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І. Загальні відомості 

Дисципліна " Технології мультимедіа та веб - дизайн" відноситься до 
навчальних дисциплін спеціальної підготовки студентів за фахом 
"Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг ". У ній розглядаються 
мультимедійні технології і їх застосування для створення мультимедійних 
проектів, у тому числі Web-застосувань.  

Вивчення дисципліни ґрунтується   на   знанні   студентами   
матеріалів, передбачених навчальними планами дисциплін по наступній 
тематиці: 

 апаратні   і   програмні   засоби  обчислювальної  техніки        в   
дисциплінах "Архітектура і функціонування ЕОМ" (НП-09  - 4 
кредити); 

 "Основи програмування й алгоритмічні мови" (НФ-03 – 6 кредитів);  
 „Системне програмування та операційні системи” (НП – 03/01– 4 

кредити);     
 „Комп’ютерні мережі” ( НП-07 - 3)"; 
 „Адміністрування комп’ютерних мереж" (НП-11– 8); 
 "Введення в програмне забезпечення автоматизованих систем"    (НФ-

05-7). 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою дисципліни є оволодіння студентами основними засобами 
програмування і супроводу прикладних мультимедійних задач у мережі 
Internet з використанням Web-технологій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  
ЗНАТИ: 

 телекомунікаційні технології Інтернет; 
 технології створення мультимедійних Web- застосувань засобами 

HTML, CSS та PHP 
УМІТИ: 

 проектувати Web- застосування на стороні клієнта з використанням 
HTML, CSS ; 

 програмувати обробку даних на Web-сервері з використанням мови 
РНР; 

 створювати клієнт-серверні Web- застосування на основі PHP. 
 

Позиції ОПП, яким відповідає дисципліна. 
 

Класифікація і основні властивості Інтернет 
технологій. 

ПФ.Д.01.ПР.Р.01.01 

Інтернет сервіси. ПФ.Д.01.ПР.Р.01.02 
Процедури та алгоритми забезпечення захисту 
програмних систем від несанкціонованого 
доступу 

ПФ.Д.01.ПР.Р.02.01 

 

Матеріал модуля формує базові знання для виконання кваліфікаційних 

робіт бакалавра та спеціаліста та основи створення презентаційних матеріалів 

та сайтів.    

 



IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

№  
п.п 

Найменування розділів, тем 

Розділ 1. Основи представлення документів в Інтернеті. Засоби 
форматування документів.(див. Розгорнутий план  мови HTML) 
1 Тема 1.1  Визначення, Основи Інтернет – організації. Сервісі 

Інтернет 
2 Тема 1.2  Гипертекст. Об’єктна модель документа. Мова НТМL.       
3 Тема 1.3  3.Додаткові засоби форматування – каскадні таблиці 

стилів (CSS), розширення мови – XHTML / DHTML, скріпти. 
 Модульний контроль. частина 1 (Типові тестові питання)  
Розділ 2. Мова PHP. Принципи функціонування. Побудова Web- 
застосувань 
4 Тема 2.1 Принципи функціонування PHP: інтеграція з HTML, 

інтерпретатор мови на стороні сервера, інсталяція. Найпростіша 
PHP програма. Основи мови PHP. Змінні, константи, вирази. 
Конструкції мови. 

5 Тема 2.2 Робота з масивами і рядками. Обробка даних форми. POST, 
GET, глобальні змінні, $_GET, $_POST, Cookies. ООП в PHP 

6 Тема 2.3  MySQL. Вступ. Інсталяція і адміністрування, 
phpMyAdmin. Доступ до бази MySQL в PHP: з’єднання з БД, 
виконання запитів, обробка результату 

7 Тема 2.4 Робота з БД MySQL в PHP: принципи розробки власних 
надбудов –бібліотеки функцій і класів для роботи з БД. 

8 Тема 2.5 Принципи побудови CMS-систем на базі PHP-MySQL 
Розділ 3. Мультимедійні  дані та засоби їх обробки 
9 Тема 3.1 Проблеми мультимедійних даних та шляхи їх вирішення. 

Засоби модифікація цифрованого звуку та  відео. Формати та засоби 
роботи з ІР- телефонією  

 Модульний контроль. частина 2 (Демонстрація сайту на 
хостингу apepes.org.ua) 

 Захист курсової роботи 
 

Перелік тем комп’ютерних практикумів 
Комп’ютер. практ. 1  Організаційне питання та ініціалізація пакетів програм 
що потрібні за програмою. 
 
Комп’ютер. практ. 2-5 Photoshop Створення складеної картинки. Розробка 
логотипу та.  
 
Комп’ютер. практ. 6 - 9 . Робота з засобами мови HTML. Основні елементи 
– форматування  тексту, заголовки, списки, таблиці, посилання. Оживлення 



статичного сайту. ( Графіка ) Залікове заняття з демонстрацією розробленого 
сайту статичного наповнення. Залікове завдання (звіт) повинно включати три 
фрейма два з яких повінню бути зв’язаними адресними посиланнями.  
 
Комп’ютер. практ. 10 - 14  Створення таблиць у СУБД MySQL. Створення 
запиту для відбору потрібних даних. РНР додаток для формування запиту та 
звіту за запитом 
 
.Комп’ютер. практ. 15 -17  Форматування та модифікація аудіо інформації 
Форматування та модифікація відео інформації. 
 
Комп’ютер. практ. 18  Підсумкове заняття. 

 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Котеров Д. В., Костарев А. Ф. PHP 5 В Подлиннике. – БХВ-Петербург, 

2006 г. – 1120 с. 
2. Котеров Д.В. Самоучитель РНР 4. - СПб.: БХВ-Петербург, 2001. - 576 с. 
3. Дари К., Бринзаре Б., Черчез-Тоза Ф., Бусика М. AJAX и PHP. 

Разработка динамических веб-приложений. – СПб.: Символ-плюс, 
2006. –336 c. 

4. Дистанційний курс «Мова програмування PHP» – Електронний ресурс. 
Режим доступу: http://www.znannya.org/?view=PHP 

5. Adobe Flash CS4. Официальный учебный курс. – Эксмо, 2009 г. – 400 с. 
6. Бурлаков М.В. Adobe Flash CS3. Самоучитель. – Диалектика, Вильямс, 

2008 г.– 624с. 
7. Дистанційний курс «Adobe Flash — розробка інтерактивних 

мультимедійних програм» – Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://www.znannya.org/?view=flash 

8. Колин Мук Основы ActionScript 2.0 Essential ActionScript 2.0. – Символ-Плюс, 2006 
г. –  576 с.  

9. Котеров Д.В. Самоучитель РНР 4. - СПб.: БХВ-Петербург, 2001. - 576 с. 

VI.2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРА ТУРА 
 

10. Жадаев А. Наглядный самоучитель Flash CS4. – БХВ-Петербург, 2009 
г. – 208 с. 

11. Платонова Н.С. Создание компьютерной анимации в Adobe Flash CS3 
Professional. – Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://www.intuit.ru/department/school/ adobeflashcs3p/ 

 

Модульна контрольна побудована з двох частин: типові тестові завдання 

для традиційного опитування студентів та індивідуальні завдання зі 

підготовки сайту за тематикою запропонованою викладачем. 



Виконання робіт та отримання консультацій організовано за традиційної 

формою спілкування, а також з використанням засобів електронної пошті та 

INTRANET послуг кафедрального сервера.  

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

У модулі студентам пропонується прослухати лекційний матеріал та 

виконати набір робіт на комп’ютерному практикумі для оволодіння 

навичками роботи з засобами оформлення зображень, технологій створення 

статичних та динамічно змінюучихся Web сторінок, побудови Web  - 

застосувань для організації функціональних можливостей типових 

інформаційних систем для Інтернет використання.  

За матеріалами модуля пропонуються: методичні друковані матеріали, 

презентаційні матеріали базових лекцій на CD, електронний варіант опорного 

конспекту лекцій та електронна версія методичних вказівок та завдань для 

виконання робіт комп’ютерного практикуму, список літератури.  

VI. Мова 

Мова викладання дисципліни українська або російська залежно від 

бажань студентів академічної групи. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні заняття зі студентам включають консультативні уроки 

(мастер класи) з виконання типових робіт та прийомів роботи по 

використанню інструментарію веб дизайнера, засобів побудови 

статистичних та динамічно змінючихся сторінок для сайтів, а також 

побудова інформаційної системи на основі розроблених РНР- застосувань. 

VIII. Методика оцінювання 

Оцінювання знань студентів за рейтинговою системою складається з 

суми показників з кожної теми кожного розділу за такими показниками: 



робота студента з лекційними матеріалами, активність при виконанні 

індивідуальних завдань на комп’ютерному практикумі , оригінальність 

реалізації та інші. Максимальні значення рейтингу студента за темами 

розділів  модуля наведені у таблиці. 

№ розділу  № теми Максимальна рейтингова  
оцінка 

Р 1 1.1 5 
 1.2 5 
 1.3 5 
 Мод. контр. ч.1 10 

Р.2 2.1 5 
 2.2 5 
 2.3 10 
 2.4 10 
 2.5 5 

Р 3. 3.1 5 
 Мод. контр. ч.2 10 
 Курсова 25 

 

Семестрова атестація підвищує сумарну рейтингову оцінку максимально 

на 25 одиниць. Семестрова атестація можлива при отримані студентом за 

семестр сумарної оцінці не нижче 60 одиниць. 

 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 

рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 

Шкала оцінювання 
 

RD ECTS Традиційна шкала 
95-100 A Відмінно 5 
85-94 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
60-64 E Задовільно 3 
40-59 F не задовільно 2 
1-39 Fx не зараховано  

 



 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни є виконання завдань та 

отримання позитивних рейтингових оцінок на попередніх  дисциплінах (за 

схемою вивчення).  


