


Силабус курсу  

«Веб-сервіси та семантичний веб» 

2020–2021 навчального року 

 

Назва курсу Веб-сервіси та семантичний веб 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв,  

кафедра бібліотекознавства і бібліографії 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

02 “Культура і мистецтво”,  

029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 

Викладачі курсу Ржеуський Антоній Валентинович, к.н.с.к., доцент кафедри 

бібліотекознавства і бібліографії 

Контактна 

інформація 

викладачів 

antonii.v.vrzheuskyi@lpnu.ua 

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

Дисципліна «Веб-сервіси та семантичний веб» є нормативною дисципліною 

зі спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” для 
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Завдання та цілі 

курсу 

Мета вивчення навчальної дисципліни – сформувати систему 

теоретичних знань про розвиток мережі Інтернет та Web-технологій, зокрема 

сутність та основні принципи функціонування Web 2.0, семантичного вебу, а 

також практичних навиків роботи із основними сервісами Web 2.0 та 

можливостями їх використання в бібліотечно-інформаційному 

обслуговуванні.  
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Тривалість курсу 120 год.  

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять, із них – 16 лекцій, 16 години практичних 

занять та 88 годин самостійної роботи  

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 етапи розвитку мережі Інтернет 

 концепцію розвитку й функціонування Всесвітньої павутини – 

семантичний веб. 

 основні характеристики сервісів Web 2.0. 

 вміти:  

 застосовувати принципи функціонування семантичного вебу, Web-

сервісів і соціальних медіа; 

 застосовувати інструменти Web 2.0; 

 здійснювати спільну роботу з документами із застосуванням 

сервісівWeb 2.0; 

 здійснювати пошук у семантичному Web; 

 застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення 

професійної діяльності. 

Ключові слова Інформаційні системи, інформаційні мережі, база даних 

Формат курсу Очний, дистанційний 

Теми Тема 1. Історія розвитку інтернету та веб-технологій 

Тема 2. Веб 1.0 та Веб 2.0 

Тема 3. Сутність та основні принципи Веб 2.0. 

Тема 4. Бібліотека 2.0  

Тема 5. Фото- та відеохостинги. YouTube 

Тема 6. Блоги. Соціальні мережі 

Тема 7. Хмарні технології 

Тема 8. Семантичний Веб. Поняття семантичного Вебу. Основні ознаки. 

Детальніше – у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік наприкінці курсу 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань та навичок роботи із 

ПК, програмним забезпеченням, пошуковими операціями у мережі Інтернет. 

Навчальні методи лекції, виконання практичних робіт у комп’ютерному класі. 
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та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання комп’ютерної техніки, операційних 

систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

таким співвідношенням:  

• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50; 

• залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи:студенти подають результати виконання практичних робіт 

у формі звіту 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й інших   джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали отримані під час 

виконання практичних робіт та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час лекції та практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 

 

 


