
 

Назва дисципліни  Веб-дизайн для фізико-технічного застосування 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 Факультети: 

 Радіофізики, біомедичної електроніки 

та комп’ютерних систем 

 Фізико-енергетичний 

 Фізико-технічний 

 Фізичний 

3-4 курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Фізико-енергетичний факультет,  

кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних 

системах,  

Гарячевська І.В. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Знання з математики, фізики та основ програмування  

Опис 

Мета дисципліни. Вивчення студентами засобів моделювання, 

проектування та розробки веб-додатків для вирішення фізико-

технічних задач 

 

Очікувані результати навчання.  
Знати принципи створення веб-додатків, принципи формування 

технічного завдання, правила проектування бази даних, правила 

адаптивної верстки, мови програмування PHP і  JavaScript, 

засоби додавання та відображення інформації у вигляді таблиць, 

графіків, діаграм тощо; 

Вміти розробити адаптивний веб-додаток розташований на 

локальному сервері або в мережі Інтернет, який дозволяє збирати 

інформацію, зберігати її у базі даних, обробляти та відображати у 

вигляді різноманітних звітів. 
 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Розділ 1. Моделювання веб-додатку 

Тема 1. Аналіз предметної області та формування 

технічного завдання. 

Тема 2 . Розробка макету та визначення основних 

функціональних модулів веб-додатку. 

Тема 3. Вибір засобів реалізації та пошук готових 

рішень 

Розділ 2. Проектування веб-додатку.  

Тема 4.  Проектування бази даних 

Тема 5. Створення шаблону веб-додатка 

Розділ  3. Реалізація веб-додатку.  

Тема 6. Адаптивна верстка. 

Тема 7. Розробка бази даних 

Тема 8. Мова PHP. 

Тема 9. Мова JavaScript 

Тема 10. Засоби відображення даних 

Розділ  4. Тестування веб-додатку.  

Тема 11. Питання захисту інформації 

Тема 12. Тестування додатку 

 

http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/radiophysics
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/radiophysics
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/physenergy
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/phystech
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/physics


Методи контролю результатів навчання 
Поточний контроль – на кожному практичному занятті по 

кожній темі, за успішне виконання загального практичного 

завдання, студент отримує 5 бали, за часткове виконання 3 бал, 

за зовсім невиконане 0 балів.  

Модульний контроль (ваговий бал – 20) проводиться у 

вигляді презентації розробленого веб-додатка.  

На першу презентацію студент повинен надати проект 

(файл html та css) в электронному вигляді, звіт про процес 

розробки та представити свій проект перед аудиторією. Перша 

презентація проводиться після закінчення розглядання п’яти 

перших тем курсу. Критерії оцінювання:  

20 балів отримує студент який якісно виконав наступні 

задачі:  

- сформулював технічне завдання (4 бали),  

- виконав проектування бази даних (8 балів ), 

- реалізував верстку веб-додатка (8 балів).   

Часткове виконане завдання оцінюється наступним чином: 

-  Частково сформулював технічне завдання (2 бали),  

- Частково виконав проектування бази даних (4 бали), 

- Частково реалізував верстку веб-додатка (4 бали).   

Відсутність виконаного завдання або частин завдання 

оцінюється в 0 балів (все завдання або відсутня частина). 

 Критерії оцінювання та задачі другого модульного 

оцінювання: 

20 балів отримує студент який якісно виконав наступні 

задачі:  

- Веб-додаток має адаптивну верстку (5 балів) 

- Розроблена та підключена база даних (5 балів) 

- Реалізовані обробники форм на мові PHP (5 балів) 

- Додані класи розроблені на мові JavaScript (5 балів) 

- Застосовані стандартні засоби графічного відображення 

даних (5 балів) 

Часткове виконане (реалізоване але має помилки при 

роботі) завдання оцінюється наступним чином: 

- Веб-додаток не має адаптивну верстку (3 балів) 

- Часткова розроблена та підключена база даних (3 балів) 

- Частково реалізовані обробники форм на мові PHP (3 

балів) 

- Частково додані класи розроблені на мові JavaScript (3 

балів) 

- Частково застосовані стандартні засоби графічного 

відображення даних (3 балів) 

Відсутність виконаного завдання або частин завдання 

оцінюється в 0 балів. 

Форма підсумкового контролю знань – залік. Заліковий бал  

є сумою набраних балів за семестр.   

 

 

Мова викладання. Українська  

 


