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Перелік тем, які виносяться на іспит: 

 

1. ОСНОВИ ВЕБ ТА ВЕБ-ДИЗАЙНУ 

• Інтернет, Всесвітня мережа, структура та принципи 

• Протокол TCP/IP. IP-адреса. Порти 

• Протокол HTTP: порядок взаємодії, формат запиту і відповіді. 

• Адресація ресурсів в глобальних мережах. URI, URL, URN 

адреси. Абсолютна і відносна адресація 

• HTML: призначення, історія розвитку, стандарти мови. 

• Структура HTML документу 

• Теги та атрибути 

• Глобальні атрибути 

• Види розмітки HTML документу 

• Метаелементи: призначення, приклади 

• Секційні елементи (article, header, footer, section, nav, ...): 

призначення, приклади 

• Елементи заголовків 

• Групуючи елементи (main, p, blockquote, ol, ul, dl, figure, div, ...): 

призначення, приклади 

• Табличні елементи: призначення, приклади 

• Текстові елементи (em, br, mark, abbr, code, span, ...): 

призначення, приклади 

• Елементи посилання: призначення, приклади 



• Форми: призначення, приклади 

• Основні елементи форм: призначення, приклади 

• Елементи форм HTML5: призначення, приклади 

• Елементи вбудованого вмісту: зображення, відео, аудіо, iframe 

• Формати зображень у вебі: переваги та недоліки  

• Семантична розмітка 

• Інтернаціоналізація сторінок: кодування, мова, напрям тексту, 

можливість перекладу.  

2. Технологія CSS 

• Каскадні таблиці стилів (CSS). Ідеологія і способи використання.  

• Селектори: структура, оголошення, групування 

• Селектори класів та ідентифікаторів 

• Селектори атрибутів 

• Динамічні псевдокласи 

• Структурні псевдокласи 

• Селектори псевдоелементів 

• Селектори дочірніх, сусідніх, сестринських елементів, 

заперечення 

• Специфічність селекторів 

• Важливість селекторів 

• Наслідування та каскадування властивостей.  

• Значення та одиниці виміру в CSS 

• Кольори в CSS 

• Способи додавання CSS на сторінку 

• Шрифти в CSS 

• Форматування тексту за допомогою CSS 

3. Модель відображення. Типи верстки 

• Блокова модель елементів веб-сторінок  

• Особливості елементів блочного рівня 

• Особливості елементів рядкового рівня 

• Особливості рядково-блочних елементів 

• Види позиціонування елементів веб-сторінки.  

• Плаваючи (float) елементи 

• Верстка веб-сторінок з фіксованою шириною, резинова верстка 

та адаптивна верстка. 

• Технологія Flex. 

• Технологія Grid. 



4. Основи JavaScript  

• Синтаксис та особливості мови.  

• Оператори javascript.  

• Оператори розгалуження і цикли.  

• Оператори для роботи  з об'єктами у javascript.  

• Особливості роботи з масивами.  

• Функції у javascript.  

• Створення об'єктів користувача у javascript. 

5. Програмна взаємодія з HTML документами на основі DOM API 

• Об'єктна модель документа (DOM).  

• Види вузлів DOM.  

• Способи доступу до вузлів DOM за допомогою javascript. 

•  Маніпуляція вузлами DOM за допомогою javascript. 

6. Обробка подій  

• Поняття події. Процедури обробки події.  

• Об'єкт події.  

• Спливання і перехоплення.  

• Делегування подій.  

• Генерація подій на елементах. 

7. Форми, елементи управління. 

• Навігація і властивості елементів форми.  

• Фокусування: focus / blur. Зміна: change, input, cut, copy, paste. 

• Форми: відправка, подія і метод submit. 
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