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ВСТУП 

 

Необхідність вивчення курсу «Основи web-базованих технологій» витікає 

з освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 

«Технік з автоматизації виробничих процесів», яка визначає як мету навчання 

підготовку інженерів, здатних самостійно і творчо розв’язувати завдання 

проектування. Дисципліна спрямована на формування у студента спеціальних 

знань у сфері сучасних WEB-технологій. 

Мета: засвоєння необхідних знань з основ Web-програмування, 

формування твердих практичних навичок щодо розробки якісних сайтів з 

можливістю віддаленого моніторингу та керування фізичними об’єктами. 

Завдання: розвиток у студентів теоретичних знань і практичних навичок, 

що дозволяють їм розуміти і застосовувати фундаментальні й передові знання 

щодо розробки і прикладного застосування сучасних WEB-технологій для 

розв’язання завдань моніторингу та керування фізичними об’єктами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

− правила побудови документів HTML; 

− основні властивості каскадних таблиць стилів; 

− правила побудови й основні елементи сценаріїв мовою JavaScript; 

− правила побудови й основні елементи серверних сценаріїв мовою PHP; 

− правила взаємодії серверних сценаріїв мовою PHP із сервером БД 

MySQL; 

уміти: 

− створити сайт; 

− використати засоби каскадних таблиць стилів для оформлення сторінки; 

− написати нескладний сценарій обробки події. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 

№ 

теми 
Тема 

Денна/Заочна 

форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(ауд.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 Створення WEB-проекту та засади роботи з 

програмним забезпеченням Open Server 
2/2 3/2 

2 Створення математичних функцій 2/2 3/2 

3 Організація роботи з інформацією, її 

систематизація 
2/2 3/2 

4 Розробка програми обліку інформації про студентів 4/– 3/– 

5 Розробка програми обліку замовлень 

«Автозапчастини» (база даних) 
4/– 3/– 

6 Розробка програми обліку інформації про студентів 

з  використанням бази даних 

4/– 3/– 

Усього 18/6 18/6 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Створення WEB-проекту та засади роботи з програмним 

забезпеченням Open Server  

Мета: засвоїти інтерфейси програм Open Server і Notepad++ під час 

створення веб-проекту та його розміщення на сервері, яким є сам ПК. 

Короткі теоретичні відомості 

Web-програмування все частіше використовується в програмуванні. Воно 

бере початок із часу створення «всесвітньої павутини» – www та постійно 

розвивається. Для створення сучасного сайта потрібно використовувати всі 

різновиди Web-програмування: HTML-розмітку, каскадні таблиці стилів,  

Web-програмування клієнтське та серверне. 

Серверне Web-програмування – це технологія, що дозволяє запускати на 

web-сервері програми, які мають можливість отримувати дані від відвідувачів 

сайтів, підтримуваних цим Web-сервером, і видавати їм оброблені дані у 

вигляді Web-сторінок або інших файлів. Отже, серверне Web-програмування – 

це створення програм, працюючих на сервері, а не на клієнтській машині. 

Інструментарій Web-програмування створювався здебільшого не 

університетськими професорами, а діючими висококваліфікованими, 

талановитими програмістами. Вони, насамперед, ураховували інтереси 

виробничого процесу. Цей інструментарій орієнтований на кваліфікованого 

користувача, тому зручність вивчення цих технологій ураховувалася 

розробниками насамкінець. 

В інструментарії Web-програмування немає тієї строгості, однозначності, 

логічності, які притаманні класичним мовам програмування. Порівнюючи 

оператор виведення в Turbo Pascal і оператор виведення echo в PHP, бачимо, що 

для першого випадку характерна однозначність, строгість, а у другому – 

«різнобій». Тобто дозволена широка свобода дій, які досить складні під час 

вивчення.  
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Основною особливістю синтаксису мови PHP є можливість її 

впровадження в HTML-код.  

Документ HTML починають відкривальним тегом <HTML> і закінчують 

закривальним тегом </HTML>. Між парою контейнерних тегів розташовуються 

дві інші основні частини HTML документа: заголовок поміщений у контейнер 

<HEAD>...</HEAD> і тіло документа в контейнері <BODY>...</BODY>. Отже, 

чином структура простого документа HTML виглядає приблизно так. 

Структура HTML-документа 

<! DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2 // EN" >  

<HTML>  

<HEAD> Заголовок документа </HEAD>  

<BODY> Тіло документа </BODY>  

</HTML>  

Найпростіший спосіб реалізації скрипту PHP у документі HTML подано 

нижче: 

… 

<?  

PHP-скрипт 

?> 

… 

Також слід зазначати, що інформація про інтерпретатор PHP є доступною 

під час використання функції «phpinfo();». 

Порядок виконання роботи 

1. У каталозі «domains» (для різних версій може відрізнятися), 

установленого «OpenServer», створимо папку «АКІТ191.Ivanov». Замість 

АКІТ191 та Ivanov ви повинні вказати свою групу та прізвище, написані 

англійськими літерами. Отже, у цьому каталозі будуть розміщуватися всі файли 

і підкаталоги, створені під час виконання лабораторних робіт. 

2. Після створення каталогу необхідно перезапустити OpenServer, як це 

робиться – читайте в документації до програми. Після перезапуску OpenServer 

виконуються необхідні настройки в операційній системі (для цього можуть 
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знадобитися права адміністратора) для того, щоб ми могли звертатися до 

нашого проекту так, як ніби-то він розташований на віддаленому сервері й має 

зареєстроване ім’я. 

Після перезапуску в розділі «Мої сайти» з’явиться посилання на 

створений вами ресурс. Також на ресурс можна перейти, якщо в рядку адреси 

браузера набрати «http://si131.iavanov/». Запуск лабораторних робіт буде 

здійснюватися через цей ресурс.  

3. Створюємо стартову сторінку проекту, що дозволить покращити 

зручність доступу до виконуваних лабораторних робіт. Через провідник 

Windows у каталозі нашого проекту створюємо звичайний текстовий документ 

(необхідно, щоб у настройках системи було включено відображення типів 

файлів). Перейменуйте цей файл у «index.php». 

На цій стартовій сторінці проекту будуть розміщуватися посилання на 

лабораторні роботи виконавця та їх короткий опис.  

4. Відкриваємо для редагування створений файл у програмі Notepad++ за 

допомогою контекстного меню файла. 

5. Створюємо головну сторінку, використовуючи основні найпростіші 

теги html. При цьому на головній сторінці студента обов’язково зазначається 

група та ПІБ розробника, а вся інша інформація стосовно переліку 

лабораторних робіт та їх змістового наповнення має бути чітко структурована. 

6. Виконуємо всі необхідні дії для коректного відображення інформації 

на сторінці. 

Приклад реалізації головної сторінки проекту зображено на рис. 1.1, що 

створено завдяки написанню коду в середовищі Notepad++ (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.1 – Головна сторінка проекту 
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Рисунок 1.2 – Код головної сторінки проекту 

 

7. Виведемо інформацію про інтерпретатор PHP, що використовується у 

програмі OpenServer. Для цього створюємо файл «First_work.php», 

використовуючи код, поданий на рис. 1.3, де «<?php» та «?>» використовується 

для обмеження скрипта мовою PHP. Використання команди  

«echo "<p><a href='index.php'> До змісту </a>";» дозволяє додати до документа 

посилання на головну сторінку завдяки елементам гіпертекстової розмітки. 

 

 

Рисунок 1.3 – Код сторінки виведення інформації про інтерпретатор PHP 
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8. Виконуємо всі необхідні дії для коректного відображення тексту та 

проводимо збереження файлу.  

9. Запускаємо проект, використовуючи браузер за замовчанням, та 

перевіряємо правильність отриманого результату (рис. 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Робота № 1  

 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід виконання роботи. 

3. Коди створених об’єктів і результати їх виконання. 

4.  Висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте різновиди Web-програмування.  

2. Надайте визначення терміну «Web-сервер».  
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3. Наведіть відмінності між пасивними і активними Web-серверами.  

4. Які існують способи реалізації активних Web-серверів?  

5. Розкрийте значення абревіатури CGI й поясніть його походження.  

6. Опишіть схему роботи CGI.  

7. Що таке препроцесор?  

8. Назвіть переваги мови PHP над іншими CGI-мовами. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Створення математичних функцій  

Мета: засвоїти використання змінних, використання простих 

математичних операторів, виведення результатів під час створення веб-проекту. 

Короткі теоретичні відомості 

Для реалізації програми, що має виводити результат роботи простих 

математичних операцій зі змінними, використовуються команди, 

наведені у табл.1. 

Дія Приклад і опис 

Однорядковий коментар // Вивід дати у форматі: 08.11.2015 

або 

# однорядковий коментар 

Коментар багаторядковий /* Багаторядковий 

коментар */ 

Оператор програми закінчується 

символом «;». Символ «;» ставиться 

навіть перед «else» 

$totalqty=$tireqty+$oilqty+$spartkty; 

Рядкове значення пишеться в лапках $name="Василь Іванов" 

Операція складання рядків echo “<p>a=”.$a 

echo “<p>b=”.$b 

echo “<p>a+b=”.$c 

Виведення інформації: 

– в одиничних лапках 

– у подвійних лапках 

Код->Результат 

echo “<p>$a+$b=$c” –> 10+20=30 

echo ‘<p>$a+$b=$c’  –> $a+$b=$c 
 

Привласнення значень змінним  

Змінні в програмах на PHP відділяються символами $. 

$city = "Kyiv"; 
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city – змінна  

Kyiv – значення  

Деякі операції  

– інкремента/декремента; 

++$a Pre-increment Збільшує $a на 1, потім повертає $a 

. $a++ Post-increment Повертає $a, потім збільшує $a на 1. 

--$a Pre-decrement Зменшує $a на 1, потім повертає $a.  

$a-- Post-decrement Повертає $a, потім зменшує $a на 1. 

– арифметичні:  

$a + $b Складання Сума $a і $b.  

$a - $b Віднімання Різниця $a і $b. 

$a * $b Множення Піднесення $a и $b 

$a і $b. $a / $b Ділення Часткового від ділення $a на $b.  

$a % $b Modulus Цілочисельний залишок від ділення $a на $b. 

– строкові. 

Є дві строкові операції. Перша – операція (''.''), яка повертає об’єднання з 

правого і лівого аргументів. Друга – операція привласнення (''.=''), яка приєднує 

правий аргумент лівому аргументу.  

$a = "Hello "; $b = $a . "World!"; // тепер $b містить "Hello World!"  

$a = "Hello "; $a .= "World!"; // тепер $a містить "Hello World!" 

 

Вирази порівняння 

Вирази порівняння обчислюються в 0 або 1, означаючи FALSE або TRUE 

(відповідно). PHP підтримує   

> (більше),  

>= (більше або дорівнює) 

== (дорівнює), 

!= (не дорівнює), 

< (менше) і <= (менше або дорівнює). 
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Ці вирази найчастіше використовуються в середині умовних операторів, 

таких як if. порівняння:   

$a == $b дорівнює TRUE, якщо $a дорівнює $b.  

$a != $b не дорівнює TRUE, якщо $a не дорівнює $b.  

$a <> $b не дорівнює TRUE, якщо $a не дорівнює $b.  

$a < $b менше TRUE, якщо $a строго менше $b.  

$a > $b більше TRUE, якщо $a строго більше $b.  

$a <= $b менше або дорівнює TRUE, якщо $a менше або рівно  

$b. $a >= $b більше або дорівнює TRUE, якщо $a більше або дорівнює $b. 

 

Порядок виконання роботи 

1. У папці розміщення попередньої лабораторної роботи  

(Приклад: «АКІТ191.Ivanov») створюємо файл Second_work.php, що має такий 

код (рис. 2.1): 

 

Рисунок 2.1 – Приклад коду використання математичних функцій 

Зовнішній вигляд сторінки, що створена на базі вищезазначеного коду 

(рис. 2.1), подано на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Зовнішній вигляд сторінки під час використання  

математичних функцій 

2. Створіть посилання на цю роботу на стартовій сторінці аналогічно 

першій роботі. Назвіть її «Лабораторна робота № 2 – Математичні функції», а в 

описі вкажіть «Використання змінних, використання простих математичних 

операторів, виведення результатів». 

3. Збережіть усі зміни та запустіть проект або оновіть сторінку у 

браузері. Переглянувши результати своєї роботи, за необхідності виконайте дії 

для коректного відображення інформації. 

4. Додайте у цей файл декілька нових математичних виразів на власний 

вибір зі своїми вихідними даними. Виведіть результат. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід виконання роботи. 

3. Коди створених об’єктів і результати їх виконання. 

4. Висновки до роботи. 
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Контрольні запитання 

1. Визначте способи створення коментарів у веб-проекті. У чому їх 

відмінність?  

2. Назвіть основні правила синтаксису PHP-програми. 

3. Визначте способи реалізації операцій з текстовими та числовими 

даними. 

4. Як відбувається виведення інформації? 

5. Чи можливо здійснювати відлагоджування PHP-скриптів на клієнтській 

машині? 

6. Як визначаються константи у PHP? 

7. Опишіть синтаксис умовного оператора у PHP. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Організація роботи з інформацією, її систематизація 

Мета: засвоїти методи прийому, перегляду та збереження інформації на 

прикладі систематизації замовлень магазину «Автозапчастини». 

 

Короткі теоретичні відомості 

У серверному web-програмуванні досить розповсюдженим завданням є 

передача даних (параметрів) PHP-програмі іззовні (із іншої програми, із 

адресного рядку браузера). Найбільш розповсюдженими методами передачі 

інформації в PHP є POST і GET.  

Метод POST працює так. Дані, які необхідні програмі, уводяться 

користувачем у відповідні поля HTML-форми (рис. 3.1). Натисканням кнопки 

типу Submit (Пр.: «Відправити повідомлення», «Відправити замовлення») імена 

полів уведення та введені в них значення відправляються на сервер блоком 

даних і можуть бути використані в тезі <FORM> програмою. 

Щоб забезпечити таку сумісність, в обробній програмі для позначення 

одержуваних з форми даних потрібно використовувати імена, одержані шляхом 

додаванням до імен полів форми символів $ (Пр.: $tireqty,  $oilqty, $sparkqty).  
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На деяких серверах в обробній програмі ці імена і значення змінних 

можна використовувати без всяких підготовчих операцій (як у нашій програмі): 

echo $tireqty. "автопокришки <br>";  

echo $oilqty. "пляшки оливи <br>";  

echo $sparkqty. "свічки запалювання <br>". 

Але ця можливість визначається станом директиви register_globals у 

розідлі Data Handling файлу конфігурації php.ini. Якщо вона вимкнена (за 

замовчанням вона вимкнена), тоді register_globals=Off, таке пряме 

використання буде заборонено. У такому випадку виникає необхідність 

використання «суперглобального масиву» $_POST. Цей асоціативний масив 

формується на сервері з даних, що подаються з форми та може мати такий 

вигляд: $_POST= array (“tireqty” =>2, “oilqty” => 1, “sparkqty” =>4). 

Метод GET. Під час відправки даних з форми на сервер за методом GET 

вміст форми додається в адресному рядку браузера до URL програми, що 

приймає ці дані, у такому вигляді: 

http://action.php?name1=value1&name2=value2&name3=value3. 

У цьому прикладі action.php – це URL-адреса програми, яка має 

обробляти форму. Зазвичай це програма, задана в атрибуті action тега form. 

Імена name1, name2, name3 відповідають іменам елементів форми, а value1, 

value2, value3 – значенням цих елементів. 

Отже, передача даних серверної програми за методом GET відбувається 

абсолютно не так, як за методом POST. А саме, передача даних відбувається 

через адресний рядок браузера, і вони візуально відображені користувачу  

(рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Передача даних з форми за методом GET 

http://action.php/?name1=value1&name2=value2&name3=value3


17 

Узагалі, для передачі даних методом GET уводити дані в поля  

HTML-форми не обов’язково. Достатньо додати в рядок URL потрібні змінні та 

їх значення (рис. 3.2). Тоді дані будуть передані в серверну програму, хоча в 

поля форми дані не введені. 

 

 

Рисунок 3.2 – Передача даних з формою без заповнення форми 

Правильно побудована програма під час своєї роботи має проводити 

перевірку даних на коректність їх уведення до форм. Бувають випадки, коли 

необхідна реалізація передачі даних з форми до серверної програми з 

функціями контролю: 

– повнота введених даних (чи всі поля заповнені); 

– коректність уведення даних (наприклад, за типом  букви чи числа); 

– коректність уведення даних (наприклад, входження значень даних до 

заданого діапазону). 

Порядок виконання роботи 

1. Для реалізації завдання обліку замовлень (інформації) магазину 

автозапчастини організовуємо прийом та зберігання інформації про замовлення 

магазину «Автозапчастини». Прийняті замовлення будуть зберігатися в 

текстовому документі у каталозі проекту (на сервері). Для розв’язання цього 

завдання необхідно використати декілька файлів скриптів PHP та текстовий 

файл, у якому і буде зберігатися інформація про замовлення.  

З метою логічної організації власного сайту з усіма лабораторними 

роботами створюємо окремий каталог під назвою «Work_3». У цьому каталозі й 

будемо розміщувати всі необхідні файли для третьої роботи.  
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2. Насамперед в індексній сторінці створюємо посилання на цю роботу, 

за аналогією з попередніми роботами, враховуючи фактичне розташування 

головного файлу третьої роботи (Пр.: АКІТ191.Ivanov/Work_3/index.php). При 

цьому назва роботи «Лабораторна робота № 3» – Облік замовлень магазину 

«Автозапчастини», а опис «Прийом, перегляд і зберігання замовлень магазину 

«Автозапчастини». 

3. Створюємо файли «index.php», використовуючи код, поданий 

на рис. 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Загальний вигляд коду index.php 

 

 

4. Створюємо файли «processoreder.php», використовуючи код: 
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Рисунок 3.4 – Загальна структура коду файла processoreder.php 

 

При цьому звернутий підрозділ  має вигляд:  

<?php  

  $tireqty = $_POST['tireqty'];  

  $oilqty = $_POST['oilqty'];  

  $sparkqty = $_POST['sparkqty'];  

  $address = $_POST['address'];  

   $date = date('H:i, d.m.Y');  

  echo '<p>Замовлення оброблено в ';  

  echo $date;  

  echo '</p>';  

  echo '<p>Список вашего замовлення: </p>';  

   $totalqty = 0;  

  $totalqty = $tireqty + $oilqty + $sparkqty;  

  echo 'Замовлено товарів: '.$totalqty.'<br />';  

   if( $totalqty == 0)  

  {  

  echo 'Ви нічого не замовили на попередній сторінці!<br />'.  

  "<p><a href='orderform.php'>Оформити   

  замовлення</a></body></html>";  

  exit;        

  }  

  else  

  {  

  if ( $tireqty>0 )  

        echo $tireqty.' автопокришок <br />';  

  if ( $oilqty>0 )  

        echo $oilqty.' пляшок з мастилом<br />';  

  if ( $sparkqty>0 )  

        echo $sparkqty.' свічок запалювання<br />';  

  }  

   $totalamount = 0.00;  

  define('TIREPRICE', 100);  

  define('OILPRICE', 10);  

  define('SPARKPRICE', 4);  

   $totalamount =  

  $tireqty*TIREPRICE+$oilqty*OILPRICE+$sparkqty*SPARKPRICE;  

   $totalamount=number_format($totalamount, 2, '.', ' ');  
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   echo '<p>Всього по зазамовленню: '.$totalamount.'</p>';  

  echo '<p>Адреса доставки: '.$address.'</p>';  

   $outputstring = $date."\t".$tireqty." автопокришок\t".$oilqty.  

                " пляшок з мастилом\t".$sparkqty.  

                " свічок запалювання\t\$".$totalamount."\t".$address."\n";   

  @ $fp = fopen("orders.txt", 'ab');  

   if (!$fp)  

  {  

  echo "<p><strong>В даний момент Ваш запит не може бути оброблений. "  

  ."Спробуйте пізніше.</strong></p>".  

  "<p><a href='index.php'>Перегляд замовлення</a></body></html>";  

  exit;  

  }   

   fwrite($fp, $outputstring, strlen($outputstring));  

  fclose($fp);  

   echo '<p>Замовлення записано.</p>';  

  ?> 
 

5. Створюємо файли «orderform.php», використовуючи код: 

 

Рисунок 3.5 – Загальна структура коду файла «orderform.php» 
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6. Проведіть тестування виконаної роботи. Перевірте зміст файла, у 

який здійснюється запис. Перевірте, як програма обробляє виключні ситуації 

(Приклад виключної ситуації: нічого не введено в полях замовлення).  

 

 

Рисунок 3.6 – Результат роботи створеної програми 

 
 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості, процес проведення роботи. 

3. Коди створених об’єктів і результати їх виконання. 

4.  Висновки до роботи. 

Контрольні запитання 

1. Укажіть адресу створеного нами на віртуальному сервері сайту. 

2. Відтворіть форму для введення замовлення на автозапчастини. 

3. Опишіть синтаксис умовного оператора у PHP. 

4. Наведіть переваги та недоліки цього способу побудови PHP-програми 

з обліку інформації про замовлення магазину «Автозапчастини».  
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Розробка програми обліку інформації про студентів 

Мета: засвоїти методи практичної реалізації прийому, перегляду та 

збереження інформації під час створення програми обліку інформації про 

студентів 

Порядок виконання роботи 

1. Створюємо програму для обліку інформації про студентів за 

аналогією з попередньою лабораторною роботою. Програма має містити таку 

інформацію: 

– шифр навчальної групи; 

– ПІБ студента; 

– дата народження; 

– стать студента; 

– № залікової книжки; 

– паспортні дані (серія та номер паспорта, ким і коли виданий). 

Програма має реалізовуватися із системи додавання, перегляду та 

зберігання інформації про студента в текстовому файлі в каталозі проекту. 

Інформація поля шифр навчальної групи має вводитися за допомогою поля з 

випадним списком. Значення для випадаючого списку мають завантажуватися з 

окремого текстового файлу, який зберігається в тому ж каталозі, що й основний 

файл. Окрім того, має бути організовано додавання та перегляд інформації у 

файлі для навчальних груп. 

Під час реалізації програми назва файлів і змінних повинні відповідати 

тематиці розв’язувальної задачі. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета, процес проведення роботи. 

3. Коди створених об’єктів і результати їх виконання. 

4.  Висновки до роботи. 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Розробка програми обліку замовлень «Автозапчастини» (база 

даних) 

Мета: засвоїти методи практичної реалізації прийому, перегляду та 

збереження інформації про замовлення  магазину «Автозапчастини» за 

допомогою бази даних. 

 

Короткі теоретичні відомості  

Створена програма для обліку замовлень «Автомагазину» (лабораторна 

робота № 3) має суттєвий недолік – відсутність можливості коригування 

інформації про замовлення. Під час роботи з файлами реалізувати цю функцію 

дуже складно. Для усунення цього недоліку використовуються можливості 

системи управління базами даних. База даних – це структурований набір даних 

якої-небудь предметної галузі, що зберігається на зовнішньому носії. Для 

роботи з базами даних може бути використана будь-яка система управління 

базами даних (СУБД). Система управління базами даних визначає спосіб та 

формат зберігання бази даних, а також можливості обробки інформації. 

Загальна характеристика MySQL 

Завдання тривалого зберігання інформації й оперативної вибірки її для 

обслуговування запитів користувачів у мережі Інтернет розв’язується постійно. 

На сьогодні для цього частіше використовується СУБД MySQL. Її називають 

також сервером баз даних. Вона не призначена для роботи з великими обсягами 

інформації, але її застосовують для Web-проектів. СУБД MySQL відрізняється 

хорошою швидкістю роботи, надійністю і гнучкістю. Підтримка сервера 

MySQL включена в мову серверного Web-програмування PHP. Окрім того, 

СУБД MySQL є безкоштовно поширюваним програмним продуктом. 

Для роботи із цією СУБД у ряді розв’язування наших завдань в 

основному буде достатньо знань, отриманих під час вивчення СУБД MS 

ACCESS. Під час розв’язування простих завдань можна обійтися графічним 

інтерфейсом, реалізованим програмою phpMyAdmin. Так само, як інтерфейс 

MS ACCESS, він дозволяє виконувати багато операцій з даними з БД, не 



24 

користуючись операторами мови SQL. Однак складні завдання неможливо 

розв’язувати без використання мови SQL. Для ілюстрації відмінностей MySQL 

від ACCESS, хоча б для поверхневих, наведемо найчастіше використовувані 

типи даних MySQL (табл. 5.1). У дужках указані еквівалентні або аналогічні 

типи даних MS ACCESS. 

 

Таблиця 5.1 – Найчастіше використовувані типи даних MySQL 

Тип Опис 

INT (числовий) 
Дані цілого типу. Діапазон значень: 

-2 147 483 648 … +2 147 483 647 

VARCHAR (N)  

(текстовий) 

Рядок змінної довжини, N – допустиме 

число символів (максимум 255) 

TEXT (memo) Текст, максимальний розмір – 64 Кб  

DATE (дата/час) Дата (формат РРРР-ММ-ДД) 

TIME (дата/час) Час (формат ГГ:ХХ:СС) 

BLOB (OLE) 
Бінарні дані, наприклад, зображення. 

Максимальний розмір поля – 64 Кб 

 

Порядок виконання роботи 

1. Створення програми обліку замовлень магазину «Автозапчастини» 

дозволяє додавати, змінювати та видаляти інформацію про замовлення, 

використовуючи базу даних для зберігання інформації. Під час розв’язування 

поставленого завдання використовуємо як СУБД сервер баз даних MySQL, що 

входить до складу «OpenServer». 

2. Створюємо базу даних, що буде складатися з однієї таблиці, методом 

вибору «MySQL менеджера» з розділу «Додатково». Відчинивши «Менеджер 

сеансів», знаходимо прописане підключення «Unnamed», якщо його немає, то, 

використовуючи документацію «OpenServer», створюємо його та відкриваємо. 

Для роботи із сервером баз даних необхідна наявність облікового запису. 

За замовчуванням в OpenServer використовується обліковий запис root без 

пароля, хоч це й некоректно з погляду інформаційної безпеки.  

Через контекстне меню з’єднання Unnamed обираємо «Створити–База 

даних». Указуємо ім’я «spareparts», як зображено на рис. 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Створення бази даних 

 

Далі у відкритому списку баз даних «spareparts» створюємо таблицю 

через контекстне меню «Створити–Таблиця». Називаємо таблицю «zamovlenja» 

та описуємо структуру таблиці, як указано на рис. 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Структура таблиці «Zamovlenja» 

 

Для того, щоб зробити поле «idzamovlennja» ключовим, необхідно в 

контекстному меню для цього поля обрати «Створити новий індекс», а потім – 

«Primary». При цьому слід на вкладці «Основний» указати ім’я таблиці 

«zamovlennja» та натиснути кнопку «Зберегти». Після цього таблиця з’явиться 

у списку зліва.  

3. Усі необхідні файли будуть зберігатися в папці «Work_5». У 

індексному файлі глобального проекту розміщуємо посилання на цю роботу. 

Назва роботи – «Лабораторна робота № 5 – Облік замовлень магазину 
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«Автозапчастини» (база даних)», а опис «Прийом, перегляд і зберігання 

замовлень магазину «Автозапчастини» за допомогою бази даних».  

4. Створюємо такі файли у каталозі «Work_5»: 

– index.php, 

– orderformadd.php, 

– procesorderadd.php, 

– orderformedit.php, 

– procesorderedit.php, 

– delorder.php. 

Файл «index.php» використовується для перегляду прийнятих замовлень і 

дозволяє перейти до форм і скриптів, за допомогою яких можливо оформити 

замовлення, видалити чи змінити існуючі замовлення. Вміст файла «index.php» 

подано нижче: 

<html>  

<head>  

<title> «WEB-програмування» (АКІТ191.Ivanov) – Лабораторна  

робота № 5   

</title>  

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'  

char-set='utf-8'>  

</head>  

<body>  

<h1>Магазин «Автозапчастини» (база даних)</h1>  

<h2>Прийняті замовлення</h2>  

<?php  

$handle  =  new  mysqli(' АКІТ191.Ivanov',  'mysql',   

'mysql',  'spareparts'); 

$query = "SELECT  

idzamovlennja, 

tirekol,   
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oilkol,   

sparkkol,   

vsjogo,   

adresa,   

date_format(zamovlennjadate,'%d.%m.%Y  %H:%i')  as   

zamovlennjadate FROM zamovlenja ORDER BY zamovlennjadate DESC;  

$result = $handle->query($query);      

$numresult=$result->num_rows;  

echo '<p>Кількість записів - '.$numresult;      

echo '<table border=1>';  

echo '<tr><th>№</th>';  

echo '<th>Дата та час замовлення</th>';  

echo '<th>Покришок (шт.)</th>';  

echo '<th>Олива (пляшок)</th>';  

echo '<th>Свічок запалювання (шт.)</th>';  

echo '<th>Усього (грн.)</th>';      

echo '<th>Адреса доставки</th>';  

echo '<th></th>';  

echo '<th></th>';  

for ($i=0;$i<$numresult;$i++)  

{  

$row=$result->fetch_assoc();  

echo '<tr><td>'.$row['idzamovlennja'];  

echo '</td><td>'.$row['zamovlennjadate'];  

echo '</td><td>'.$row['tirekol'];  

echo '</td><td>'.$row['oilkol'];  

echo '</td><td>'.$row['sparkkol'];  

echo '</td><td>'.$row['vsjogo'];  

echo '</td><td>'.$row['adresa'];  

echo '</td><td>';  
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echo '<form action="delorder.php" method="post">';  

echo  '<input  type="hidden"  name="idzamovlennja"   

value="'.$row['idzamovlennja'].'">';  

echo '<input type="submit" value="Видалити">';  

echo '</form>';  

echo '</td><td>';  

echo '<form action="orderformedit.php" method="post">';  

echo  '<input  type="hidden"  name="idzamovlennja"   

value="'.$row['idzamovlennja'].'">';  

echo '<input type="submit" value="Змінити">';  

echo '</form>';  

}  

echo '</table>'  

?>  

<p><a href='orderformadd.php'>Оформити замовлення</a>  

<p><a href='../index.php'>До змісту</a>  

</body>  

</html> 

Файл «orderformadd.php» зберігає форму для здійснення нового 

замовлення та має вигляд: 

<html>  

<head>  

<title> «WEB-програмування» (АКІТ191.Ivanov) – Лабораторна  

робота № 5  

</title>  

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'  

char-set='utf-8'>  

</head>  

<body>  

<h1>Магазин "Автозапчастини" (база даних)</h1>  



29 

<p><a href='index.php'>Прийняті замовлення</a>  

<h2>Форма замовлення</h2>  

<form action="procesorderadd.php" method=post>  

<table border=0>  

<tr bgcolor=#cccccc>  

<td width=150>Товар  

<td width=15>кількість  

<tr>  

<td>Автопокришки  

<td  align=left><input  type="text"  name="tirekol"  size=3  maxlength=3>  

<tr>  

<td>Автомобільна олива  

<td  align=left><input  type="text"  name="oilkol"  size=3  maxlength=3>  

<tr>  

<td>Свічки запалювання  

<td align=left><input type="text" name="sparkkol" size=3 maxlength=3>  

<tr>  

<td>Адреса доставки  

<td align=center><input type="text" name="adresa" size=60>  

<tr>  

<td  colspan=2  align=center><input  type=submit  value="Відправити  

замовлення"></td>  

</table>  

</form>    

</body>  

</html> 

Файл «procesorderadd.php» має скрипт, за допомогою якого здійснюється 

оброблення нового замовлення та запис даних про замовлення до таблиці бази 

даних. Вміст файлу «procesorderadd.php» подано нижче: 

<html>  
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<head>  

<title> «WEB-програмування» (АКІТ191.Ivanov) - Лабораторна  

робота № 5  

</title>  

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'  

char-set='utf-8'>  

</head>  

<body>  

<h1>Магазин "Автозапчастини" (база даних)</h1>  

<h2>Результати оформлення замовлення</h2>  

<?php  

$tirekol = $_REQUEST['tirekol'];  

$oilkol = $_REQUEST['oilkol'];  

$sparkkol = $_REQUEST['sparkkol'];  

$adresa = $_REQUEST['adresa'];  

if ((!isset($tirekol))||(!isset($oilkol))||(!isset($sparkkol))||(!$adresa)) 

{  

echo '<p>Ви не вказали всі дані. Повторіть параметри  

замовлення.';  

echo '<p><a href="orderformadd.php">До форми замовлення</a>';  

echo '</body></html>';   

exit;  

}    

$totalkol = 0;  

$totalkol = $tirekol + $oilkol + $sparkkol;  

if( $totalkol == 0)  

{  

echo '<p>Ви нічого не вибрали. Повторіть параметри замовлення.';  

echo '<p><a href="orderformadd.php">До форми замовлення</a>';  

echo '</body></html>';     
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exit;  

}  

$vsjogo = 0;  

define('TIREPRICE', 100);  

define('OILPRICE', 10);  

define('SPARKPRICE', 4);  

$vsjogo  =  

$tirekol*TIREPRICE+$oilkol*OILPRICE+$sparkkol*SPARKPRICE;  

$zamovlenjadate=date('Y-m-d H:i:s');  

$handle  =  new  mysqli('SI131.Ivanov',  'mysql',  'mysql',  'spareparts');  

$query  =  "INSERT  INTO  zamovlenja  (tirekol,  oilkol,  sparkkol,  vsjogo,   

adresa, zamovlenjadate) VALUES ($tirekol, $oilkol, $sparkkol, $vsjogo,  

'$adresa', '$zamovlenjadate')";   

 $result = $handle->query($query);      

if ($result) echo "Дані збережені";  

if (!$result) echo "Помилка збереження даних";  

echo "<p><a href='index.php'>Прийняті замовлення</a>";  

?>  

</body>  

</html> 

В «orderformedit.php» описується форма, що використовується для зміни 

наявних замовлень. Вміст файлу «orderformedit.php» подано нижче: 

<html>  

<head>  

<title> «WEB-програмування» (АКІТ191.Ivanov) - Лабораторна  

робота № 5 

</title>  

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'  

char-set='utf-8'>  

</head>  
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<body>  

<h1>Магазин "Автозапчастини" (база даних)</h1>  

<p><a href='index.php'>Прийняті замовлення</a>  

<h2>Зміна замовлення</h2>  

<form action="procesorderedit.php" method=post>  

<table border=0>  

<tr bgcolor=#cccccc>  

<td width=150>Товар  

 <td width=15>Кількість 

 <?php  

$idzamovlenja = $_REQUEST['idzamovlenja'];  

echo '<input type="hidden" name="idzamovlenja" 

value="'.$idzamovlenja.'">';  

 $handle  =  new  mysqli('SI131.Ivanov',  'mysql',  'mysql',  'spareparts'); 

$query = "SELECT idzamovlenja,   

tirekol,   

oilkol,   

  sparkkol,   

vsjogo,   

adresa,   

date_format(zamovlenjadate,'%d.%m.%Y  %H:%i') zamovlenjadate  

FROM zamovlenja   

WHERE idzamovlenja=$idzamovlenja";  

$result = $handle->query($query);      

$row=$result->fetch_assoc();      

echo  '<tr><td>Автопокришки<td  align=left><input  type="text"  

name="tirekol" size=3 maxlength=3 value='.$row['tirekol'].'>';  

echo  '<tr><td>Авомобільнга олива<td  align=left><input  type="text"  

name="oilkol" size=3 maxlength=3 value='.$row['oilkol'].'>';  

echo  '<tr><td>Свічки запалювання<td  align=left><input  type="text"  
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name="sparkkol" size=3 maxlength=3 value='.$row['sparkkol'].'>';  

echo  '<tr><td>Адреса доставки<td  align=center><input  type="text"  

name="adresa" size=60 value="'.htmlspecialchars($row['adresa']).'">';  

?>  

<tr><td  colspan=2  align=center><input  type=submit  

value="Змінити замовлення"></td></tr>  

</table>  

</form>    

</body>  

</html> 

У «procesorderedit.php» зберігається скрипт для збереження змін, що 

відбуваються при зміні замовлення. Вміст файлу «procesorderedit.php» подано 

нижче: 

<html>  

<head>  

<title> «WEB-програмування» (АКІТ191.Ivanov) - Лабораторна  

робота № 5 

</title>  

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'  

char-set='utf-8'>  

</head>  

<body>  

<h1>Магазин "Автозапчастини" (база даних)</h1>  

<h2>Результати зміни замовлення</h2>  

<?php  

$idzamovlenja = $_REQUEST['idzamovlenja'];  

$tirekol = $_REQUEST['tirekol'];  

$oilkol = $_REQUEST['oilkol'];  

$sparkkol = $_REQUEST['sparkkol'];  

$adresa = $_REQUEST['adresa'];  
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if ((!isset($tirekol))||(!isset($oilkol))||(!isset($sparkkol))||(!$adresa))  

{  

    echo '<p>Ви вказали не всі дані. Повторіть введення замовлення';  

    echo '<p><a href="index.php">Прийняті замовлення</a>';  

    echo '</body></html>';  

    exit;  

} 

$totalkol = 0;  

$totalkol = $tirekol + $oilkol + $sparkkol;  

if( $totalkol == 0)  

{  

    echo '<p>Ви нічого не вибрали. Повторіть введення замовлення.';  

    echo '<p><a href="index.php">Прийняті замовлення</a>';  

    echo '</body></html>';     

    exit;  

}  

$vsjogo = 0;  

define('TIREPRICE', 100);  

define('OILPRICE', 10);  

define('SPARKPRICE', 4);  

$vsjogo  =  $tire- 

kol*TIREPRICE+$oilkol*OILPRICE+$sparkkol*SPARKPRICE;  

$zamovlenjadate=date('Y-m-d H:i:s');  

$handle  = new mysqli('StudyPHPMartushev', 'mysql', 'mysql', 'spareparts');   

$query = "UPDATE zamovlenja SET  

tirekol=$tirekol,  

oilkol=$oilkol,  

sparkkol=$sparkkol,  

vsjogo=$vsjogo,  

adresa='$adresa',  
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zamovlenjadate='$zamovlenjadate'  

WHERE idzamovlenja=$idzamovlenja";  

$result = $handle->query($query);      

if ($result) echo "Дані збережені";  

if (!$result) echo "Помилка збереження даних";  

echo "<p><a href='index.php'>Прийняті замовлення</a>";  

?>  

</body>  

</html> 

У файлі «delorder.php» зберігається скрипт, що використовується для 

видалення запису. Вміст файлу «delorder.php» подано нижче: 

<html>  

<head>  

<title> «WEB-програмування» (АКІТ191.Ivanov) - Лабораторна  

робота № 5 

</title>  

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'  

char-set='utf-8'>  

</head>  

<body>  

<h1>Магазин "Автозапчастини" (база даних)</h1>  

<h2>Видалення замовлення</h2>  

<?php  

$idzamovlenja = $_REQUEST['idzamovlenja'];  

$handle  =  new  mysqli('StudyPHPMartushev',  'mysql',  'mysql',  

'spareparts');   

$query = "DELETE FROM zamovlenja WHERE 

idzamovlenja=$idzamovlenja";  

$result = $handle->query($query);      

if ($result) echo "Дані видалені";  
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if (!$result) echo "Помилка видалення даних";  

echo "<p><a href='index.php'>Прийняті замовлення</a>";  

?>  

</body>  

</html> 

5. Проведемо тестування створеної програми. Перевіряємо вміст 

таблиці бази даних. Здійснюємо перевірку роботи програми під час обробки 

виключних ситуацій. 

Зміст звіту 

5. Титульна сторінка. 

6. Мета, короткі теоретичні відомості, процес проведення роботи. 

7. Коди створених об’єктів і результати їх виконання. 

8.  Висновки до роботи. 

Контрольні запитання 

1. Опишіть метод POST для передачі информації PHP-програмі. 

2. Опишіть метод GET для передачі информації PHP-програмі. 

3. Назвіть переваги СУБД MySQL під час зберігання даних для Web-

серверів. 

4. Опишіть процес створення MySQL-бази даних у ручному режимі за 

допомогою PhpMyAdmin. 

5. Яке призначення мови SQL? 

6. Відтворіть синтаксис SQL-оператора для створення бази даних. 

7. Відтворіть синтаксис SQL-оператора для створення таблиць. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Розробка програми обліку інформації про студентів з 

використанням бази даних 

Мета: засвоїти методи практичної реалізації прийому, перегляду та 

збереження інформації під час створення програми обліку інформації про 

студентів. 

Порядок виконання роботи 

Створюємо програму для обліку інформації про студентів за аналогією з 

попередньою лабораторною роботою. Програма має містити таку інформацію: 

– шифр навчальної групи; 

– ПІБ студента; 

– дата народження; 

– стать студента; 

– № залікової книжки; 

– паспортні дані (серія та номер паспорта, ким і коли виданий). 

Програма має реалізовуватися із системи додавання, перегляду та 

зберігання інформації про студента в текстовому файлі в каталозі проекту. 

Інформація поля шифр навчальної групи має вводитися за допомогою поля з 

випадним списком. Значення для випадного списку мають завантажуватися з 

окремого текстового файлу, який зберігається в тому ж каталозі, що й основний 

файл. Окрім того, має бути організовано додавання та перегляд інформації у 

файлі для навчальних груп. 

Під час реалізації програми назва файлів і змінних має відповідати 

тематиці розв’язуваної задачі. 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Мета та хід роботи. 

3. Коди створених об’єктів і результати їх виконання. 

4.  Висновки до роботи. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Кількість лабораторних занять – 18 годин (6 лабораторних робіт). 

Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістовних 

модулів: 

− відвідування лабораторних занять – 1,65 бала за заняття (максимум 

10 балів у разі відвідування всіх лабораторних занять); 

− підготовка до лабораторної роботи – 1 бал за лабораторне заняття, 

передбачене робочою-навчальною програмою дисципліни (максимум 6 балів за 

семестр); 

− наявність лабораторної роботи – 0,5 бала за лабораторну роботу 

(максимум 3 бали за всі лабораторні роботи); 

− захист лабораторної роботи – 3 бали за лабораторну роботу 

(максимум 18 балів за всі лабораторні роботи); 

− якість оформлення звіту з лабораторної роботи – максимум 0,5 бала за 

звіт з лабораторної роботи (максимум 3 бали за всі лабораторні роботи); 

− опитування під час проведення лабораторних занять – максимум 

1,65 бали за аудиторне заняття (максимум 10 балів за семестр). 
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