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Тема: Захист проектів 

Мета: 

� Формуванняпредметних компетентностей: 

• Узагальнитизнанняучнівіз теми «Мультимедійні та 

гіпертекстовідокументи»; 

• систематизувати  вміння  працювати з інформацією, поданою в 

різній формі;  

• сприяти оволодінню інформаційними технологіями та формуванню 

навичок їх використання під час розв’язування практичних задач; 

� Формування ключових компетентностей:  

• формувати вміння узагальнювати інформацію; 

• формувати вміння аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

• сприяти самовихованню активності, толерантності, принциповості; 

• виховувати культуру інтелектуальної праці та мовлення, 

національну свідомість, творчі здібності; 

• виховувати відчуття відповідальності за команду і її учасників, 

удосконалювати уміння працювати в команді; 

• стимулювати учнів до нових унікальних розробок, розвивати 

творчий підхід як засіб виховання стійкого професійного інтересу 

 

 



 

 

Дані терміни є складовими теми  «Мультимедійні та гіпертекстові документи» 

У  сучасному інформаційному  суспільстві особливого значення для 

людини набувають уміння знаходити необхідну інформацію, робити висновки й 

умовиводи, використовувати для роботи з інформацією нові  інформаційні 

технології. Успіх у сучасному світі багато в чому визначається здатністю 

людини проектувати своє життя: визначити далеку і найближчу перспективи, 

знайти і залучити необхідні ресурси, намітити план дій і оцінити досягнення 

поставлених цілей. 

Захист проектів 

Настроювання власних проектів для демонстрації 

Захисту проектів відбувається онлайн – вайбер, skype 

+380961894859 

 

Контрольні питання: 

1) Що таке сайт? 

Сайт, або веб-сайт— сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які 

об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. 



2) Що називають просуванням сайту? 

Просування сайту — комплекс дій для забезпечення високих позицій ресурсу в 

пошукових системах з метою підвищення відвідуваності сайту цільовою 

аудиторією. 

3) Які стратегії просування веб-сайтів ви знаєте? 

. • Реєстрація в пошукових каталогах — полягає в розміщенні відомостей 

про сайт у базах даних популярних тематичних каталогів, наприклад Мета 

(meta.ua), Uaport (uaport.net) тощо. 

 

   • Пошукова оптимізація,— процес коригування HTML-коду, контенту, 

структури сайту для забезпечення відповідності вимогам пошукових систем з 

метою отримання високих позицій веб-ресурсу в результатах пошуку за 

певними запитами користувачів. 

    • Просування засобами соціальних мереж, передбачає створення на сайті 

засобів для зручного додавання відомостей з нього в соціальні мережі, 

коментування матеріалів сайту з використанням облікового запису соціальних 

мереж тощо 

    • Контекстна (банерна) реклама — передбачає розміщення рекламних 

оголошень про сайт на сторінках пошукових систем у результатах пошуку за 

певними ключовими словами.  

    • Просування сайту офлайн — може проводитись у вигляді зовнішньої 

реклами, листівок, реклами у газетах, на радіо та телебаченні тощо. 

4) Що називається логотипом? Його призначення на сайті? 

Логоти́п  — графічний або текстовий символ, який представляє якийсь 

конкретний суб'єкт або об'єкт, наприклад — компанію, організацію, приватну 

особу або продукт.  

Компанія або група можуть використовувати логотип під час надання послуг чи 

на товарах, що продають, на кореспонденції, і в рекламі. Коли людина впізнає 

зображення відомого їй логотипу, то людина знає, що позначена логотипом річ 

належить цій компанії. 



5) Яке призначення колонтитулів сайтів? 

Колонтитул - це текст або графічне зображення, яке друкується знизу або вгорі 

кожної сторінки документа . 

У верхньому колонтитулі розміщено назву веб-сторінки. 

У нижньому колонтитулі зазвичай розміщують відомості про роки заснування 

сайту, його розробників, контактні дані тощо 

6) Що таке панель навігації? Як може бути розташована панель навігації сайту? 

Навігаційна панель представляє собою ієрархічний список гіперпосилань, що 

об’єднує записи, згруповані певним чином. 

Одночасно зі створенням нової сторінки на панелі навігації у верхньому 

колонтитулі сторінок сайту додається гіперпосилання для переходу на цю 

сторінку Якщо кількість сторінок більша, ніж може вміститися в один ряд на 

екрані, то на панелі навігації з’являється команда Більше з кнопкою Розгорнути 

або згорнути 

7) Назвіть  етапи розробки сайту? 

 

8) Що таке верстка? Що є результатом верстки сайту? 

Верстка – процес компонування текстових і графічних об’єктів для створення 

сторінок 



9) Що таке інформер? Як установити інформер на сторінку сайту? 

Інформери, або віджети— графічні або текстові об’єкти, які призначені для 

надання змінюваних відомостей з різних джерел.  Це можуть бути фінансові, 

політичні, спортивні новини або інші відомості, що періодично оновлюються 

 

Відповіді надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


