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Опис навчальної дисципліни 
Інтернет-технології – технології створення та підтримки 

різноманітних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет та інших 

комп’ютерних мережах. 
 

 

Мета викладання дисципліни 
Метою викладання дисципліни «Основи Internet-технологій» є 

детальний розгляд: 

 мови розмітки гіпертекстових документів HTML; 

 скриптової мови JavaScript. 
 

 

Завдання вивчення дисципліни 
Завданнями вивчення дисципліни «Основи Internet-технологій» є: 

 вивчення базових засобів мови HTML – тегів опису структури 

HTML-документа, форматування тексту, створення списків, 

вставки зображень, створення гіперпосилань; 

 вивчення засобів мови HTML для створення таблиць та 

технології табличного дизайну Web-сторінок; 

 вивчення засобів мови HTML для створення фреймових 

структур та технології фреймового дизайну Web-сторінок; 

 вивчення засобів мови HTML для створення навігаційних 

зображень-карт та технології їх ефективного використання на 

Web-сторінках; 

 вивчення засобів мови HTML для створення форм та 

технології їх ефективного використання на Web-сторінках; 

 детальне вивчення клієнтської скриптової мови JavaScript та 

технологій її ефективного використання для створення 

динамічних, інтерактивних Web-сторінок. 



Компетенції, якими повинен оволодіти студент 

після вивчення дисципліни 
В результаті вивчення дисципліни «Основи Internet-технологій» 

студент повинен опанувати відповідний теоретичний матеріал та 

здобути практичні навики: 

 базовими засобами мови HTML створювати Web-сторінки 

потрібної структури; 

 створювати HTML-таблиці та реалізовувати табличний 

дизайн Web-сторінок; 

 створювати фреймові структури та реалізовувати фреймовий 

дизайн Web-сторінок; 

 створювати навігаційні зображення-карти на Web-сторінках; 

 створювати HTML-форми; 

 створювати динамічні, інтерактивні Web-сторінки за 

допомогою скриптових JavaScript-програм. 

 

 

Тематика змістових модулів та їх основні положення 
 

ЗМ 1. Мова розмітки HTML. 

Поняття HTML. Теги та їх класифікація. Структура HTML-

документа. Форматування тексту. Створення списків. Вставка 

зображень. Створення гіперпосилань. Використання кольорів. 

Призначення, структура та опис HTML-таблиць. Табличний дизайн 

Web-сторінок. Поняття фреймів. Документ фреймової структури, опис 

фреймів. Плаваючі фрейми. Фреймовий дизайн Web-сторінок. 

Призначення, типи та принципи роботи зображень-карт. Створення 

зображень-карт, оброблюваних клієнтом. Призначення, структура та 

схема обробки форм. Опис форми та її елементів. 
 



ЗМ 2. Скриптова мова JavaScript. 

Призначення та типові приклади застосування JavaScript. Опис 

скриптових програм, змінні та функції. Засоби вводу-виводу інформації. 

Операції, умовні вирази та оператори. Організація циклів, оператори 

break та continue. Вбудовані функції. Об’єкти мови JavaScript та їх 

класифікація. Вбудовані об’єкти Number, Math, String, Array, Date. 

Об’єкти браузера navigator, history, location, window, document. Об'єкти 

мови HTML Link, Image, Form, Hidden, Text, Password, TextArea, 

Checkbox, Radio, Select, Option, Button, Reset та Submit. Об'єкти 

користувача. Класифікація подій. Обробники подій. 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

 

Засоби діагностики: 
 поточні опитування; 

 лабораторні роботи; 

 самостійні роботи; 

 модульні контрольні роботи. 
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