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Урок 13-14 

Лабораторно-практична робота№3-4 

Тема: Підготовка та розміщування матеріалів на веб-сайтах у мережі 

Інтернет. Просування сайту в пошукових системах і каталогах, а також 

рекламою в мережі Інтернет. Поповнювання сайту новою інформацією. 

 

Мета роботи: навчитися вибирати доменне ім'я для сайту, виконувати 

реєстрацію на веб-сервері, завантажувати на нього файли, а також 

популяризувати створений сайт шляхом реєстрації у пошукових системах. 

 

Порядок роботи 

Розмістіть уже створений веб-сайт на сервері безкоштовного хостинга 

ho.com.ua і зареєструйте ресурс у пошукових системах Яндекс та Google. 

1. Виберіть для розміщення в Інтернеті веб-сайт із тих, що вже створені 

протягом попередніх практичних робіт і збережені на комп'ютері. 

2. Зареєструйтесь у службі безкоштовного хостинга ho.com.ua. Для 

цього відкрийте браузер, введіть адресу служби у поле Адреса. Дочекайтесь 

повного завантаження сторінки. 

3. Замовте послугу безкоштовного хостинга, заповнивши форму (див. 

рис.): зазначте своє ім'я, адресу електронної пошти, логін, категорію сайту 

(вибравши зі списку) та його тему. Установіть прапорець, який означає, що ви 

погоджуєтеся з умовами надання хостинга, і клацніть кнопку Заказать 

(Замовити). 

4. Активуйте замовлену послугу хостинга: зайдіть у свою поштову 

скриньку і виконайте інструкції, що містяться у листі від служби ho.com.ua, 

тобто перейдіть за поданим у листі гіперпосиланням, клацнувши його. 

5. У другому листі, що надійде на вашу електронну скриньку, міститься 

вся інформація, необхідна для роботи із сервером. Перейшовши за 

гіперпосиланням https://ho.com.ua/cgi-bin/hosting.сді, ввівши власні логін та 

пароль і клацнувши кнопку Вход (Вхід), ви отримаєте доступ до керування 



хостингом. Кнопка Управление файлами (Керування файлами) дає змогу 

відкрити диспетчер файлів у новому вікні браузера. Клацніть її. 

6. У диспетчері файлів зайдіть у каталог htdocs, де зберігаються всі 

файли сайту. Для завантаження у каталог файлу клацніть відповідну кнопку, 

після чого відкриється вікно, де за допомогою кнопки Обзор (Огляд) можна 

вибрати файл на своєму комп'ютері (рис. 2). Зробивши це, клацніть кнопку 

Загрузить (Завантажити). Далі слід зачекати деякий час (залежно від розміру 

файлу), і обраний документ відобразиться у каталозі. Якщо потрібно 

завантажити кілька файлів, то краще їх заархівувати на своєму комп'ютері (в 

одному з таких форматів: zip, гаг, tar, gz, bz2) і завантажити єдиний файл 

архіву. Після цього його можна розпакувати безпосередньо на сервері за 

допомогою кнопки, що розміщується праворуч від назви файлу. 

7. Закрийте вікно файл-менеджера і поверніться до панелі керування 

хостингом. Вийдіть звідти, скориставшись кнопкою Вернуться (Повернутися), 

що означатиме завершення режиму редагування параметрів хостинга. 

8. Для перегляду результатів роботи у панелі адреси браузера введіть 

URL розміщеного сайту (http://лoriн.ho.com.ua/) — і на екрані відобразиться 

його домашня сторінка, що завантажиться з Інтернету. Саме такою її побачать 

відвідувачі з різних куточків світу. 

 

9. Якщо виникне потреба у внесенні змін у файли сайту, слід знову зайти 

на сторінку https://ho.com.ua/cgi-bin/hosting.оді, ввести логін та пароль, відкрити 



файл-менеджер, внести зміни у відповідні файли (скориставшись кнопками, які 

розміщені праворуч від назв файлів), зберегти їх, а потім перевірити результат 

роботи. Крім того, файли можна редагувати у себе на комп'ютері (наприклад, за 

допомогою редактора Microsoft FrontPage), а потім лише замінювати файли на 

сервері новими версіями. 

10. Виберіть 10-15 ключових слів для опису свого сайту, запишіть їх у 

зошит. 

11. Відкрийте у вікні браузера веб-сторінку за адресою 

http://webmaster.yandex.ru/catalogue_free.xml, де м о ж н а додати свій сайт до 

веб-каталогу Яндекс (рис. 3). У формі введіть таку інформацію: адресу вашого 

сайту (http://лoгiн.ho.com.иа/), його назву та опис, категорію (тематичну), регіон 

(Україна), сектор економіки (комерційний, некомерційний), свою адресу 

електронної пошти, а також символи із наведеного на сторінці зображення для 

захисту від спам-роботів. Після заповнення всіх полів слід клацнути кнопку 

Отправить заявку (Відправити заявку) 

 

12. Відкрийте у вікні браузера веб-сторінку пошукового сервера Google, 

що міститься за адресою: http://www.google.com/addurl/. Введіть адресу свого 

сайту і ключові слова, а також сукупність символів із зображення для захисту 

від спам-роботів. Щоб додати адресу до бази цієї пошукової системи, клацніть 

кнопку Add URL (Додати URL). 

Самостійна робота 

1. Створіть для свого сайту сторінку, що міститиме гіперпосилання на 

веб-ресурси однокласників. 



2. Зареєструйтесь у банерній мережі, додайте до неї свій сайт. Задайте 

параметри банерної системи: географічні, тематичні та регіональні. 

3. Створіть банер для свого сайту. Додайте його до банерної мережі. 

4. Перевірте відповідність сайту вимогам пошукових систем: чи 

заповнені теги <TITLE>, <IMG ALT>, <МЕТА>, ЧИ працюють гіперпосилання. 

У разі потреби внесіть відповідні зміни й оновіть файли на сервері. 

5. Зареєструйтесь і розмістіть створений сайт на одному із серверів 

безкоштовного хостинга за такими адресами: 

• http://uahosting.com.ua/freehosting.php; 

• http://www.ukrbiz.net/ukr/register/; 

• http://www.topua.net/signup.php. 

6. Зареєструйте свій сайт у рейтинговій системі http://top.bigmir.net/. 

 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 

   

 


