
 

Täienduskoolituse õppekava: Sissejuhatus veebirakenduste 

programmeerimisse 

 

Õppekavarühm 

481-Arvutiteadused  

 

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus 

Õppe kogumaht on 84 akad. tundi, millest 28 akad. tundi on kontaktõpe ning 56 akad. 

tundi iseseisev töö. 

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtgrupp  - Kõigile, kes juba oskavad luua lihtsaid veebilehti ning soovivad omandada 

oskuseid dünaamiliste veebirakenduste loomiseks  

Õppe alustamise tingimused  - HTML ja CSS keelte oskus staatiliste veebilehtede 

loomiseks  

 

Eesmärk 

Kursuse läbinu on võimeline looma lihtsamaid veebirakendusi ehk dünaamillis veebilehti 

ning oskab iseseisvalt enda veebirakenduste programmeerimisalaseid oskuseid 

parendada.  

 

Õpiväljundid  

Koolituse lõpuks õppija: 

• Valdab programmeerimiskeele Javascript põhistuktuure ( muutujad, massiivid, 

objektid, tingimused, tsüklid  ) 

• Oskab  kasutada keeles Javascript funktsioone  programmiloogika jaotamiseks 

komponentideks 

• Oskab muuta Javascript keele ja jQuery mooduli abil veebilehe dokumentmudelit  

• Valdab programmeerimiskeele PHP põhistruktuure ( muutujad, massiivid, tingimused, 

tsüklid ) 



 

• Oskab luua MySQL andmebaasi ja selles tabeleid. Teab mis on tabelitevahelise seos 

(relatsiooni) ning oskab SQL käskude abil tabelisse andmeid lisada, muuta ja lugeda 

• Oskab PHP keeles luua serverirakenduse, mis  

- loeb andmeid SQL andmebaasist ning kuvab andmeid dünaamiliselt genereeritud 

HTML lehtedena  

- kirjutab SQL andmebaasi veebilehelt saadetud andmekirjeid 

 

Õppesisu  

- Dünaamilise veebirakenduse alused: Javascripti alused (HTML/CSS kordus, Javascripti 

keele põhistruktuurid,  

- Serveriakenduse alused: PHP põhitõed (keele põhilised struktuurid, funktsioonid, lihtsa 

veebiserveri loomine) 

- Template’ide kasutus dünaamiliste veebilehtede loomisel 

- Javascript abiteegid jQuery ja Underscore 

- DOM muutmine Javascriptiga, vormide saatmine serverisse, kasutajasisestuse 

valideerimine, programmi jaotus mitmeks skriptiks) 

- SQL andmebaasimootori põhitõed ja  CRUD tegevused MySQL näitel, tingimused SQL 

päringute koostamisel, MySQL haldusvahendid 

- Objektid ja klassid Javascriptis ja PHP-s ning  milleks neid kasutatakse 

- Näidisrakenduse loomine mis kasutab õpitud tehnoloogiaid (näiteks Iskliku ülesannete 

haldamise süsteemi (TODO-list) loomine  

 

Õppemeetodid 

Õpe põhineb koolitusmoodulitest ning nendevahelisest iseseisvast tööst  

 

Õppekeskkond 

Õpe viiakse läbi kaasaegsetele nõuetele vastavas koolitusklassis (Dataprojektor, 

pabertahvel).  

Iga õppuri jaoks luuakse individuaalne harjutuskeskkond – mida saab kasutada 

ülesannete lahendamisel klassikoolituse ajal ja iseseisva töö sooritamisel 

 

Iseseisva töö kirjeldus 

Iseseisva töö käigus sooritatakse järgnevad ülesanded: 

- Harjutused Javascripti keele põhistruktuuride kohta 



 

- Harjutused PHP keele põhistruktuuride kohta 

- Harjutused SQL andmebaasi baasteadmiste kohta 

- Sisestusvormi abil andmete salvestamine andmebaasi 

- SQL andmebaaist andmete kuvamine veebilehel etteantud tingimste kohaselt 

- Õppuri poolt valtiud teemal loodud kodulehe mustand (isiklik koduleht, Isklike 

üesannete nimekirja  (TODO-rakendus) rakendus  

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid  

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% kontakttundides, koolitusteemade 

omandamine ning iseseisvate praktiliste tööde korrektne sooritamine ja esitamine. 

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument  

Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundite omandatust hinnati ning 

õppija need saavutas, väljastatakse tunnistus. Kui koolitusel ei toimunud õpiväljundite 

hindamist, õppija ise ei soovinud hindamisprotsessis osaleda või ta ei täitnud 

hindamiskriteeriume, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.  

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 

kirjeldus  

Õpetajal peab olema: 

 - Veebirakenduste programmeerimise praktiline kogemus vähemalt kolme erineva 

veebilehe loomisel 

-  Vähemalt 3 aastane  programmeerimise kogemus 

- Võimeline looma ja haldama individuaalseid õpikeskkondi LAMP serveri (või mõne 

analoogilise) baasil 


