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Тема: Поняття про web-дизайн. Web-сторінка. Web-сайт.    Гіперпосилання. 

Види гіперпосилань. Програми для  створення web-сторінок та web-сайтів 

 

    План 

1. Веб-сторінка, веб-сайт та їх елементи. 

2. Класифікація веб-сайтів. 

3. Гіперпосилання, його типи. 

4. Поняття про веб-дизайн. 

5. Елементи веб-дизайну. 

6. Класифікація стилів дизайну сайта. 

7. Правила оформлення веб-сторінок 

8. Засоби розробки веб-сайтів.  
 

1. Документи, які складають простір Web, називають веб-сторінками. 

Веб-сторінка є інформаційним ресурсом служби WWW. 

Групу веб-сторінок, яка присвячена одній темі та розміщена в певному каталозі 

веб-сервера, називають веб-сайтом або веб-вузлом. 

 

Елементи веб-сторінки: 

1) Контент – змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу: 

тексти, зображення, відео та інше. 

2) Елементи навігації – засоби для переходу до інших веб-сторінок. 

3) Елементи дизайну – елементи структурування контенту та його 

форматування, оформлення сторінки. 
 

Залежно від призначення виділяють такі типи веб-сторінок: 

1) Головна (домашня) сторінка – сторінка, з якої починається перегляд  веб-

сайту. 

2) Інформаційні сторінки (сторінки тематичних розділів) містять тексти, 

зображення та повідомлення, які розкривають тему сайта або деякого його 

розділу. 

3) Сторінки-контейнери містять списки посилань на ресурси даного або 

інших сайтів: веб-каталоги, каталоги файлів. 

4) Комунікативні (інтерактивні) сторінки призначені для надання 

користувачам сайта засобів спілкування та зручного зв’язку з 

розробниками сайта – це сторінки форуму, сторінки чата, сторінки 

гостьової книги, сторінки форми. 
 

Залежно від технологій, використовуваних під час створення веб-сторінок,  

виділяють такі типи: 

1) Статичні сторінки – зміст залишається незмінним для всіх відвідувачів 

сайта. 



2) Динамічні сторінки призначені для відображення матеріалів, які часто 

оновлюються. 

3) Флеш-сторінки яскраві, містять багато анімації та звукових ефектів. 

Вигляд сторінки змінюється залежно від положення вказівника та в 

результаті відтворення флеш-анімації. 

 

2. Класифікація веб-сайтів. 

Різні веб-сайти можуть мати різну структуру – кількість веб-сторінок та їх типи, 

внутрішню тематичну організацію, сукупність внутрішніх зв’язків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гіперпосилання та його типи. 

Гіперпосилання – це основа HTML. За допомогою гіперпосилань користувачі 

можуть переходити з однієї сторінки на іншу. 

 

Існує три основних типи гіперпосилань: 

✓ Внутрішні гіперпосилання – це посилання на об’єкти в межах одного 

документа. З їх допомогою користувач може переміщатися всередині 

однієї веб-сторінки. 

✓ Зовнішні гіперпосилання – це посилання на сторінки, розміщені на іншому 

веб-сервері. 
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✓ Відносні (локальні) – це посилання на веб-сторінки, розміщені на тому ж 

сервері. 

 

4. Під час створення сайтів важливе значення відіграє дизайн. Веб-дизайн – 

це дизайн, об’єктами якого є сторінки веб-сайтів. Для вдалої реалізації 

завдань веб-дизайну потрібно дотримуватися принципів композиції, 

колористики, ергономіки. У той же самий час у веб-дизайні є свої 

особливості, пов’язані зі специфікою сприйняття повідомлень з екрана 

монітора, передавання даних із веб-сервера на комп’ютер клієнта та ін. 

 

5. Елементи  веб-дизайну: 

➢ Лінії підкреслюють важливий зміст, підкреслюють читабельність сайта. 

➢ Форми утворюються з використанням замкнених контурів і тривимірних 

об'єктів. Використовуються для структурування даних, їх групування, 

передачі їх змісту, привернення уваги до оформлення. 

➢ Текстура використовується як фон і створює ілюзію поверхні з каміння, 

тканини тощо. 

➢ Напрям додає настрій, створює ілюзію сталості чи руху. У дизайні веб-

сторінок переважає горизонтальний, вертикальний або діагональний 

напрям. 

 

6. Класифікація стилів дизайну сайта. 

Особливе значення під час вибору дизайну відіграє його призначення, а не лише 

естетичне сприйняття. Будь-який відвідувач сайта завдяки дизайну повинен швидко 

зрозуміти, чому присвячений сайт, легко знайти корисні для себе інформаційні 

матеріали, зорієнтуватися в навігації сторінками сайта. 
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7. Правила оформлення веб-сторінок. 

1) Оберіть кольорову гаму для вашого сайта, враховуючи вподобання, 

тематику та вподобання потенційних відвідувачів. Використовуйте для 

оформлення не більше ніж 2-3 кольори. 

2) У ході визначення кольорової гами сторінки вибирайте контрастні кольори 

для тексту та фону, щоб текст легше читався. 

3) Розбивайте текст на абзаци, між якими зробіть збільшені відступи. 

4) Виберіть розмір шрифту, при якому текст буде сприйматися комфортно. 

Шрифт на заголовках зробіть більшим від шрифту основного тексту. Вид 

шрифту – однаковий на всіх сторінках. 

5) Вирівняйте заголовки по центру, а основний текст – за шириною. 

6) Для структурування тексту використовуйте таблиці. Розміщуючи 

фрагменти тексту та графічні зображення в таблицях, можна створити 

цікаві композиційні рішення на веб-сторінках. 

7) Не зловживайте флеш-анімацією, відео, музичними та графічними 

елементами. Вони можуть відволікати увагу та уповільнювати 

завантаження сторінки. 

8) Зробіть гіперпосилання для переходу між сторінками сайта, але їх не 

повинно бути на сторінках дуже багато. Виділяйте кольором, щоб їх було 

видно. 

9) Зробіть для відвідувачів мапу сайта для спрощення переходу на сторінках 

з потрібними матеріалами. 

  

8. Засоби розробки веб-сайтів. 

Розробка веб-сторінок може здійснюватися з використанням різних засобів: 

1) Текстових редакторів, у середовищі яких користувач може вводити текст і 

теги. Для цього можна використовувати текстові редактори Блокнот, 

Homesite HTML Pad та інші. Готову сторінку потрібно зберегти та надати 

розширення імені файлу htm або html. Створення сторінки таким засобом 

передбачає обов’язкове знання мови розмітки гіпертекстів. Такі файли 

невеликого розміру. 

2) Прикладних програм загального призначення, які можуть зберігати файли у 

форматі HTML. Наприклад, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Publisher та інші, у яких при збереженні вибираємо тип файлу 

Веб-сторінка. Розробнику не потрібно знати мову розмітки гіпертексту. 

Такі файли мають більший обсяг. 

3) Спеціалізованих веб-редакторів – програм, що призначені для розробки 

веб-сайтів. Популярними є Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage та ін. 

ці програми мають спеціальні засоби, при цьому не вимагають від 

розробника знання мови. Такі програми називають WYSIWYG-

редакторами. 

4) Систем управління веб-контентом WCMS, які надають користувачам 

зручні інструменти для керування текстом і графічним наповненням веб-



сайтів, додавання та видалення статей з інформаційними матеріалами, 

створення системи навігації та ін. Популярними є Joomla, Wordpress, 

Media Wiki та ін.  

Названі засоби створення веб-сайтів можна встановити на локальному 

комп’ютері. Створені в їх середовищі веб-сторінки після завершення процесу 

розробки потрібно опублікувати в Інтернеті. У той самий час існують WCMS, які 

одночасно з послугами з розробки веб-сайтів надають послуги безкоштовного 

хостингу. Такими є системи uCoz, Google Sites, Prom.ua та інші. У цих системах 

створення веб-сайта здійснюється в режимі он-лайн відразу на сервері хостингу. 

  

Завдання для самоконтролю: 

1. Групу веб-сторінок, яка присвячена одній темі та розміщена в певному каталозі 

веб-сервера, називають 

2. Елементи веб-сторінки – це 

3. Залежно від призначення виділяють такі типи веб-сторінок:  

4. За технологією створення, за власником, за наповненням, за призначенням – 

так класифікують 

5. За допомогою гіперпосилань користувачі можуть 

6. Розрізняють такі типи гіперпосилань:  

7. Для вдалої реалізації завдань веб-дизайну потрібно дотримуватися  

8. Лінії, форми, текстура, напрям – це елементи  

9. Розробка веб-сторінок може здійснюватися з використанням різних засобів:  

10. Для створення веб-сторінок використовують такі редактори 

 

VІІ. Домашнє завдання 

1. Законспектувати матеріал уроку 

2. Читать Пасічник О.Г. стор 9-16 

3. Засобами мережі Інтернет підібрати метеріал та створити презентацію на 

одну з тем: 

- Класифікація веб сайтів 

- Засоби розробки веб-сайтів 

- Елементи веб сторінки 

4. Для зворотнього зв’язку ел. пошта: 2573562@ukr.net 

 

 

 

 

 

 


