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ВСТУП 

 

Сучасні інформаційні технології досягли такого розвитку, що майже не 

залишилося сфер людського життя, не охоплених всесвітньою мережею 

Internet. Сучасний фахівець в галузі комп’ютерних наук  повинен вміти не 

тільки користуватись мережею Internet, як засобом комунікації, але й 

створювати власні веб-додатки. У рамках курсу «Web-сервіси та технології 

ASP.NET MVC» розглядаються особливості розробки веб-додатків на основі 

ASP.NET MVC Framework, та технологія  розробки розподілених додатків на 

базі WCF-сервісів. 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Web-сервіси та 

технології ASP.NET MVC»   складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки спеціальності  «Інформаційні управляючі системи та 

технології». Дисципліна вивчається в одинадцятому семестрі шостого курсу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

основи  розробки розподілених сиcтем та веб-додатків на базі ASP.NET MVC 

Framework. Розглядаються загальні принципи роботи клієнтського, серверного 

та проміжного програмного забезпечення  розподілених систем, зокрема 

детально розглядаються принципи побудови та роботи WCF-cервісів.  

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна «Web-сервіси та технології ASP.NET MVC» базується на 

вивченні дисциплін «Технології створення розподілених баз даних та знань» та 

«Об’єктно-орієнтоване програмування».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи побудови веб-додатків на основі паттерна MVC. 

2. Основи побудови розподілених систем на базі WCF-сервісів. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою вивчення дисципліни «Web-сервіси та технології ASP.NET 

MVC» є отримання глибоких та систематичних знань, навиків та умінь з питань 

розробки архітектури та створення веб-додатків на основі патерна MVC, а 

також розподілених складних програмних додатків. 

 

1.2. Задачею дисципліни «Web-сервіси та технології ASP.NET MVC» є 

отримання студентами теоретичних основ технології створення розподілених 

програмних додатків на базі платформи Microsoft .NET, а також важливі 

практичні аспекти створення розподілених інформаційних систем. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 можливості ASP.NET MVC 5, переваги і недоліки паттерну MVC у 

порівнянні з іншими підходами до проектування веб-додатків; 

 етапи проектування веб-додатків на основі паттерну MVC; 

 принцип роботи компонентів паттерну «модель-представлення-

контролер»; 

 принцип та етапи розробки представлень на основі шаблонів; 

 особливості діагностики та налаштування ASP.NET MVC додатків; 

 основні принципи конфігурування шаблонів URL; 

 особливості застосування стилів в ASP.NET MVC веб-додатках; 

 основні підходи до розробки інтерактивних сторінок в ASP.NET MVC 

веб-додатках; 

 принципи створення ролей для обмеження доступу в ASP.NET MVC 

веб-додатках; 

 особливості розгортання ASP.NET MVC веб-додатків; 

 принципи побудови розподілених систем; 

 логіку взаємодії компонент розподіленої системи; 
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 основні принципи і моделі проектування: SOA, комунікація і моделі 

інтеграції та моделі бізнес-процесів; 

 основні принципи побудови та режими роботи з’єднань;  

 основні види клієнтів та принципи їх роботи; 

 особливості розробки сервісів WCF; 

уміти: 

 проектувати архітектуру веб-додатків на основі паттерну MVC; 

 розробляти прикладні веб-додатки на основі паттерну MVC; 

 створювати WCF-сервіси та розподілені веб-додатки на їх основі; 

 тестувати та налаштовувати веб-додатків; 

 налаштовувати розподілені системи. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 195 години / 6,5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Основи побудови веб-додатків на основі паттерна 

MVC 

Тема 1. Вступ до ASP.NET MVC.  

Тема 2. Розробка MVC моделей та контролерів.  

Тема 3. Створення представлень (Views).  

Тема 4. Застосування стилів ASP.NET MVC веб-додатках.  

 

Змістовий модуль 2 Основи побудови розподілених систем на базі 

WCF-сервісів 

Тема 5. Сервіс-орієнтована архітектури. SOAP і REST сервіси.  

Тема 6. Основи розробки WCF-сервісів. 

Тема 7. Створення RESTful-сервісів за допомогою WCF. 

Тема 8. Створення веб-сервісів з використанням ASP.NET WEB API. 
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Тема 9. Авторизація і аутентифікація ASP.NET WEB API.  
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англ.]. – NY. : Manning, 2012. – 408 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на 

лабораторних та лекційних заняттях, виконання лабораторних робіт, 

проведення контрольних робіт для оцінювання залишкових знань з теорії та 

практики. 


