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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Інтернет-технології та ресурси» згідно з чинним 
РНП,  розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характери-
зує таблиця 1.  
 
Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни  

 
 
 
 
 
Найменування показників  

Всього Семестр  5 

Денна 
форма 

навчан-
ня 

(ДФН) 

Заочна 
(дистан-
ційна) 
форма 

навчання) 
(ЗФН) 

Денна 
форма 

навчан-
ня 

(ДФН) 

Заочна 
(дистан-
ційна) 
форма 

навчання) 
(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   4 4 4 4 
Кількість модулів 1 1 1 1 
Загальний обсяг часу, год 120 120 120 120 
Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 36 12 36 12 
лекційні заняття - - - - 
семінарські заняття - - - - 
практичні заняття  - - - - 
лабораторні заняття 36 12 36 12 
Самостійна робота, год, у т.ч. 84 108 84 108 
виконання курсового проекту  
(роботи) 

- - - - 

виконання контрольних (роз-
рахунково-графічних) робіт  

- 10 - 10 

опрацювання матеріалу,  
викладеного на лекціях  

- - - - 

опрацювання матеріалу,  
винесеного на самостійне   
вивчення 

44 48 44 48 

підготовка до практичних  
занять та контрольних заходів  

- - - - 

підготовка звітів з лаборатор-
них робіт 

27 20 27 20 

підготовка до екзамену 
 

13 30 13 30 

Форма семестрового  
контролю  

Іспит Іспит 

 
        
 
 
 
 
 
 



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій: формування знань 

про прийоми та методи використання можливостей Internet-технологій для пошуку, обробки, 
копіювання, розповсюдження та збереження інформації, а також оволодіння можливостями 
роботи з комп’ютерною графікою для публікації у WEB, використанні розподілених систем 
електронного документообігу на базі Internet-технологій. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі резуль-
тати навчання через знання, уміння та навички: 

 основ функціонування мережі; 
 основних тенденції розвитку електронних інформаційних ресурсів; 
 програмне забезпечення для перегляду та візуального проектування WEB-сторінок; 
 методів організації навігації в мережі; 
 основ функціонування пошукових сервісів мережі Internet, способи пошуку в інформа-

ційних ресурсах, інформаційно-пошукові системи Internet; 
 основ мови розмітки гіпертексту (HTML); 
 основ роботи з графікою та мультимедіа ресурсами для WEB. 
 використовувати основні сервіси Internet у професійній діяльності; 
 працювати з програмами-переглядачами; 
 виконувати пошук інформації із застосуванням додаткових можливостей пошукових 

машин, складних запитів, тощо; 
 створювати документи, придатні для публікації у мережі Internet; 
 реєструвати та супроводжувати сайти. 
 Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 
           загальних:  
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗКЗ. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 
ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікативних технологій 
ЗК7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
           фахових:    
ФК1. Здатність здійснювати відбір. аналіз. оцінку, систематизацію. моніторинг. організацію, 
зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких фор-
матах. 
ФК2. Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації ін-
формації для різних типів контенту та носіїв. 
ФКЗ. Здатність використовувати сучасні прикладні комп'ютерні технології, програмне забез-
печення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань. 
ФК7. Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і 
послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів 
інформаційних, бібліотечних та архівних установ. 
ФК8. Здатність проектувати та створювати документно- інформаційні ресурси, продукти та 
послуги. 
ФК9. Здатність використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах 
сучасної інформаційно- технологічної інфраструктури. 
ФК11. Здатність використовувати автоматизовані інформаційно- пошукові системи, організо-
вувати електронні бібліотеки та архіви. 
ФК14. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного підви-
щення рівня інформаційної культури. 
ФК15. Здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної 
діяльності. 



 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 
передбачені відповідним стандартом вищої освіти України:  
 РН1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх 

технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності. 
 РП2. Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, 

мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб- мар-
кетингу. 

 РНЗ. Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами 
електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність. 

 РН8. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, 
призначення і правил експлуатації комп'ютерної техніки та офісного обладнання для вирі-
шення технічних завдань спеціальності. 

 РН9. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційнокомп'ютерних та комуні-
каційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів і 
послуг. 

 РН10. Кваліфіковано використовувати типове комп'ютерне та офісне обладнання. 
 РН12. Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інфор-

мації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів. 
 РНП 18. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

 
 

 



 

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  
 

З.1 Тематичний план  лабораторних занять  
Теми лабораторних  занять дисципліни  наведено у таблиці 2. 

 
       Таблиця 2– Теми лабораторних занять 

Шифр  
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем лабораторних  занять 
 

Обсяг годин 
 

Література 

ДФН ЗФН поряд-
ковий  
номер 

розділ,  
підроз-

діл 
М 1 Інтернет технології та ресурси 36 12   

ЗМ1 Інтернет-сервіси. Хмарні технології 10 4   

Л 1.1 

Загальні організаційно-методичні настанови. 
Правила ТБ. 
Іменування та адресація у інтернет. Сервери та 
домени. Сучасні інформаційні ресурси та сер-
віси. Державні інформаційні сервіси.  

2  1, 5, 8, 
16 

3 

Л 1.2 
Хмарні середовища. Системи авторизації, іден-
тифікації та синхронізація робочих просторів. 
Персональні кабінети.  

2 2 8, 16 3 

Л 1.3 
Лендінг. Реєстратори. Хостинг. Використання 
CMS. Особливості реєстрації для державних 
організацій. 

2  12, 16 3 

Л 1.4 
Ознайомлення з хостинг-ресурсами та реєстра-
торами. Реєстрація власного сайта.  2  13, 16 4 

Л 1.5 Модульна контрольна робота 2  11, 16  
ЗМ2 Основи технології розробки Internet-

ресурсів. 
26 8   

Л 2.1 Аналіз та використання мов розмітки. Теги. 2    

Л 2.2 
Аналіз коду HTML-документа. Створення коду 
власної статичної сторінки-візитки з викорис-
танням основних тег HTML. Таблиці 

4 2 13, 16  

Л 2.3 

Основи роботи з растровою комп’ютерною 
графікою. Підготовка графічного матеріалу для 
публікації в електронному вигляді. Інтеграція 
мультимедіа у Веб-ресурси. Створення гіпер-
посилань. 

2 2 13, 16  

Л 2.4 
Шаблони проектування. MVC. CSS та розши-
рення. Основи дизайну. 2 2 13, 16  

Л 2.5 
Контейнерний WEB-дизайн. GRID та інші схе-
ми. 2  13, 16  

Л 2.6 
Frontend. Об’єкти та об’єктна модель докумен-
та DOM. Мова Java Script. Використання осно-
вних типів даних та операторів 

2  13, 16  

Л 2.7 
AJAX. Структурування інформації: XML, 
SON. Обмін інформацією. 4  13, 16  



 

Шифр  
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем лабораторних  занять 
 

Обсяг годин 
 

Література 

ДФН ЗФН поряд-
ковий  
номер 

розділ,  
підроз-

діл 

Л 2.8 
Інформаційна схема та макет. Розробка на ос-
нові потреб користувачів. Підготовка вигляду 
макету. Canvas та Figma. 

4 22 13, 16  

Л 2.9 
Вивчення основ методів оптимізації видачі 
пошуку. Розробка для просування ресурсу у 
різних напрямках.  

2  13, 16  

Л 2.10 Модульна контрольна робота 2  13, 16  
 
 
3.2 Завдання для самостійної роботи студента 

 
         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 3.  
 
     Таблиця 3 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 
 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  пи-
тання, які виноситься  

на самостійне вивчення   
 

Обсяг 
годин 

Література 

поряд-
ковий  
номер 

розділ,  
підроз-

діл 
М1 Інтернет технології 44   

ЗМ1 Мережа Інтернет та її сервіси. Хмарні техно-
логії 

14   

 
Система доменних імен 1 

2, 5, 6, 
7, 11, 15 

 

 Програмне забезпечення роботи із WEB-
сторінками 

1 6, 8, 15  

 
Протоколи TCP/IP v4 та v6 2 

6, 7, 15, 

18 

 

 
Моделі комунікацій Internet 2 

10, 11, 

14 

 

 
Сучасні Internet-сервіси 1 

8, 10, 
13, 15 

 

 
Пошук інформації та першоджерел 2 

4, 10, 
12, 16 

 

 Мультимедійні платформи телекомунікації 1 4, 15, 16  

 Моделі використання сервісів та технологій 
Internet в управлінні організацій 

4 
4, 9, 10, 

11,  

 

ЗМ2 Технологічні основи інформаційного забезпе-
чення Internet-ресурсів. 

30   

 Мови розмітки 2 13, 16  



 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  пи-
тання, які виноситься  

на самостійне вивчення   
 

Обсяг 
годин 

Література 

поряд-
ковий  
номер 

розділ,  
підроз-

діл 
 Використання графічної інформації у Inter-

net-публікаціях 
2 13, 16  

 Поняття гіперпосилань 2 13, 16  
 Основні поняття CSS 2 13, 16  
 Контейнери у WEB-дизайні 2 13, 16  
 Шаблони та сценарії 2 13, 16  
 Алгоритми використання Java Script 3 13, 16  
 Семантична розмітка даних, інтерактивні 

сторінки 
3 13, 16  

 WEB-форми  2 13, 16  
 Модель використання та оператори PHP. 2 13, 16  
 Стандарти W3C 2 13, 16  
 Система власності, повноважень та прав у 

Internet 
2 9, 13, 16  

 Популярні CMS-рушії 2 4, 13, 16  
 Портали та інформаційні системи на базі In-

ternet-сервісів 
2 13, 16  

 
Також до самостійної роботи відноситься підготовка до екзамену  та підготовка звітів з лабо-
раторних робіт загальним обсягом – 40 год. 

 



 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

4.1 Основна література 
1. Бабак В.П., Корченко О.Г. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології:Англо-

українсько-російський словник термінів.-К.:НАУ,2003 .-670 с.-966-598-132-3. 
2. Баженов В.А., Венгерский В.М., Горлач В.М., Левченко О.М., Лізунов П.П., Гарвона В.С., 

Ананьєв О.М. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології.:Підручник .-
К.:Каравела,2004 .-464 с.-(іл.) 

3. Бандура В.В., Рогозянський Є.В., Юрчишин В.М. Глобальні комп'ютерні мережі:Конспект 
лекцій.-Івано-Франківськ:ІФНТУНГ,2004 .-107с.-Каф. прикладної математики) .-106-107.-
4грн.50к. 

4. Бойченко О.А. Створення системи пошуку інформації у корпоративній мережі//Реєстрація, 
зберігання і обробка даних.-Київ:ІПРІ НАН України.-2005.-№2.-№7 .-С.37-44. 

5. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів .-Львів:Афіша,2000 .-176с. 
6. Жуков І.А., Гуменюк В.О., Альтман І.Є. Комп'ютерні мережі та технології:Навч. посібник.-

К.:НАУ,2004 .-276 с. 
7. Калита Д.М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних:Навч. по-

сібник./Третяк О.В., ред.-К.:Видав.-полігр. центр "Київський університет",2003 .-327 с.- 
8. Кривоус В. Послуги в мережі інтернет як інноваційна складова економіки ЄС: уроки для 

України//Вісник тернопільської академії народного господарства.-Тернопіль:Економічна 
думка.-2005.-№5-2 .-С.154-159. 

9. Ханенко Ю.М. Аналіз мережних вторгнень і організація безпеки інформаційних ресур-
сів//Науково-технічна інформація.-К.:УкрІНТЕІ.-2004.-№2 .-С.55-57.  

10. Чорна Л. Особливості формування ціни інформаційних продуктів та освітніх послуг у ме-
режі Інтернет//Вісник тернопільської академії народного господарства.-
Тернопіль:Економічна думка.-2005.-№5-2 .-С.134-137. 

11. Янчева Л.М., Вялкіна С.П., Бурлакова Ж.В. Електронний курс "Комп"ютерні мережі та те-
лекомунікації" для спеціальності "Менеджмент"//Нові технології навчання.:Наук.-
метод.центр вищої освіти.-2004.-Спец. вип.-С.113. 

12. Терлецька І.М. Організація пошукової роботи студентів у мережі INTERNET / 
І.М.Терлецька, Н.П.Зеленська, О.С.Коптенко // Нові технології навчання. - К.: Інститут ін-
новаційних технологій і змісту освіти, 2007. - Вип. 47. - С.15-17. 

13. Матвієнко О.В. Internet - технології: проектування Web-сторінки: Навч. посібник. / 
О.В.Матвієнко, І.Л.Бородкіна. - 2-ге вид., дороб. і доп. - К.: ЦУЛ, 2004. - 154 с. 

14. Рогушина Ю.В. Інтеграція технологій Semantic Web в системах Business Intelligence 2.0 / 
Ю.В.Рогушина, А.Я.Гладун // Проблеми програмування. - К.: НАНУ ін-т програм. систем, 
2010. - №1. - C. 79-87. 

15. Кравчук С.О. Основи комп'ютерної техніки. Комп'ютери, системи, мережі.: Навч. посібник 
/ С.О.Кравчук, В.О.Шонін. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", Каравела, 2005. - 344 с..: 
іл. - 340. 

16.  Корнута В.А. Інтернет –технології та ресурси: Лабораторний практикум. – 
Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 78  с. 

 
 

4.2  Додаткова література 
17. Корнута В. А., Корнута О. В. Вебсайти органів влади як основний інструмент G2C в е-
урядуванні. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7225 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.39 
18. Корнута О. В., Корнута В. А. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку порталу «ві-
дкритий бюджет». Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6904 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.54 
 



 

 
4.3 Інформаційні ресурси Інтернет 

 
19. Міністерство та комітет цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/ 
20. Кабінет електронних сервісів. URL:https://kap.minjust.gov.ua/ 
21.Дія: державні послуги онлайн. URL: https://plan2.diia.gov.ua/ 
 
 

5 ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Формами організації освітнього процесу з дисципліни «Інтернет-технології» є різні ти-

пи занять: формування компетентностей та їх розвиток у вигляді лабораторних робіт та інте-
рактивних занять.  

Методи навчання: словесні (розповідь, пояснення– МН 1.2, бесіда – МН 1.3);  наочні 
(комп’ютерні і мультимедійні методи– МН 2.4);  практичні (лабораторні роботи – МН 3.3); ме-
тоди самостійної роботи вдома (МН 18), робота під керівництвом викладача (МН 19). 

 
6 ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Відпрацювання пропущених занять здійснюється шляхом тестового контролю теорети-

чного матеріалу та написанням студентами звітів з лабораторних робіт. 
 У разі виявлення плагіату при перевірці звітів лабораторних робіт викладачем чи недо-

тримання академічної доброчесності при виконанні робіт, такі роботи анулюються, а  студент 
повинен ще раз виконати завдання самостійно. 



 

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  
 

Дається детальна інформація про методи контролю знань студентів на лекціях та лабора-
торних заняттях.  Зразок схеми нарахування балів при  оцінюванні знань студентів з дисциплі-
ни наведено в таблиці 5. За даними таблиці 5 на початку семестру розробляється робочий план 
дисципліни. 
 

Таблиця 4 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  
з дисципліни «Інтернет-технології » 

 
Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 
Модуль 1   

Тестовий контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля 
ЗМ1 (МФО 8) 

10 

Тестовий контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля 
ЗМ2 (МФО 8) 

10 

Контроль умінь при виконанні та захисті звітів лабораторних робіт 
(МФО 4, МФО 7) 

80 

      Усього 100 
 
Форма підсумкового оцінювання студентів – диференційований залік (МФО 3). 
Остаточне оцінювання екзамену з дисципліни проводиться відповідно до вимог чинного 

Положення «Про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначен-
ня рейтингу студентів». 
Диференційований залік з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали 
оцінювання, що наведена нижче. 
 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 
проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно    
82-89 В 

добре  
 

75-81 С 
67-74 D 

задовільно  
 

60-66 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


