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Анотація навчальної дисципліни 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Методології розроблення сучасних веб-

ресурсів та сервісів” складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів 

філософії зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи, програмні рішення розроблення 

і розгортання, технології побудови сучасних веб-ресурсів та сервісів. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Методології розроблення сучасних веб-

ресурсів та сервісів” є формування та розвиток здатності до застосування сучасних методів та 

підходів щодо створення ефективних корпоративних інформаційних систем на базі застосування 

технологій веб-ресурсів та сервісів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методології розроблення сучасних веб-

ресурсів та сервісів” є формування у аспірантів цілісного уявлення щодо застосування певних 

засобів та технологічних рішень щодо забезпечення життєвого циклу сучасних веб-ресурсів 

та сервісів; надання аспірантам знання щодо оптимального вибору програмних рішень та 

методик забезпечення виконання етапів проектування, розроблення й супроводу веб-ресурсів 

та сервісів із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

ознайомлення з вимогами, що пред’являються до систем та програмних засобів управління 

проектом щодо впровадження веб-ресурсів та сервісів; передати аспірантам комплекс знань та 

вмінь, які допоможуть їм здійснювати діяльність та пропонувати рішення щодо створення 

корпоративних інформаційних систем та рішень у галузі проведення наукових досліджень на 

базі застосування технологій веб-ресурсів та сервісів. 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Курс 1А  

Семестр 3 

Кількість кредитів ЕСТS 5 

Форма підсумкового контролю залік 

 

Структурно-логічна схема вивчення дисципліни 

Пререквізити Постреквізити 

Сучасні методи та інструменти аналізу 

даних 

Дисертаційна робота 

Програмне забезпечення систем захисту 

інформації 

 

 

Компетентності та результати навчання за дисципліною 

Компетентності Результати навчання 

Здатність використовувати 

інформаційні технології в 

процесі наукової роботи 

Використовувати сучасні інформаційні технології для 

організації спільної роботи, комунікації, роботи з базами 

знань, вирішення етичних питань, презентації 

результатів дослідження. 

Здатність формувати політику 

безпеки на основі використання 

КСЗІ 

Використовувати сучасні програмні (програмно-

апаратні) засоби забезпечення політики безпеки на 

основі використання комплексних систем захисту 

інформації 
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Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та програмні технології побудови веб-

ресурсів та сервісів. 

Тема 1. Вступ. Основні терміни, визначення та класифікація сучасних веб-орієнтованих 

проектів та систем. 

Тема 2. Організація локальної мережі рівня підприємства. Особливості застосування 

хмарних сервісів та ресурсів у інфраструктурі підприємства чи дослідницької організації. 

Тема 3. Застосування ресурсів хмарних обчислень для ефективного виконання науково-

дослідних та науково-технічних проектів. 

Тема 4. Архітектура програмних рішень сучасних веб-ресурсів та сервісів. 

Тема 5. Приклад та теоретичні основи реалізації складної інформаційної системи на базі веб-

ресурсів та сервісів. 

 

Змістовий модуль 2. Розгортання та супроводження рішень на основі веб-ресурсів та 

сервісів. 

Тема 6. Забезпечення життєвого циклу інформаційної системи на базі сучасних веб-ресурсів 

та сервісів. Інструментальні засоби та методології управління виконанням проекту. 

Тема 7. Визначення архітектурних рішень програмної реалізації сучасних веб-ресурсів та 

сервісів. 

Тема 8. Особливості проектування та розроблення складних веб-рішень, що масштабуються. 

Тема 9. Етапи розроблення, компоненти та технології неперервної інтеграції та 

розгортання складних веб-рішень. 

Тема 10. Перспективи розвитку сучасних інформаційних систем, які застосовують серверні 

рішення на базі веб-ресурсів та сервісів. 

 

Перелік лабораторних занять, а також питань та завдань до самостійної роботи 

наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної дисципліни". 

Методи навчання та викладання 

В ході викладання дисципліни викладачем застосовуються пояснювально-

ілюстративний (інформаційно-рецептивний) та репродуктивний методи навчання. В якості 

методів викладання, які направлені на активізацію та стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів, застосовуються лекції (теми 1-5), презентації (теми 1-5). 

Порядок оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які, згідно з 

програмою навчальної дисципліни, передбачають лекційні та лабораторні заняття, а також 

виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою: 

1) поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних та лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 

100 балів; мінімальна сума, що дозволяє поставити залік, – 60 балів); 

2) підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі заліку, відповідно до 

графіку навчального процесу. 

Порядок здійснення поточного оцінювання знань.  

Оцінювання знань під час лекційних і лабораторних занять проводиться за такими 

критеріями:  

- вміння визначати оптимальні точки вибору програмних рішень та методики 

забезпечення виконання певних етапів; 

- проектування, розроблення й супроводу веб-ресурсів та сервісів із застосуванням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 



5 

- знання вимог до систем та програмних засобів управління проектом щодо 

впровадження веб-ресурсів та сервісів. 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі 

виконання лабораторних завдань, експрес-опитування, формування навичок самооцінювання 

та обговорення здобувачами виконаних лабораторних завдань, контроль самостійного 

виконання індивідуального завдання, проведення контрольних робіт. 

Всі роботи повинні бути виконані самостійно з метою розвитку творчого підходу до 

рішення задач. 

Лекційні заняття: максимальна кількість балів становить 40 (робота на лекції – 10, 

контрольні роботи – 30). 

Лабораторні заняття: максимальна кількість балів становить 60 (захист лабораторних 

робіт – 60), а мінімальна – 20. 

Самостійна робота: складається з часу, який здобувач витрачає на підготовку до 

виконання лабораторних робіт та на підготовку до експрес-опитувань за лекціями та 

контрольних робіт за лабораторними роботами дисципліни, в технологічній карті бали на цій 

вид робіт не виділені. 

Підсумковий контроль: проводиться з урахуванням отриманих балів у продовж 

семестру.  

Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під 

час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за 

семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та 

заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. 

Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за шкалою, наведено в таблиці "Шкала 

оцінювання: національна та ЄКТС". 

Форми оцінювання та розподіл балів наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної 

дисципліни". 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно не зараховано 
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Рейтинг-план навчальної дисципліни  
Т

ем
а
 

Форми та види навчання 
Форми 

оцінювання 

Max 

бал 

Т
ем

а
 1

, 
2
 

Аудиторна робота 

Лекція Тема 1. Вступ. Основні терміни, 

визначення та класифікація сучасних 

веб-орієнтованих проектів та систем. 

Тема 2. Організація локальної мережі 

рівня підприємства. Особливості 

застосування хмарних сервісів та 

ресурсів у інфраструктурі 

підприємства чи дослідницької 

організації. 

Робота на 

лекції 
2 

Лабораторне заняття Лабораторна робота 1. Застосування 

технологій віртуалізації для 

формування ефективного простору 

розробки веб-орієнтованого 

програмного продукту 

Захист 

лабораторної 

роботи № 1 

12 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Визначення завдання на лабораторний 

практикум та знайомство з 

предметною областю 

  

Т
ем

а
 3

, 
4
 

Аудиторна робота 

Лекція Тема 3. Застосування ресурсів 

хмарних обчислень для ефективного 

виконання науково-дослідних та 

науково-технічних проектів. 

Тема 4. Архітектура програмних 

рішень сучасних веб-ресурсів та 

сервісів. 

Робота на 

лекції 
2 

Лабораторне заняття Лабораторна робота 2. Особливості 

застосування хмарних сервісів та 

ресурсів для рішення завдань 

розроблення веб-ресурсів та сервісів 

Захист 

лабораторних 

робіт № 2 

12 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Підготовка до експрес-опитування. 

Підготовка до виконання 

лабораторних робіт. Виконання 

лабораторних завдань 

  

Т
ем

а
 5

, 
6
 Аудиторна робота 

Лекція Тема 5. Приклад та теоретичні основи 

реалізації складної інформаційної 

системи на базі веб-ресурсів та 

сервісів.  

Робота на 

лекції 
2 

контрольна 

робота 1 
15 
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Тема 6. Забезпечення життєвого циклу 

інформаційної системи на базі 

сучасних веб-ресурсів та сервісів. 

Інструментальні засоби та методології 

управління виконанням проекту 

Лабораторне заняття Лабораторна робота 3. Розроблення 

сучасних веб-ресурсів та сервісів на 

базі відкритих систем 

Захист 

лабораторних 

робіт № 3 

12 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Підготовка до виконання 

лабораторних робіт. Виконання 

лабораторних завдань 

  

Т
ем

а
 7

, 
8
 

Аудиторна робота 

Лекція Тема 7. Визначення архітектурних 

рішень програмної реалізації сучасних 

веб-ресурсів та сервісів. 

Тема 8. Особливості проектування та 

розроблення складних веб-рішень, що 

масштабуються. 

Робота на 

лекції 

2 

Лабораторне заняття Лабораторна робота 4. Особливості 

розроблення складних інтерфейсів 

веб-систем 

Захист 

лабораторних 

робіт № 4 

12 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Підготовка до виконання 

лабораторних робіт. Виконання 

лабораторних завдань 

  

Т
ем

а
 9

, 
1
0
 

Аудиторна робота 

Лекція Тема 9. Етапи розроблення, 

компоненти та технології неперервної 

інтеграції та розгортання складних 

веб-рішень. 

Тема 10. Перспективи розвитку 

сучасних інформаційних систем, які 

застосовують серверні рішення на базі 

веб-ресурсів та сервісів. 

Робота на 

лекції 

2 

контрольна 

робота 2 

15 

Лабораторне заняття Лабораторна робота 5. Компоненти 

та технології неперервної інтеграції 

та розгортання складних веб-рішень 

Захист 

лабораторних 

робіт № 5 

12 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Підготовка до виконання 

лабораторних робіт. Виконання 

лабораторних завдань 
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