
 

Практичне завдання 
 
Розробка клієнтської частини Web-додатку  
 
Опис Web-додатку  
 
Необхідно створити сайт за тематикою відповідно до варіанту. 
 

Варіант №1 
 

Сайт ресторану або кафе. Основною функціональною частиною сайту повинно 
бути меню закладу. 

Елементи меню(страви) мають наступний перелік атрибутів: 

 Назва (рядок, до 100 символів) 

 Опис (текст) 

 Вартість (дійсне число) 

 Вага (дійсне число) 

 Категорія (список: Закуски, Салати, Супи, Гарячі страви, Десерти, 
Напої, Дитяче меню) 

 Нова страва (булевий тип) 

 Спецпропозиція (булевий тип) 

 Додатково (текст) 
 

Користувач сайту має такі можливості:  

 Додавати нові елементи меню.  

 Переглядати елементи меню (повна/ часткова інформація про елемент 

меню, редагувати елемент меню, видалити елемент меню).  

 Здійснювати пошук елементів меню.  

 
 

Варіант №2 
 

Сайт нерухомості. Основною функціональною частиною сайту повинні бути 
об’єкти нерухомості. 

Об’єкт нерухомості має наступний перелік атрибутів: 

 Місто (рядок, до 100 символів) 

 Вулиця (рядок, до 100 символів) 

 Будинок (рядок, до 100 символів) 

 Квартира (рядок, до 100 символів) 

 Назва (рядок, до 100 символів) 

 Опис (текст) 

 Загальна площа (дійсне число) 

 Площа кімнат (дійсне число) 

 Площа кухні (дійсне число) 

 Висота (дійсне число) 

 Вартість (дійсне число) 

 Поверх (ціле число) 

 Кількість кімнат (ціле число) 



 Підлога (список: Не вказано, Ламінат, Дерево, Паркет, Плитка, 

Лінолеум) 

 Меблі (список: Без меблів, Старі меблі, Нові меблі) 

 Опалення (список: Не вказано, Без опалення, Пічне, Централізоване, 
Конвектор, АГВ, Котельня) 

 Тип будинку (список: Не вказано, Цегляний, Дерев'яний, Панельний) 

 Тип кімнат (список: Не вказано, Суміжні, Роздільні, Суміжно-роздільні) 

 Планування (список: Не вказано, Чешка, Київка, Старий фонд, 
Хрущовка, Сталінка, Новобудова, Особняк, Спецпроект, Гуртожиток) 

 Ремонт (список: Не вказано, Не потиньковано, Від забудовника, 
Нежилий стан, Добрий стан, Косметичний ремонт, Євроремонт, 

Дизайнерський ремонт, Частковий) 
 

Користувач сайту має такі можливості:  

 Додавати нові об’єкти.  

 Переглядати об’єкти (повна/ часткова інформація про об’єкт, 
редагувати об’єкт, видалити об’єкт).  

 Здійснювати пошук об’єктів.  

 

Варіант №3 

 

Сайт з продажу авто. Основною функціональною частиною сайту повинні 
бути автомобілі. 

 
Автомобіль має наступний перелік атрибутів: 

 Назва (рядок, до 100 символів) 

 Опис (текст) 

 Місто (рядок, до 100 символів) 

 Колір (рядок, до 100 символів) 

 Телефон власника (рядок, до 100 символів) 

 Витрати пального (дійсне число) 

 Вартість (ціле число) 

 Пробіг (ціле число) 

 Об’єм (дійсне число) 

 Тип приводу (список: Повний, Передній, Задній) 

 Паливо (список: Бензин, Дизель, Газ, Газ/Бензин, Гібрид, Електро, Інше) 

 Коробка передач (список: Ручна / Механіка, Автомат, Типтронік, 
Адаптивна, Варіатор) 

 Тип транспорту (список: Легкові, Мото, Спецтехніка, Вантажівки, 
Причепи, Автобуси, Автобудинки, Водний, Повітряний) 

 abs (булевий тип) 

 Подушка безпеки (булевий тип) 

 Сигналізація (булевий тип) 

 Центральний замок (булевий тип) 

 
Користувач сайту має такі можливості:  

 Додавати нові авто.  

 Переглядати авто (повна/ часткова інформація про авто, редагувати 

авто, видалити авто).  

 Здійснювати пошук авто.  



Етапи розробки клієнтської частини  

 
Етап 1 : HTML5, CSS3, LESS (20 балів) 
На першому етапі потрібно розробити макет сайту з використанням HTML5, 
CSS3, Less. Макет повинен містити:  

 Шаблон головної сторінки сайту (header, main, footer). Обов’язковими є 
наявність меню користувача, назви сайту, логотипу сайту, контактної 

інформація компанії.  

 Шаблон сторінки додавання нового елементу (зручне розміщення полів). 

 Шаблон сторінки перегляду елементів (для кожного елементу повинна 
бути закладена можливість перегляду додаткової інформації, 

редагування, видалення).  

 Шаблон сторінки пошуку елементів (з можливістю вибору декількох 

додаткових параметрів).  

 

Етап 2 : JQuery, Bootstrap (10 балів) 
Використання JQuery :  

 Посторінкова навігації на сторінці додавання елементу та на сторінці 

відображення елементів.  

 Довільний динамічний елемент сторінки ( наприклад Toggling Panel).  

 Асинхронна передача даних за допомогою JQuery.  
 

Зробити Web-додаток адаптивним за допомогою Twitter Bootstrap. 

 

Етап 3 : AngularJS (50 балів) 
На третьому етапі потрібно налагодити зв’язок з сервером за допомогою 
AngularJS. Необхідно реалізувати:  

 Відправку даних на сервер при додаванні/редагуванні/видаленні 
елементів.  

 Отримання даних про всі елементи.  

 Фільтрування отриманих елементів. 

 Валідацію введених користувачем даних. 

 Обробку помилок. 

 
 

Залік (20 балів) 
Студент повинен мати базові знання з таких тем: 

 HTML ( теги, їх типи і властивості ) 

 CSS ( поняття про класи, id ) 

 LESS ( синтаксис ) 

 JavaScript ( синтаксис мови ) 

 jQuery ( прикладне застосування ) 

 Bootstrap ( використання стилів ) 

 AngularJS ( поняття контролера, сервіса, директиви ) 

 
 


