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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ INTERNET–ЗАСТОСУВАНЬ

Предметом вивчення дисципліни є
розробка програмного забезпечення

Мета вивчення дисципліни
надання студентам таких можливостей та переваг: 

• розуміння особливостей будови та функціонування 
Інтернет–застосувань; 

• знання технології їх розробки та розгортання на Інтернет–
серверах.



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом 
елементів таких компетентностей::

Загальних:
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, вміння аналізувати та 

вирішувати практичні завдання.

2. Здатність до проведення досліджень, пошуку, оброблення та аналізу інформації.

3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Фахових:
1. Здатність до проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх 

ефективності та складності, використання формальних мов для кодування алгоритмів.

2. Здатність розробляти програмне забезпечення використовуючи об'єктно-орієнтоване 
моделювання предметних областей.

3. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне 
забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних.

4. Здатність використовувати знання з побудови операційних систем, апаратних 
платформ, мережевих технологій при розробці програмного забезпечення.

5. Здатність застосовувати знання принципів Інтернет-технологій та методів і засобів їх 
використання для розробки програмного забезпечення.



Тематичний план дисципліни (лекційні блоки)

Тема 1. Поняття Internet-застосування

Тема 2. Мова Python.

Тема 3. Середовище розробки PyCharm Community.

Тема 4. Поняття віртуального оточення.

Тема 5. Шаблон проектування Model-View-Controller.

Тема 6. Технологія Object–Relational Mapping.

Тема 7. HTML–шаблони та функції представлення.

Тема 8. Побудова застосування на базі Django.

Тема 9. Застосування фреймворку Bootstrap.

Тема 10. Сервер розробки Flask.

Тема 11. Аутентифікація користувачів застосування.

Тема 12. Взаємодія застосування з базою даних.

Тема 13. Реалізація функціоналу застосування.

Тема 14. Технологія розробки застосування.

Тема 15. Розгортання та підтримка застосування на сервері виконання.



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

• Робоча програма навчальної дисципліни

• Лекційний матеріал.

• Методичні вказівки та варіанти завдань до лабораторних занять.

• Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи.



Кадрове забезпечення
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