
05.10.2021 

Урок 41 

Тема: Послідовність розміщення веб-сайту в мережі Інтернет. Вибір 

URL-адреси. 

Мета: навчитися виконанню оперативного планування роботи 

операційної системи для забезпечення її безпеки. 

Розміщення веб-сайту в мережі інтернет 

Є організації, які надають свої комп'ютери для розміщення веб-сторінок. 

На сервері однієї з них (http://www.narod.ru) ви вже розміщували свій сайт, а 

також користувалися засобами автоматичного створення веб-сторінок. 

Нагадаємо, що цю послугу називають хостингом (англ. host — 

господар). Тобто хостинг — це виділення на сервері (хості) розділу у вигляді 

каталогу, в якому зберігається вся інформація сайту — HTML-документи, 

графіка, кліпи, скрипти тощо. Сервер має бути потужним комп'ютером, 

постійно підключеним до мережі Інтернет, на якому функціонує програмне 

забезпечення, необхідне для правильної роботи розміщених на ньому сайтів. 

Вибір URL-адреси 

Процедура розміщення сайту в Інтернеті передбачає надання йому 

адреси. Нижче описані деякі особливості та правила, які слід враховувати під 

час вибору адреси для свого веб-сайту. 

• Домени першого рівня (верхнього або базового) мають наперед 

визначені імена і поділені на дві групи за тематичними та географічними 

ознаками. Зокрема, домени ua, ru, uk, us є географічними доменами України, 

Росії, Великобританії та США. А до тематичних доменів належать такі: com — 

домени комерційних організацій, org — неурядових, edu — освітніх, net — 

організацій, що надають мережні послуги, biz — домен бізнес-сайтів та інші. 

Таким чином, у вас немає великих можливостей щодо вибору цього домену. 

• Домени подальших рівнів вибирають, враховуючи назву організації чи 

тематику веб-сайту. Наприклад, для сайту школи № 89 логічно вибрати домен 



schooi89 чи SQschool. Для сайту про домашніх улюбленців, який ви створили і 

розмістили на одному з безкоштовних хостингів, обрано ім'я protvaryn. 

Досить багато імен вже зайняті, тому доводиться проявляти фантазію. 

Якщо, наприклад, домен firma зайнятий, можна спробувати firmacompany або 

firmasite. У доменних іменах допускається використання дефісу (-) — firma-

company, однак не варто застосовувати у веб-адресах спеціальні символи 

(наприклад, ~), адже не всі користувачі можуть знайти їх на клавіатурі. 

• Адреса сайту має бути короткою, легкою для запам'ятовування, 

зрозумілою і максимально простою, не викликати непорозумінь під час набору 

чи диктування. 

Як бачите, правила нескладні, а їх виконання сприяє дотриманню 

відносного порядку в мережі Інтернет та допомагає у пошуку необхідної 

інформації. 

Слід також пам'ятати, що адресу необхідно правильно подавати 

відвідувачам сайту. Якщо назва домену складається з кількох частин, їх бажано 

виділяти: livejournal, myspace, euronews, nytimes тощо. У друкованому вигляді 

можна виокремлювати частини кольором, а у випадку диктування адреси 

вголос — відділяти інтонаційно. Синтаксично правильним вважають написання 

адреси разом із назвою протоколу, а також додавання символу / в кінці адреси. 

Тобто URL-адреса повинна мати вигляд на кшталт http:// www.astra.lviv.ua/. 

Домашне завдання: 

Законспектувати матеріали уроку та дати відповіді на питання. 

1. Який вигляд повинна мити URL-адреса. 

Надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

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

 

 

 

 


