
Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 1 Веб-дизайн 

Рівень ВО Бакалавр  

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

035 Філологія 

Прикладна лінгвістика.  

Переклад і комп’ютерна лінгвістика 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

Денна форма – 2 курс, 3 семестр, 5 кредитів 

Заочна форма – 2 курс, 3 семестр, 5 кредитів 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин  

(усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна форма – 150 год.  

(лекції – 10 год. / практичні – 44 год.) 

Заочна форма – 150 год. 

(лекції – 4 год. / практичні – 10 год.) 

Мова викладання Українська, Англійська  

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

Кафедра прикладної лінгвістики 

Автор дисципліни Кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Линник Ю. М. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ґрунтується на здобутих у попередніх навчальних семестрах 

знаннях із таких курсів як «Інформаційні технології», 

«Основи WEB технологій», «Основи програмування» та 

«Англійської мови» (рівень А2). 

Що буде вивчатися Курс спрямований на формування системи знань та навичок в 

сфері web-дизайну із застосуванням теоретичних основ 

художньої композиції, колористики, типографіки, 

користувацького досвіду, веб-програмування, оволодіння 

вміннями використання сучасних інформаційних технологій 

при розробці дизайну веб-інтерфейсів основних типів веб-

сайтів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни сприятиме: 

− оволодінню вичерпною та актуальною інформацією 

про сучасні тренди у сфері веб-дизайну та веб-розробки; 

− здобуттю базових навиків роботи із 

найпопулярнішими інструментами та технологіями у сфері 

веб-дизайну та веб-розробки. 

− підвищенню власного рівня цифрової та фахової 

компетентностей; 



− формуванню уміння розуміти, розділяти на окремі 

логічні блоки та розв’язувати, поставлені задачі; 

− розвитку здатності управляти, осмислювати та 

аналізувати отримані результати; 

сформувати навики пошуку нових шляхів розв’язання, 

поставлених перед вами задач, із врахуванням зміни 

технологій та вимог суспільства. 

Чому можна 

навчитися та як 

користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності). 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у студентів 

таких компетентностей: 

− надати базові знання про основні тенденції розвитку 

сучасного веб-дизайну. 

− ознайомляться із основами композиції, 

кольорознавства, типографії та стилістики; 

− розглянуть, з яких етапів складається дизайн-процес та 

здобудуть навики роботи із відповідними інструментами на 

кожному із етапів; 

− здобудуть базові навики роботи із сучасними 

інструментами веб-дизайнера(Figma); 

− зможуть розробляти основні типи веб-сайтів(Landing 

Page, Promo, інтернет-магазин, корпоративний сайт). 

Інформаційне 

забезпечення 

Силабус дисципліни, програмне забезпечення, електронні 

матеріали. Для студентів буде доступний 

мережевий(дистанційний) варіант курсу. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web»  

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

