткові файли. 

13. Як можна в XHTML-сторінках визначити колір фону та тексту? 

14. Принципи побудови гіпертекстових посилань. 

15. Які основні можливості для форматування тексту надає мова XHTML. 

16. Яка різниця між тегами <b> та <strong>? 

17. Яка різниця між маркованими і нумерованими списками. 

18. Як поставити на сторінці маркований список з символом «*»? 

19. Як поставити на сторінці нумерований список з алфавітною нумерацією? 

20. Яку розмітку потрібно зробити для таблиці розміром 2х3? 

21. Яку розмітку потрібно зробити для таблиці де перша комірка займає 2 стовпці? 

22. Яку розмітку потрібно зробити для таблиці де перша комірка займає 2 рядки? 

23. Як можна визначити в таблиці заголовок? 

24.  Як можна визначити в таблиці рядок заголовку? 

25. Які формати зображення використовуються на веб-сторінках? 
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26. Які різновиди формат jpg існують? 

27. Які обов’язкові атрибути в тега <img>? 

28. Як можна організувати посилання на зобржені? 

29. Як можна розмістити звуковий файл на сторінці? 

30. Як можна надати сторінці звуковий супровід? 

31. Які відео формати використовуються в Інтернет? 

32. Що таке потокове відео та принципи його функціонування? 

33. Як можна організувати показ потокового відео на сторінці? 

34. Які можливості надаю плеер YouTube? 

35. Які найпопулярніші способи відображення векторних зображень на сторінках? 

36. Чому технологія Flash є на даний момент найпопулярнішою для створення 

рекламних банерів та роликів? 

37. Що таке внутрішні та зовнішні стилі? 

38. Як за допомогою каскадних стилів можна зробити нерухоме фонове 

зображення? 

39. Яка різниця між боковими та не блоковими елементами? 

40. Як можна задати блокові та неблокові елементи? 

41. Яка різниця між тегами <div> та <span>, яке їх призначення? 

42. Як за допомогою каскадних стилів можна зробити невидимим елемент? 

43. Як за допомогою каскадних стилів можна організувати вирівнювання тексту по 

ширині, лівому, правому краю та центрі? 

44. Як можна задати відступ до та після блокового елемента? 

45. Як за допомогою каскадних стилів можна організувати обтікання текстом 

зображення? 

46. Як за допомогою каскадних стилів можна змінювати стиль посилань? 

47. Як за допомогою каскадних стилів можна зробити зміну кольору при наведені 

миші на посилання? 

48. Як за допомогою каскадних стилів можна задати координати розміщення 
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елементі на сторнці?  

49. Поясніть причини виникнення та поширення мови XML? 

50. які переваги мови XML над мовою XHTML? 

51. Який зв’язок мов XML та ХHTML? 

52. Яке призначення схем DTD та XSD? 

53. В чому перевага схем  XSD над DTD? 

54. Яке призначення мов XPath, XLink та XPoint? 

55. Поясніть сутність протоколу HTTP? 

56. Як з допомогою протоколів HTTPS та SSL можна організувати безпеку 

передачі даних в Інтернет? 

57. Яка роль протоколу FTP в сучасному Інтернет? 

58. Які способи організації сторінок для кращого рейтингу по шукачів? 

59. Як можна використовувати PageRanking для просування веб-сайтів в мережі 

Інтернет? 

60. Як з допомогою форм можна організувати передачу даних з сторінки на 

сервер? 

61. Як можна на сторінках організувати багаторядкове текстове поле? 

62. Які теги можуть бути поміщені в тег <select>? 

63. Яке значення атрибута action тега form повинно бути для передачі файлів 

розміроб більших 2 Кб? 

64. Поясніть сутність технології DHTML? 

65. Чому мова JavaScript стала найпопулярнішою скріптовою мову на стороні 

клієнта? 

66. Як на сторінці можна поставити скріпт мовою JavaScript? 

67. Як на мові JavaScript можна організувати перебір всіх членів масиву? 

68. Як визначити зміну в JavaScript? 

69. Чому мова JavaScript називають динамічною мовою? 

70. Як можна в JavaScript задати регулярний вираз поштової адреси? 
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71. Як можна в JavaScript визначити клас? 

72. Як в JavaScript можна відкрити popup-вікна? 

73. Як реалізується в JavaScript DOM? 

74. Як організувати передачу даних в JavaScript на сервер за допомогою технології 

AJAX? 

75. Чому мова РНР є на даний час однією з найпопулярніших мов розробки 

динамічних веб-сторінок на стороні клієнта? 

76. Як в РНР можна організувати перебір елементів всього масиву? 

77.   Як в РНР можна визначити чи користувач авторизований, чи ні? 

78. Як в РНР можна працювати з сесіями? 

79. Як в РНР можна підклювати зовнішні модулі? 

80. Як в РНР можна організувати роботу з функціями користувача? 

81. Які з допомогою мов SQL прочитати всі рядки таблиці «Студенти»? 

82. Як в РНР можна здійснити читання даних з бази MySQL? 

83. Які основні відмінності технології ASP.NET від  РНР, ASP та JSP? 

84. У чому полягає суть Just-In-Time-Compilation? 

85. Яке призначення модуля CLR? 

86. Які розширення мають  ASP.NET сторінки? 

87. Опишіть основні характеристики мови C#? 

88. Чому мова C# була створена для технології ASP.NE? 

89. Як можна здійснити доступ до даних в ASP.NE? 

90. Як можна в ASP.NE працювати з сесіями, параметрами рядків і станом? 

 

 

 

 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 
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Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінн

о 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 
залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 
навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах 
(з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її переведенням в 
оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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