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І. Загальні відомості 
Дисципліна "Глобальні комп’ютерні мережі" відноситься до 

навчальних дисциплін спеціальної підготовки студентів. У ній розглядаються 
програмування прикладних задач у мережі Internet  у середовищі Web-
технологій. 

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

 апаратні   і   програмні   засоби  обчислювальної  техніки в   
дисциплінах "Комп’ютерна схемотехніка і архітектура комп’ютерів", 
"Технологія програмування та створення програмних продуктів" та 
"Організація баз даних та знань"; 

 апаратні   і   програмні   засоби   комп'ютерних   мереж   у      
дисциплінах "Комп'ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні)", 
"WEB- технології та WEB-дизайн" та "Методи та засоби комп’ютерних 
інформаційних технологій". 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  
Метою дисципліни є оволодіння студентами основними засобами 

програмування і супроводу прикладних задач у мережі Internet з 
використанням Web-технологій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  
ЗНАТИ: 



  технології проектування Web-сторінок з використанням таблиць стилів і 
мови програмування PHP; 

 технології обробки даних на сервері з використанням мови РНР; 
 засоби технології XML, що використовуються для програмування 

прикладних задач у глобальних комп'ютерних мережах. 
УМІТИ: 
 проектувати Web-сторінки з використанням засобів таблиць стилів,  мови 

PHP; 
 програмувати обробку даних на Web-сервері з використанням мови РНР; 
 використовувати засоби РНР при розробці прикладних задач для мережі 

Internet; 
 використовувати засоби XML при розробці прикладних задач для мережі 

Internet. 
 

IV. Зміст кредитного модуля  
Розділ 1. Теоретичні відомості та історія створення глобальних мереж  
 Тема 1.1. Еволюція обчислювальних систем 
 Тема 1.2. Основні проблеми побудови мереж 
 Тема 1.3. Визначення «відкрита система» та проблеми стандартизації 
 Тема 1.4. Історія створення глобальних мереж 
 Тема 1.5. Теоретичні відомості  
Розділ 2. Мови програмування в мережі Інтернет 
 Тема 2.1. Огляд мов програмування в мережі Інтернет 
 Тема 2.2. HTML (HyperText Markup Language – мова гіпертекстової 
розмітки)  
 Тема 2.3. Проектування інтерактивних Web- сторінок 
 Тема 2.4. Каскадні таблиці стилів (CSS) 
 Тема 2.5. Мова програмування PHP  
Розділ 3. Мова XML і загальні компоненти технології XML 
 Тема 3.1. Введення в XML 
 Тема 3.2. Визначення типу документа (DTD) 
 Тема 3.3. Схеми XML 
 Тема 3.4. Обробка документів XML 
 Тема 3.5. Об'єктна модель документа (DOM) для XML 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Матеріал навчальної дисципліни вивчається на лекціях (теоретичні 

зведення), лабораторних роботах (придбання практичних навичок роботи з 
програмними засобами) та практичних заняттях (придбання практичних 
навичок роботи з програмними засобами та перевірка поточного рівня знань). 
Регулярний контроль знань і умінь студентів проводиться на практичних та 
лабораторних роботах та модульній контрольній роботі. Підсумковий 



контроль оволодіння навчальним матеріалом студентами здійснюється на 
іспиті. 
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Консультування проводиться на практичних завданнях та на 

індивідуальних консультаціях. 

VI. Мова 
Окрім основної, української, викладання можливе російською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
Індивідуальних завдань по дисципліні не передбачено. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) виконання та захист 14 лабораторних робіт; 

2) 1 модульна контрольна робота; 

3) відповідь на екзамені. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Лабораторні роботи 

 Ваговий бал за №1-8  лабораторні роботи – 8, за № 9-14 – 6 балів,  

Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює  

(8 балів х 8) + (6 балів х 6) = 100 балів. 



Лабораторні роботи № 1-8 з ваговим балом 8 оцінюються наступним 

чином: 

1. правильність отриманих результатів - 3 бали; 

2. зручний інтерфейс користувача - 1 бали; 

3. інтерактивне введення параметрів методу – 1 бали; 

4. динамічні зміни на екрані – 1 бал; 

5. структурний підхід до програмного коду – 1 бали; 

6. наявність коментарів в програмних модулях – 1 бал. 

Лабораторні роботи № 9-14 з ваговим балом 6 оцінюються наступним 

чином: 

1. правильність отриманих результатів - 3 бали; 

2. динамічні зміни на екрані – 1 бал; 

3. структурний підхід до програмного коду – 1 бали; 

4. наявність коментарів в програмних модулях – 1 бал. 

2. Модульний контроль 

 Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів за контрольну роботу 

дорівнює 10 балів. На модульну контрольну роботу виноситься два 

теоретичних питання и одне практичне. 

Контрольна робота оцінюється наступним чином: 

1. правильність написання 1 теоретичного питання - 2 бали; 

2. надання прикладу на вказані завдання – 1 бал; 

3. правильність розв’язання практичного завдання - 2 бали; 

4. правильність написання псевдокоду – 2 бали. 

Штрафні та заохочувальні бали за: 

 несвоєчасний (пізніше ніж на тиждень) захист лабораторної роботи – 2 

бали; 

 відсутність на лабораторному занятті без поважної причини – 1 бали; 

 заохочувальні бали: за модернізацію лабораторної роботи, виконання 

завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни – 10 

балів. 



Розмір шкали рейтингу R = 180 бали. 

Розмір стартової шкали RС = 110 балів. 

Розмір екзаменаційної шкали RЕ = 70 балів. 

Критерії екзаменаційного оцінювання: 

 Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань та одного 

практичниго завдання. Ваговий бал кожного теоретичного питання – 20. 

Ваговий бал практичного завдання – 30. 

Максимальна кількість балів за складання іспиту дорівнює  

20 балів х 2+ 30 балів  = 70 балів. 

Теоретична частина оцінюється наступним чином: 

1. правільна чітко викладена відповідь - 10 балів; 

2. повнота правільної відповіді – 3 бали; 

3. надання прикдадів програм за темою відповіді - 2 бали; 

4. коректні відповіді на додаткові питання за відповідною темою - 5 балів; 

Практичне завдання оцінюється наступним чином: 

1. правильність розв’язання завдання - 10 балів; 

2. структурний підхід до написання програми  - 5 балів; 

3. пояснення щодо команд, які вказані - 5 балів; 

4. альтернативний варіант програми  – 10 балів. 

Таблиця переведення рейтингової оцінки з навчальної дисципліни R: 

RD = rC +rE Уніфіковані 

бали 

(коеф. переведення 

1.8) 

Оцінка 

ECTS 

Традиційна 

оцінка 

171...180 95...100 A відмінно 

153...170 85...94 B 

135...152 75...84 C 

добре 

117...134 65...74 D задовільно 



108…116 60…64 E 

RD ≤ 108 RD ≤ 60 Fx незадовільно 

rc≤ 55  rc≤ 30 

або не виконані інші умови допуску 

до екзамену 

F не допущений 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 

 
 
 
 

 


