
Міністерство освіти і науки України 

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді 

 

 

 

В.В. Слюсаренко 

 

  

 

 

 

ІІннттееррннеетт--ттееххннооллооггііїї    

ттаа  ввеебб--ддииззааййнн  
 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький - 2018



 2 

УДК 004.41  

С-49 

 

Слюсаренко В.В. Інтернет-технології та веб-дизайн: Навчально-

методичний посібник. - Кропивницький: Видавництво ТОВ «КОД», 2018. - 

104 с. 

 

Теоретичні відомості та практичні завдання з курсу «Інтернет-технології та 

веб-дизайн».  

Посібник розрахований на студентів ЗВО, слухачів Малої академії наук 

учнівської молоді, учнів середніх навчальних закладів освіти та інших 

користувачів мережі Інтернет. 

 

Рецензенти:  

Садовий М.І. - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

Трифонова О.М. - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Паращук С.Д. - кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач 

кафедри інформатики та інформаційних технологій 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

 

Рекомендовано на засіданні кафедри інформатики та інформаційних 

технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка (протокол №5 від 20 грудня 2018 року). 

 

УДК 004.41 

С-49 

 В. В. Слюсаренко, 2018 

 Видавництво «КОД», 2018 



 3 

ЗМІСТ 

ВСТУП                                                                                                                  5 

ТЕМА 1. БЕЗПЕКА, АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРИ      6 

1.1. Техніка безпеки при роботі на комп'ютері                                                 6 

1.2. Міжнародна освітня ресурсна мережа                                                        7 

1.3. Правила безпеки в мережі Інтернет                                                          10 

1.4. Авторське право                                                                                          11 

1.5. Інтернет-браузери                                                                                       12 

1.6. Контрольні запитання                                                                                 14 

ТЕМА 2. ПОШУКУВАЧІ, СХОВИЩА ТА РОБОТА З ФОТО І ВІДЕО     15 

2.1. Пошукові системи                                                                                       15 

2.2. Файлові, фото-, відео- сховища                                                                 16 

2.3. Робота з фотографіями у мережі Інтернет                                                17 

2.4. Робота з відео у мережі Інтернет                                                               19 

2.5. Практичні завдання                                                                                     24 

2.6. Контрольні запитання                                                                                 25 

ТЕМА 3. СПІЛКУВАННЯ                                                                                27 

3.1. Поштова програма Microsoft Outlook Express                                          27 

3.2. Електронна пошта. Реєстрація E-mail                                                       28 

3.3. Веб-форум і веб-конференція                                                                    31 

3.4. Чат                                                                                                                32 

3.5. Соціальні мережі                                                                                         34 

3.6. Практичні завдання                                                                                     37 

3.7. Контрольні запитання                                                                                 37 

ТЕМА 4. MICROSOFT POWER POINT І MICROSOFT PUBLISHER         39 

4.1. Створення мультимедійної презентації за допомогою Power Point       39 

4.2. Створення бюлетеня та буклету за допомогою Microsoft Publisher      42 

4.3. Розміщення презентації, бюлетеня та буклету на сайті                          44 

4.4. Практичні завдання                                                                                     46 

4.5. Контрольні запитання                                                                                 47 

Тема 5. СТРУКТУРА І ВИДИ САЙТІВ                                                          48 

5.1. Структура сайту                                                                                          48 

5.2. Види сайтів                                                                                                  51 

5.3. Основні елементи веб-сторінок                                                                 53 

5.4. Ознайомлення з основними CMS                                                              54 



 4 

5.5. Контрольні запитання                                                                                 56 

ТЕМА 6. МОВА HTML                                                                                     58 

6.1. Створення статичних сторінок                                                                  58 

6.2. Розмітка таблицями                                                                                    61 

6.3. Кольори і додавання зображень                                                                63 

6.4. Таблиця кольорів HTML                                                                            64 

6.5. Гіперпосилання                                                                                           66 

6.6. Фрейми                                                                                                         67 

6.7. Каскадні таблиці стилів                                                                              68 

6.8. Практичні завдання                                                                                     69 

6.9. Контрольні запитання                                                                                 70 

ТЕМА 7. СТВОРЕННЯ САЙТУ НА ОСНОВІ CMS WORDPRESS             72 

7.1. Загальна схема створення сайту                                                                72 

7.2. Вибір шаблону сайту та основні налаштування                                      73 

7.3. Сторінки і записи                                                                                        76 

7.4. Меню і віджети                                                                                           80 

7.5. Плагіни                                                                                                         82 

7.6. Практичні завдання                                                                                     84 

7.7. Контрольні запитання                                                                                 85 

ТЕМА 8. СТВОРЕННЯ САЙТУ НА ОСНОВІ CMS JOOMLA                     87 

8.1. Встановлення шаблону сайту та основні налаштування                        87 

8.2. Категорії                                                                                                       89 

8.3. Статті                                                                                                            90 

8.4. Меню                                                                                                            94 

8.5. Розширення                                                                                                  95 

8.6. Практичні завдання                                                                                     98 

8.7. Контрольні запитання                                                                                 99 

ПІСЛЯМОВА                                                                                                   101 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                                 102 

 

 

 

 

 

 



 5 

ВСТУП 

В останні півтора десятиріччя одним із головних факторів, що прискорює 

формування і розвиток інформаційного суспільства є Інтернет. Він є 

безспірним фактором сьогодення, який суттєво впливає на різноманітні сторони 

життя. З урахуванням швидкості та розмірів поширення комп'ютеризації у світі 

історію людства навіть поділяють на дві ери - до та після появи мережі 

Інтернет. Сьогодні до Інтернет підключено мережі, які охоплюють всі 

континенти і з'єднують переважну більшість міст на планеті. Саме Інтернет 

забезпечує негайний доступ до будь-яких інформаційних продуктів i баз даних, 

дозволяючи приймати, відправляти й опрацьовувати інформацію в активному 

режимі i реальному часі. 

У цих умовах важливого значення набули Інтернет-технології - це 

технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів у 

комп'ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів, веб-форумів, чатів, електронних 

бібліотек та енциклопедій. В основі Інтернет-технологій лежать гіпертексти і 

сайти, що розміщуються у глобальній мережі Інтернет або в локальних мережах 

ЕОМ.  

При роботі з Інтернет-технологіями також часто оперуємо поняттям «веб-

дизайн». Веб-дизайн - це процес створення веб-сайтів, який включає в себе 

технічну розробку, структурування інформації, візуальний (графічний) дизайн і 

доставку по мережі. 

У даному посібнику представлено навчальний матеріал у восьми темах, до 

шести з яких подано практичні завдання. Також до кожної з тем посібника 

підготовлено контрольні запитання. При використанні посібника маєте 

можливість не лише отримати теоретичні знання про Інтернет-технології, а й 

практичні вміння роботи з фотографіями і відео у мережі Інтернет, роботи з 

електронною поштою, створення мультимедійної презентації за допомогою 

Power Point і бюлетеня та буклету за допомогою Microsoft Publisher, створення 

веб-сторінок мовою HTML та сайтів на основі CMS WordPress і Joomla. 
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ТЕМА 1. БЕЗПЕКА, АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРИ 

 

1.1. Техніка безпеки при роботі на комп'ютері 

 

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 

насичений різноманітною електронною технікою, яка живиться від електричної 

мережі з напругою змінного струму 220 В. Це потребує дотримання додаткових 

правил безпеки під час проведення навчальних занять і позаурочних заходів. 

До початку роботи: з дозволу вчителя займіть своє робоче місце за 

комп’ютером, налаштуйте висоту стола, стільця, підставки для ніг, кут нахилу 

монітора так, щоб середина екрана монітора знаходилася трохи нижче 

горизонтальної лінії зору; відстань від очей до поверхні екрана становила 40-80 

см, залежно від розмірів об’єктів на екрані; лінія від очей до центра екрана 

монітора була перпендикулярна до площини екрана; пальці рук вільно лежали 

на клавіатурі; руки утворювали в ліктьовому суглобі кут, близький до 90; 

клавіатура лежала на поверхні стола або на спеціальній полиці на відстані 10-30 

см від краю і була нахилена під кутом 5-15; спина опиралася на спинку стільця; 

ноги опиралися на підлогу 

або на спеціальну підстав-

ку; наведіть лад на 

робочому столі, приберіть з 

нього предмети, які не 

потрібні для роботи; 

перевірте чистоту своїх 

рук, за потреби вимийте їх і 

витріть насухо; за потреби, 

з дозволу вчителя і тільки 

спеціальною серветкою 

протріть екран монітора,   

                        Рис. 1.1. При роботі з ПК                 клавіатуру, килимок і мишу; 

перевірте відсутність зовнішніх пошкоджень комп’ютерного обладнання; з 

дозволу вчителя ввімкніть комп’ютер. 

Під час роботи: тримайте робоче місце охайним, не розміщуйте на ньому 

сторонніх речей; витримуйте правильну поставу - не нахиляйтеся близько до 

поверхні екрана, не згинайтеся, тримайте руки без напруження; після 15-20 хв 
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роботи або при відчутті втоми виконайте комплекс вправ для очей і для зняття 

м’язового напруження; не намагайтеся самостійно усунути перебої в роботі 

комп’ютера, при їх виникненні негайно покличте учителя; не торкайтеся задніх 

стінок монітора та системного блока, не чіпайте дротів живлення; акуратно 

вставляйте і виймайте змінні носії; не торкайтеся екрана монітора руками (це 

забруднює його і порушує антиблікове покриття); категорично забороняється 

знімати кришки корпусів пристроїв комп’ютера, самостійно без дозволу 

вчителя приєднувати і від’єднувати пристрої комп’ютера. 

Після закінчення роботи: приберіть своє робоче місце; з дозволу вчителя 

вимкніть комп’ютер або закінчіть сеанс роботи [6, с. 45-47]. 

 

 

1.2. Міжнародна освітня ресурсна мережа 

 

Сьогодні у світі є сотні тисяч великих та малих комп'ютерних мереж. 

Багато з них з'єднані між собою й утворюють єдиний інформаційний простір, 

який складається з мільйонів комп'ютерів. Цей єдиний віртуальний простір 

називають Інтернетом. За кількістю комп'ютерів та охоплюваною територією 

Інтернет є найбільшою у світі мережею. За типом вона належить до клієнт-

серверних мереж, тобто в Інтернеті є комп'ютери-сервери, які зберігають 

інформацію та надають п комп'ютерам-клієнтам. 

Передавання даних у мережі Інтернет. Обмін інформацією між 

серверами та клієнтами здійснюється за певними правилами, які називають 

протоколами. Всі дані, що циркулюють у глобальному інформаційному полі, 

розбито на невеликі блоки і вкладено в пакети. Кожний пакет окрім даних має 

заголовок, де зберігаються адреса відправника, адреса одержувача та інша 

інформація, необхідна для збирання пакетів у пункті призначення. Теоретично 

можливо, що різні пакети одного повідомлення пройдуть різними шляхами, але 

все одно досягнуть адресата і будуть зібрані в повне повідомлення. 

Поділ даних на пакети та їх збирання у пункті призначення здійснюється 

під керуванням протоколу ТСР (протокол керування передаванням), а власне 

передавання пакетів мережею та досягнення ними адресата забезпечує 

протокол ІР (міжмережний протокол). 

У Інтернеті використовується велика кількість протоколів, завдяки чому 

існує широкий спектр служб, які надаються та підтримуються за допомогою 
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цієї глобальної мережі. Найпопулярнішою зі служб є Всесвітня павутина 

(www), або просто Веб. Це розповсюджена по всьому світу інформаційна 

мультимедійна система, яка об'єднує в єдиному просторі інформацію різних 

типів. Робота у Веб подібна до віртуальної подорожі світом з відвідуванням 

цікавих місць. Ця служба базується на протоколі НТТР (протокол передавання 

гіпертексту). 

Іншою службою, з якою Вам доведеться працювати під час вивчення 

матеріалу посібника, є FТР (протокол передавання файлів). Як ви, напевно, 

здогадалися, назва цієї служби збігається з назвою протоколу, який вона 

використовує. Сервери, що підтримують цей протокол, називають FТР-

серверами. Частина дискового простору таких серверів доступна через 

Інтернет. Крім того, до служб Інтернету належать електронна пошта, служби 

миттєвого передавання повідомлень (наприклад, ІСQ), служба новин та інші. 

Адресація в Інтернеті. Усі комп’ютери, підключені до Всесвітньої мережі, 

працюють в автоматичному режимі, без участі людей. Для того щоб: такий 

комп’ютер мав змогу передавати та приймати дані з використанням протоколу 

ІР, він повинен мати унікальну адресу, яку називають ІР-адресою. Вона має 

такий формат: ххх.ххх.ххх.ххх, де ххх - число від О до 255 (наприклад, 

178.205.32.67). Призначенням ІР-адрес займаються спеціальні організації. 

ІР-адреса є зручною для ПК, але людям запам'ятати її складно. Тому 

серверам присвоюють так звані доменні імена - набори розділених крапками 

послідовностей символів. У багатьох країнах домен першого рівня є кодом 

країни: ua - Україна, fr - Франція, са - Канада, jp - Японія. Домени першого 

рівня можуть також позначати сферу діяльності: com - комерційні компанії, gov 

- урядові організації, edu - навчальні заклади, org - некомерційні організації. 

Система доменних імен організована у зручний для людини спосіб, оскільки 

вона має постійну структуру і дає змогу визначити, якій організації належить 

сервер, та в якій країні ця організація розміщена [9, с. 66-68]. 

Проте необхідно вказати ім'я файлу та повний шлях до нього. Так само і 

для доступу до інтернет-ресурсу недостатньо знати лише ІР-адресу або доменне 

ім'я комп'ютера, на якому цей ресурс розміщено, - Ви маєте вказати також 

папку та ім'я файлу. Крім того, як зазначалося, у мережі Інтернет 

застосовуються різні протоколи, а отже, слід вказати ще й протокол. Адресу, 

що містить усі зазначені елементи, називають URL (єдиний вказівник на 

ресурс) або адресою ресурсу. 
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Сайт (його вміст - тексти, фотографії тощо) розміщуються на сервері або 

окремому фізичному сервері. Вони мають назву хостинг. 

Веб-сторінка та веб-сайт. Як зазначалося, найвідомішою та 

найпопулярнішою службою Інтернету є Всесвітня павутина (Веб). Саме після 

розповсюдження став можливий масовий доступ користувачів до Всесвітньої 

мережі. Своєю появою Веб має завдячити Тіму Бернесу-Лі, який винайшов 

протокол НТТР, адреси URL та мову НТМL - технології. Служба Веб 

підтримується сукупністю серверів, які здатні обмінюватися даними за 

протоколом НТТР. Цих серверів мільйони, й розповсюджені вони по всьому 

світу. На них містяться веб-сторінки - спеціальні документи, створені з 

використанням мови НТМL.  

Перегляд веб-сторінок здійснюється у спеціальних програмах-браузерах, 

найпоширенішими з яких є Internet Ехрlогег, Моzilla та Ореrа. Для відтворення 

веб-документа у вікні браузера достатньо ввести його URL в поле Адреса і 

натиснути клавішу enter. Основною особливістю та перевагою веб-сторінок є 

те, що інформація на них організована як гіпертекст. Це текст, в який вбудовано 

спеціальні коди, що керують такими додатковими елементами, як 

форматування, ілюстрації, мультимедійні вставки та гіпертекстові посилання. 

Гіпертекстове посилання (гіперпосилання, гіперзв'язок чи гіперлінк) - це 

об'єкт веб-сторінки, що містить інформацію про адресу іншої веб-сторінки або 

про певне місце на поточній. Таким об'єктом може бути фрагмент тексту 

(зазвичай виділений кольором та підкресленням) або ілюстрація. У разі 

наведення на гіперпосилання вказівник миші набуває форми руки з витягнутим 

вказівним пальцем. Клацнувши лівою кнопкою миші, можна виконати перехід 

за гіперпосиланням. При цьому браузер завантажує веб-сторінку, яка міститься 

за адресою, зазначеною в посиланні. Веб-сторінка також може містити 

гіперпосилання, які вказують на інші веб-сторінки. Оскільки веб-сторінки 

можуть бути пов'язані між собою довільно, такий спосіб їх організації отримав 

назву Всесвітня павутина. 

Процес переходу в інші місця поточної веб-сторінки або до інших веб-

сторінок за допомогою гіперпосилань називають навігацією. Якщо після низки 

переходів за гіперпосиланнями необхідно повернутися на попередню сторінку, 

то користуються кнопкою Назад інструментів браузера. Кількість веб-сторінок, 

що тематично пов'язані між собою й розкриває єдине ціле, називають веб-

сайтом або просто сайтом [6, с. 69]. 
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Використання Інтернет ресурсів. Робота учнів в Інтернеті охоплює різні 

види діяльності: самостійну роботу з інформацією; самостійну навчальну 

діяльність (у режимі самоосвіти); для поглиблення знань у певній галузі, 

ліквідацію прогалин, підготовку до іспитів; навчальну діяльність під 

керівництвом віддаленого вчителя в курсі дистанційного навчання; спілкування 

в мережі. 

 

 

1.3. Правила безпеки в мережі Інтернет 

 

Дотримання 10 простих правил для безпечного користування мережею 

дозволить убезпечити себе від основних загроз, що супроводжують роботу 

онлайн. 

1) При встановленні будь-якого програмного забезпечення на комп’ютер 

читайте політику конфіденційності. Це саме стосується і налаштувань. 

2) Гарний пароль складається не менше ніж з 15 символів. Серед них є 

цифри, букви (великі та малі) та символи.  

3) Змінювати такий пароль варто кожні 3 місяці. Це саме той час, який 

орієнтовно потрібен для підбору ключа для зламу. 

4) Варто мати різні паролі для різних акаунтів. Якщо Ви використовуєте 

один і той самий пароль -  зламати доступ до будь-якого вашого профілю буде 

набагато простіше.  

5) Варто встановити двофакторну верифікацію для пошти на gmail/yahoo, 

фейсбуку та твіттера. Це ускладнює шлях зламу вашого акаунту для шахраїв. 

6) Телефон – це у більшості випадків уже не просто засіб, за допомогою 

якого можна дзвонити. На номер телефону можна «прив’язати» акаунт. 

7) Ніколи не відкривайте незнайомі посилання та підозрілі файли, які 

приходять в електронних повідомленнях, навіть від перевірених людей. 

Скопіюйте і перевірте, що це, через відповідні програми, наприклад, url void. 

8) Все, що існує в cloud чи будь-якому іншому віртуальному сховищі - вже 

є в Інтернеті. Відповідно, до цих даних можуть отримати доступ.  

9) Якщо Ви користувач макбуку та впевнені, що на ньому немає вірусів - 

Ви помиляєтесь. 

10) Особисто ваша електронна скринька чи інший акаунт можуть і не бути 

метою зламу [4, с. 12-13].  
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1.4. Авторське право 

 

Сьогодні в Україні все більше і більше уваги приділяється питанням 

захисту авторських прав, у тому числі в мережі Інтернет. Протягом довгого 

часу велися різноманітні дискусії, проводилися круглі столи та обговорення 

стосовно необхідності врегулювання способів захисту авторських прав в 

мережі Інтернет і встановлення відповідальності для недобросовісних сайтів, 

що здійснюють поширення об'єктів авторських прав в мережі Інтернет без 

відповідних дозволів зі сторони правовласників. 

На сьогоднішній день, впроваджено порівняно новий спосіб захисту 

авторських прав саме для тих випадків, коли порушення відбувається з 

використанням мережі Інтернет. По суті, мова йде про такі самі вимоги 

правовласників про припинення порушення, однак форма заяви, процедура 

подачі та розгляду тепер чітко зарегламентовані. Так, з прийняттям Закону 

України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» Закон було 

доповнено статтею 52-1. Відповідно до цієї статті, при порушенні будь-якою 

особою авторського права і суміжних прав, вчиненому з використанням мережі 

Інтернет, суб'єкт авторського права і суміжних прав (далі - заявник) має право 

звернутися до власника веб-сайту та веб-сторінки, на яких розміщена або в 

інший спосіб використана відповідна цифрова інформація, із заявою про 

припинення порушення. Така заява надсилається власнику веб-сайту з 

одночасним направленням її копії постачальнику послуг хостингу, який надає 

послуги або ресурси для розміщення відповідного веб-сайту [5, с. 42]. 

Хочемо звернути увагу на те хто такі власники веб-сайту, власники веб-

сторінки та постачальники послуг хостингу. Власник веб-сайту - особа, яка є 

власником облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-

сайту. Власник веб-сторінки - особа, яка є володільцем облікового запису, що 

використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє чи 

розміщує електронну інформацію в межах такої веб-сторінки. Постачальник 

послуг хостингу - особа, яка надає власникам веб-сайтів послуги та ресурси для 

розміщення веб-сайтів або їх частин у мережі Інтернет та із забезпечення 

доступу до них через мережу Інтернет. Власник веб-сайту, який розміщує свій 

веб-сайт або його частину в мережі Інтернет на власних ресурсах і (або) 

самостійно забезпечує доступ до нього з використанням мережі Інтернет, 

одночасно є постачальником послуг хостингу. 
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Іван Римаренко у своїй роботі «Захист авторських прав та творів, 

розміщених в Інтернеті», визначає два шляхи для захисту авторських прав у 

мережі Інтернет. Захист на етапі до порушення: 1) обмежена функціональність; 

2) «годинникова бомба» - автор розповсюджує повноцінний об’єкт авторського 

права, але встановлює дату, після якої доступ до нього буде неможливим; 3) 

захист від копіювання; 4) криптографічні конверти - твір зашифровано так, що 

доступ до нього можливий з використанням ключа до шрифту; 5)контракти-

угоди «наскрізного клацання» укладені через Інтернет, це - дозволи автора на 

використання творів; 6) запобіжні заходи: попередня публікація матеріалу на 

традиційному матеріалі, підтвердження факту існування твору на певну дату, 

засвідчення в нотаріуса дати створення твору, запис на лазерному диску і 

поміщення в архів або веб-депозитарій; 7) клірингові центри - автор надає 

центру право ліцензувати свої права на твір, центр приймає плату від 

користувача і передає її володільцеві авторських прав [13, с.52]. 

Захист на етапі після порушення: 1) агенти - це комп’ютерні програми, які 

автоматично виконують попередньо визначені команди, наприклад, пошук у 

мережі контрафактних примірників творів; 2) стенографія - процес 

приховування інформації у файлах, наприклад «водяного знаку» автору твору, 

що буде доказом авторства цієї особи щодо цього твору; 3) «маячок» - це 

особлива мітка, яка розміщується в творі і спрацьовує під час 

несанкціонованого використання, надаючи можливість знайти порушника 

авторських прав; 4) використання кодових слів [13, с.54]. 

 

 

1.5. Інтернет-браузери 

 

Спеціальна програма, яка призначена для перегляду веб-сайтів, є браузер. 

Відбувається це за допомогою http запитів до сервера і отримання від нього 

даних, які обробляються за спеціальними затвердженими стандартам і таким 

чином формується веб-сторінка. Тобто браузер є провідником між всесвітньою 

мережею інтернет і користувачем. Саме він дозволяє отримувати доступ до 

всієї безлічі доступною у мережі Інтернет інформації (сайти, перегляд фільмів, 

онлайн-ігор, відкриття і редагування різних документів в мережі). 
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Сучасні технології пропонують величезну кількість браузерів, але 

найбільш популярні і відомі це Internet Explorer (IE), Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera. 

Internet Explorer - одночасно найпоширеніший і самий критикований 

браузер. Секрет його популярності полягає у тому, що він встановлений за 

замовчуванням на будь-якому комп'ютері під операційною системою Windows. 

Але робота цього браузера залишає бажати кращого. Причина в його низькій 

швидкості і поганій функціональності. 

Mozilla Firefox - входить до числа популярних браузерів завдяки хорошій 

швидкості роботи, зручності інтерфейсу, гнучкому налаштуванню і величезній 

кількості доповнень. 

Opera - на відміну від Chrome, отримала свою славу не за швидкість, а за 

високу функціональність і зручність. 

Google Chrome - був розроблений компанією Google. Підкорив своїх 

користувачів високою швидкістю роботи за рахунок мінімального інтерфейсу. 

У браузері немає нічого зайвого - лише найпотрібніше та плюс те, що Ви 

добавите самі (вибір доповнень теж дуже великий) (рис 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Будова вікна браузера Google Chrome: 1 - вкладки і кнопки переходу, 2 - 

створити нову вкладку, 3 - поле адресу, 4 - поле відображення змісту веб-сторінки, 5 - 

кнопки керуванням вікном, 6 - налаштування браузера, 7 - додавання сайту у закладки, 8 - 

сайти для швидкого доступу, 9 - налаштування веб-сторінки. 

 

До браузера Google Chrome подібні і інші. Мають широкий спектр 

налаштування. Який же браузер вибрати? Основні критерії вибору веб-браузера 
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- швидкість, зручність використання, можливість розширювати функції за 

рахунок використання плагінів і розширень, безпеку і сумісність. Всі ці 

параметри можуть бути індивідуальні для кожного користувача, тому немає 

універсальної відповіді на це питання. Тільки особистий досвід дозволить 

вибрати оптимальний веб-браузер саме для вас. 

 

 

1.6. Контрольні запитання 

1) Які основні правила безпеки при роботі на комп'ютері? 

2) Як відбувається процес передавання даних в мережі Інтернет? 

3) Як формується адресація у мережі Інтернет? 

4) Який код України використовується для домену першого рівня? 

5) В якій доменній зоні слід реєструвати сайти навчальних закладів? 

6) Дайте визначення поняттю «веб-сторінка». 

7) Що таке гіпертекстове посилання? 

8) Які напрямки використання Інтернет ресурсів в освіті? 

9) Які основні правила безпеки у мережі Інтернет? 

10) Яку особу називають власником веб-сайту? 

11) Які є варіанти захисту авторських прав у мережі Інтернет? 

12) Що таке Інтернет-браузер? 

13) Які сучасні критерії вибору Інтернет-браузера? 

14) Які нині є найбільш популярні Інтернет-браузери? 

15) Яка будова вікна браузера Google Chrome? 
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ТЕМА 2. ПОШУКУВАЧІ, СХОВИЩА ТА РОБОТА З ФОТО І ВІДЕО 

 

2.1. Пошукові системи 

 

Пошукова система - це складний програмно-апаратний комплекс, що 

призначений для здійснення пошуку ресурсів у мережі  Інтернет, збереження 

відомостей про них у своїх базах і надання користувачу переліку посилань 

відповідно до його пошукового запиту.   

Головним завданням пошукової системи є здатність надавати 

користувачам саме ту інформацію, яку вони шукають. А навчити користувачів 

робити «правильні» запити до пошукової системи, які відповідають її 

принципам роботи неможливо. Тому, розробники створюють такі алгоритми і 

принципи роботи пошукових систем, які найкраще пристосовані до поведінки і 

ходу думок пересічного користувача.  

Пошукова система повинна діяти так само, як діє користувач при пошуку 

інформації і надавати за його запитом інформацію максимально швидко і 

просто. Користувач оцінює роботу системи за кількома основними критеріями. 

Чи знайшов він те, що шукав? Якщо не знайшов, то скільки разів йому довелося 

перефразувати запит, щоб знайти потрібне? Наскільки актуальною є надана 

інформація? Наскільки швидко пошукова машина обробляла запит? Наскільки 

зручно було представлено результати пошуку? Чи була потрібна інформація 

серед перших результатів пошуку? Як багато непотрібної інформації було 

знайдено нарівні з корисною? Для того, щоб задовольнити зростаючим 

потребам користувачів, розробники пошукових машин постійно 

вдосконалюють алгоритми і принципи пошуку, додають нові функції і 

можливості, всіляко намагаються пришвидшити роботу системи.  

Основні характеристики пошукової системи: повнота, точність, 

актуальність, швидкість пошуку та наочність представлення результатів. 

Google.com – пошуковик Гугл є найтиповішим, близько 90% всього 

інтернет-пошуку по всьому світу здійснюється саме через Google. Що 

стосується розподілу трафіку по країнах, то третя частина від загальної 

кількості запитів, що вводяться в Google, припадає на інтернет користувачів 

США. І цьому не варто дивуватися, адже Google є американською компанією, 

яка адаптувала своє дітище до використання у різних країнах. Пошук через 

Google зручний і швидкий, тут можна знайти відповіді на всі питання. 
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Привертає користувачів також мінімум інформації на головній сторінці, немає 

зайвих елементів. Крім рядка пошуку присутній логотип і анімована картинка, 

яка періодично змінюється. При необхідності, через меню можна вибрати 

додаткові додатки, якими дозволяє користуватися Гугл. Проводити пошук 

можна, за словами, пропозиціями, а також через картинки, відео. Компанія 

постійно вдосконалюється, розробляє нові проекти, прибуток отримує від 

реклами, через програму AdWords. 

Сервіси з пошуку інформації від українських розробників: Sova.com.ua, 

Gala.Net, Online.ua, MetaPing, Аванпорт, UA port, Атлас UA, I.ua, Ukr.net, 

Meta.ua, Poshukach.com, TopPING. 

 

 

2.2. Файлові, фото-, відео- сховища 

 

Коли зберігаєте дані в пам'яті свого ПК або смартфону, Ви можете швидко 

отримувати до них доступ. Але тільки з цього ПК або по локальній мережі. Це 

зручно, але не завжди і не у всіх випадках. Хмарні технології (сховища) 

дозволяють вам зберігати дані на сторонньому сервері, доступ до якого ви 

отримуєте виключно за наявності підключення до мережі. Ви зберігаєте дані в 

інтернеті. Для того, щоб попрацювати з хмарними технологіями, вам необхідно 

отримати доступ до своїх даних або програм через інтернет. Або 

синхронізувати дані з даними в мережі, коли ви до неї підключіться. Простим 

користувачам буває досить вільних сховищ, простір на яких надається 

безкоштовно. Великі організації працюють з потужними хмарними сервісами, 

орендуючи у них простір. Для бізнесу провідні мережеві компанії пропонують 

своїм клієнтам простір також, як власники складів здають осередки і 

контейнери стороннім користувачам [1, с.91-92].  

Використання спеціалізованих інтернет-сервісів для зберігання та обміну 

файлами вирішує кілька проблем. По-перше, Ви резервуєте свої дані, по-друге, 

можете обмінюватися файлами з іншими людьми або організувати спільну 

роботу над документами. 

Щоб оцінити можливості зберігання файлів онлайн, пропонуємо 

скористатись добіркою найпопулярніших чотирьох «хмарних» сховищ: 

1) Drive.google.com. «Хмара» від Google пропонує 15 ГБ дискового 

простору. Але майте на увазі, що цей обсяг ділиться між усіма сервісами 
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Google: Gmail, «Google фото», «Google документи» тощо. Також ці гігабайти 

використовуються для зберігання резервної копії даних Android-пристроїв. 

Доступ до Google Drive надається як через веб-інтерфейс, так і за допомогою 

додатків для платформ Windows, Mac OS, Android та iOS. 

2) Dropbox.com. Dropbox має вбудовані інструменти автоматичного 

завантаження з камери гаджета, перегляду офісних документів, відображення 

каталогів з фото у вигляді галерей та чимало інших корисних функцій. Робота з 

Dropbox можлива через веб-інтерфейс та додатки для Windows, Mac OS, 

Android, Linux та iOS. 

3) Onedrive.com. OneDrive - перейменований у лютому 2014 сервіс 

Microsoft SkyDrive, який базується на «хмарній» організації зберігання даних з 

функціями обміну файлами. Сервіс OneDrive відразу інтегрований з 

платформою Office 365 і дозволяє створювати, редагувати та зберігати файли 

Excel, OneNote, PowerPoint і Word. 

4) Еdisk.ukr.net. Просте веб-сховище обсягом 4 ГБ, яке надається 

користувачам пошти від ukr.net. Робота із сервісом здійснюється лише через 

веб-інтерфейс, який нагадує звичний менеджер файлів. Підтримуються основні 

операції з файлами: перегляд (не для документів), переміщення, копіювання, 

видалення. Видалені файли опиняються в «кошику», також присутня 

можливість відновлення. Спільний доступ до файлів можливий лише для 

зареєстрованих користувачів порталу ukr.net. 

Іноді грань між хмарними технологіями і локальним зберіганням даних 

здається дуже розмитою. Це тому що хмарні технології сьогодні пов'язані 

практично з усім, що є у вас на комп'ютері. Так ви можете без проблем 

відправити з додатки Microsoft Office 365 свої файли в сховище OneDrive, 

зайвий раз нікуди не перемикаючись. 

 

 

2.3. Робота з фотографіями у мережі Інтернет 

 

Серед користувачів графічних редакторів є любителі, яким повністю 

програма Фотошоп не потрібна. І це зрозуміло, адже вона коштує чималих 

грошей, займає багато місця на диску, вимоглива до ресурсів комп’ютера і так 

далі. Навіщо встановлювати Photoshop, а потім користуватися ним один раз в 

місяць? Пропоную для таких цілей використовувати онлайн редактор, який 
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точнісінько виглядає як всім відомий інструмент для роботи з графікою – «Pixlr 

Editor». Цей онлайн сервіс можна знайти за адресою: pixlr.com/editor. 

Давайте розглянемо деякі можливості онлайн Photoshop «Pixlr Editor» 

(рис. 2.1.). Перейшовши на сайт pixlr.com/editor у певних випадках потрібне 

оновлення програми Adobe Flash Player. Виконайте його. Наступним кроком є 

вибір української мови у розділ «Language» у рядку меню.  

 

 

Рис. 2.1. Структура сайту «Pixlr Editor»: 1 - рядок меню, 2 - панель інструментів,  

3 - рядок поточного пункту панелі інструментів, 4 - блок «Навігатор»,  

5 - область роботи з фотографією, 6 - блок «Шари», 7 - блок «Історія» 

 

Онлайн фотошоп «Pixlr Editor» є одним з найкращих графічних редакторів, 

всі функції якого доступні повністю безкоштовно і без будь-якої реєстрації. Ви 

можете повернути фотографію, вирізати якусь її частину, додати текст, 

прибрати червоні очі, користуватися градієнтами, фільтрами, розмиванням, 

змінювати яскравість і контраст, насиченість, користуватися кривими при 

роботі із зображення. Також стиснути зображення (підтримуються формати 

JPG, PNG та GIF без втрати якості. Можна працювати одночасно із декількома 

1 

2 
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файлами), змінити розмір (інструмент для зміни розміру форматів графічних 

файлів JPG, PNG або GIF. Розміри можна вказувати в пікселях та відсотках), 

обрізати зображення (інструмент для обрізки JPG, PNG та GIF зображень. 

З’являється прямокутник, рухаючи який та змінюючи його ширину та висоту 

ми обрізуємо зображення), перетворити в JPG (конвертування форматів 

зображень TIFF, PNG, GIF або RAW в популярний формат, який підтримується 

практично всіма пристроями - JPG) і перетворити з JPG (обернена функція 

попередній. Із формату JPG  ми можемо отримати PNG чи GIF. Якщо додати 

декілька зображень JPG, то можна отримати анімований GIF). 

Структура сайту (рис. 2.1) включає рядок меню (у ньому розміщенні 

пункти «Файл», «Редагувати», «Зображення», «Шар», «Регулювання», 

«Фільтр», «Перегляд», «Мова», «Довідка», «Шрифт», які мають підменю, що 

відкриваються спливаючим списком при натисненні на відповідний пункт 

рядка меню). У лівій колонці сайту розміщена панель інструментів, за 

допомогою якої можна виконувати різні дії з фото (деякі з пунктів панелі 

інструментів повторюються у підпунктах рядка меню). При натисненні на 

пункт панелі інструментів нижче рядка меню з’являється його зміст (допоміжні 

інструменти, при зміні яких змінюються певні параметри дій з фото). У правій 

колонці сайту розміщені блоки «Навігатор», «Шари», «Історія». У блоці 

«Навігатор» Ви маєте змогу спостерігати за поточними розмірами фотографії, а 

також користуватися масштабом. У блоці «Шари» є можливість зручно 

переходити на той чи інший шар фотографії, встановлювати відсоток 

прозорості шару, додавати маску шару, користуватися стилями шару та 

видаляти шар. У блоці «Історія» відображаються зміни стану фотографії. У 

центрі сайту розміщена область роботи з фотографіями.  

 

 

2.4. Робота з відео у мережі Інтернет 

 

У звітному параграфі розглянемо можливість редагування відеофайлів за 

допомогою онлайн-сервісів, створення власного каналу на YouTube, 

завантаження на нього відео, а також розміщення відео з YouTube на сайті.  

Редагування відеофайлів за допомогою онлайн-сервісів. Відеомонтаж - 

це найчастіше поєднання різних файлів в один з наступним накладенням 
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ефектів і фонової музики. Можна займатися цим на професійному або на 

аматорському рівні, при цьому використовуючи різноманітні додатки і сервіси. 

Для комплексної обробки краще інсталювати спеціальні програми. Існує 

чимало програм для монтажу відео на ПК: Pinnacle Studio, Sony Vegas Pro, 

Adobe After Effects, EDIUS Pro, Adobe Premiere Pro, CyberLink PowerDirector, 

Avidemux, Movavi Video Editor, Videopad Video Editor, Windows Movie Maker, 

Кіностудія Windows Live, VirtualDub та VSDC Video Editor. 

Але якщо Вам потрібно монтувати відео не часто, то у такому випадку у 

нагоді будуть і онлайн-сервіси, що дозволяють редагувати відео у браузері. 

Використовуючи їх, можна накласти музику, обрізати відео, вставити титри і 

додати ефекти. Розглянемо два онлайн-сервіси. 

Videotoolbox (www.videotoolbox.com) - це досить зручний редактор для 

проведення простого монтажу. Інтерфейс веб-додатки не має перекладу на 

українську мову, але він є досить зрозумілим в англомовній версії (рис. 2.2.).  

 

 

Рис. 2.2. Videotoolbox 

 

Роботу з сервісом Videotoolbox варто розпочати з реєстрації, натиснувши 

«SIGN UP NOW». Далі введіть адресу вашої пошти, створіть пароль і 

продублюйте його для підтвердження в третій строчці. Після цього натисніть на 

кнопку «Register». Після чого підтвердіть свою електронну адресу пошти, 
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перейшовши за посиланням із листа. Після входу на сервіс перейдіть до розділу 

«File Manager» в лівому колонці сайту. Потім завантажте відео, яке збираєтеся 

редагувати. Для цього слід натиснути кнопку «Choose file» і вибрати його з 

ПК - натискаємо «Upload». Після завантаження відео з’явиться можливість 

виконати наступні операції: обрізати відео, склеїти, витягти відео або аудіо, 

додати музику, кадрувати відео, додати водяний знак або субтитри. Розглянемо 

кожну дію в деталях. 

Щоб обрізати відео, потрібно виконати наступні дії: відзначити галочкою 

файл, який ви хочете обрізати; з меню, що випадає, вибрати пункт «Cut / Split 

file»; керуючись маркерами, виділити фрагмент для обрізання; далі вибрати 

один з варіантів: «Cut the slice (same format)» - вирізати шматок без зміни його 

формату або «Convert the slice» - з подальшою конвертацією фрагмента. 

Щоб склеїти частини відео, потрібно виконати наступне: відзначити 

галочкою файл, до якого хочете додати іншу частину відео; з меню, що випадає 

вибрати пункт «Merge files»; у верхній частині вікна будуть доступні всі 

завантажені на сервіс файли; буде потрібно перетягнути їх в нижню частину в 

тій послідовності, в якій ви хочете їх з'єднати; таким чином можна склеїти не 

тільки два файли, але і кілька кліпів і далі потрібно задати ім'я з'єднується 

файлу й вибрати його формат, після чого натиснути на кнопку «Merge». 

Щоб витягти відео або аудіо з кліпу, потрібно виконати наступні кроки: 

відзначити галочкою файл, з якого слід вилучити відео або звук; з меню, що 

випадає вибрати пункт «Demux file»; далі вибрати, що потрібно вилучити - 

відео або аудіо, чи обидва варіанти і після цього натиснути на кнопку 

«DEMUX». 

Щоб додати музику до відео, потрібно наступне: відзначити галочкою 

файл, до якого потрібно додати звук; з меню, що випадає вибрати пункт «Add 

audio stream»; далі вибрати час, з якого має розпочатися відтворення звуку за 

допомогою маркера; завантажити аудіофайл, використовуючи кнопку «Choose 

file»; натиснути «ADD AUDIO STREAM». 

Щоб кадрувати відео, потрібно виконати наступні дії: відзначити галочкою 

файл, який потрібно обрізати; з меню, що випадає вибрати пункт «Crop Video»; 

далі Вам буде запропоновано декілька кадрів з кліпу на вибір, в яких буде 

зручніше провести правильне кадрування; вибаємо один з них, натиснувши на 

його зображення; далі відзначити область для кадрування; натисніть на 

«CROP». 
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Щоб додати водяний знак до відеофайлу, потрібно наступне: відзначити 

галочкою файл, до якого ви хочете додати водяний знак; з меню, що випадає 

вибрати пункт «Add watermark»; далі вам буде показано кілька кадрів з кліпу на 

вибір, в яких вам буде зручніше додавати знак; потрібно вибрати один з них, 

натиснувши на його зображення; після цього ввести текст, задати йому потрібні 

налаштування і натиснути кнопку «GENERATE WATERMARK IMAGE»; 

перетягнути текст в потрібне місце на кадрі; натиснути на напис «ADD 

WATERMARK TO VIDEO». 

Щоб додати субтитри, потрібно виконати наступні дії: відзначити 

галочкою файл, до якого ви хочете додати субтитри; з меню, що випадає 

вибрати пункт «Add subtitles»; далі вибрати файл з субтитрами за допомогою 

кнопки «Choose file» і задати потрібні налаштування; натиснути на напис «ADD 

SUBTITLES» [2, с. 49-50]. 

По завершенні кожної з описаних вище операцій з'явиться вікно, в якому 

Ви зможете скачати оброблений файл. 

Kizoa - це великий онлайн сервіс, який дозволяє створювати яскраві 

мультимедійні слайд - шоу безкоштовно або використовуючи певний тариф. 

Також на даному ресурсі можна робити гарні колажі з завантажених з ПК або 

фейсбук профілю фотографій.  

 

Рис. 2.3. Онлайн-сервіс Kizoa 



 23 

Готовий результат можна завантажити собі на ПК або поширити в 

соціальних мережах Twitter або Facebook. Крім того, сервіс дозволяє 

конвертувати слайд - шоу в відеофайли і завантажувати їх в популярний сервіс 

YouTube. Відзначимо, що цей онлайн-сервіс має російську версію. Операції, які 

можна виконувати за допомогою Kizoa, є подібними до тих, що на 

Videotoolbox. Ці операції описані вище. 

Створення власного каналу на YouTube. Маючи обліковий запис 

Google, можна переглядати відео, ставити оцінки «подобається» та 

підписуватися на канали. Проте без власного каналу ваша присутність на 

YouTube буде обмеженою. Навіть якщо ви маєте обліковий запис Google, канал 

YouTube потрібен, щоб завантажувати або коментувати відео чи формувати 

списки відтворення. Створити канал можна як на комп’ютері, так і на сайті 

YouTube для мобільних пристроїв. 

Щоб створити канал, керувати яким можна буде лише з вашого облікового 

запису Google, потрібно виконати наступне:  

а) увійдіть в обліковий запис YouTube на комп’ютері або мобільному сайті; 

б) спробуйте виконати будь-яку дію, для якої потрібен канал, як-от 

завантажити відео, опублікувати коментар або сформувати список відтворення; 

в) якщо у вас немає каналу, вам буде запропоновано його створити; 

г) укажіть потрібні дані (зокрема назву й фотографію вашого облікового 

запису Google) і підтвердьте створення нового каналу. 

Завантаження відео на канал YouTube. Щоб розмістити відео в мережі 

Інтернет на каналі YouTube (www.youtube.com) варто виконати наступні дії: 

1) увійдіть у свій акаунт YouTube; 

2) натисніть кнопку Додати відео в правому верхньому кутку сторінки; 

3) задайте тип доступу (приватний, публічний і т.д.); 

4) виберіть відео для завантаження. При цьому не важливо, як ви його 

створили: це може бути слайд-шоу або ролик, які ви записали за допомогою 

веб-камери або імпортували з Google+; 

5) під час завантаження введіть основну інформацію про відео і 

налаштуйте додаткові параметри; 

6) щоб додати відео на YouTube, натисніть «Опублікувати». Якщо обрано 

«Відкритий доступ», відео відразу публікується на YouTube. В інших випадках 

натисніть або «Готово», щоб просто завантажити відео на сайт, або 

«Поділитися», щоб відкрити до нього доступ; 
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7) поки Ви не натиснете кнопку «Опублікувати», відео доступне лише Вам. 

Ви зможете у будь-який момент поділитися доданим відео, змінивши 

налаштування в «Менеджері відео». Коли завантаження буде завершено, Вам 

на електронну пошту буде надіслане посилання на відео.  

Редагування відео на каналі YouTube. Використовуйте інструменти 

поліпшення відео YouTube для додавання ефектів і редагування доданих Вами 

відео. Відеоредактор YouTube можна також використовувати для створення 

нових відео з вже доданих. За допомогою відеоредактора Ви можете 

виконувати наступні дії: об’єднувати декілька доданих вами відео і зображень в 

один новий ролик; обрізати відеокліпи до потрібної тривалості; додавати 

музику до відеокліпів з колекції схвалених аудіотреків; обробляти відео за 

допомогою спеціальних інструментів і додавати ефекти. 

Розміщення плеєра YouTube на сайті. Розмістити відео на сайті можна за 

допомогою плеєра YouTube, скопіювавши HTML-код відео. Спочатку 

переходимо на сторінку відео, яке потрібно додати. Натискаємо кнопку 

«Поділитися» під відео, а потім (у спливаючому вікні) - кнопку «Вставити». 

Копіюємо HTML-коду, укладену в тег iframe (рис. 2.4).  

 

 

Рис. 2.4. HTML-код відео у плеєра YouTube 

 

Додаємо код в режимі HTML-редактора на свій сайт (якщо у Вас CMS 

WordPress, необхідно додавати посилання до текстового редактору в режимі 

«Текст», якщо CMS Joomla - у режимі «HTML»). Також при вставці відео на 

сайт можете його відцентрувати, уклавши код у тег <center>...</center>. 
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2.5. Практичні завдання  

 

Завдання № 1. Вам потрібно купити трактор Т-150. У мережі Інтернет за 

допомогою пошукових систем знайдіть оголошення з продажу трактора. 

Завдання № 2. Створіть обліковий запис Google. Завантажте власний файл 

розширення .doc. Скопіюйте посилання для прикріплення файлу на сайт для 

скачування. 

Завдання № 3. В онлайн Photoshop «Pixlr Editor» завантажте фотографію 

(розмірами більше 500рх - як по ширині, так і по висоті). Зменшіть розміри 

фотографію до 2N0 по ширині, де N - порядковий номер учня у списку. 

Збережіть фотографію у двох розширеннях - JPEG та PNG. 

Завдання № 4. В онлайн Photoshop «Pixlr Editor» завантажте фотографію 

(розмірами більше 500рх - як по ширині, так і по висоті). Нанесіть у правий 

нижній кут фотографію надпис, у якому буде Ваше прізвище та ім'я. 

Завдання № 5. В онлайн Photoshop «Pixlr Editor» завантажте фотографію 

(розмірами більше 500рх - як по ширині, так і по висоті). Оберіть на ПК ще 

одну фотографію в тричі менших розмірів і розташуйте на першій завантаженій 

за допомогою «Шарів» з прозорістю 50%. 

Завдання № 6. На онлайн-сервіс Videotoolbox з ПК завантажте відео. 

Якщо на ПК немає відео, скачайте його з мережі Інтернет. Після завантаження 

виконайте монтаж відео, виокремивши три фрагменти і склеївши їх. На 

змонтоване відео накладіть музику. 

Завдання № 7. На онлайн-сервіс Kizoa з ПК завантажте відео. Якщо на ПК 

немає відео, скачайте його з мережі Інтернет. Після завантаження виконайте 

монтаж відео, виокремивши два фрагменти і склеївши їх. На змонтоване відео 

накладіть музику. 

Завдання № 8. Створіть власний канал на YouTube і завантажте на нього 

одне відео. У текстовий файл скопіюйте посилання файл відео для розміщення 

його на сайт. 

Завдання № 9. На власний канал на YouTube завантажте кілька відео. 

Потім об’єднайте їх в один новий ролик. На змонтоване відео накладіть музику 

з колекції схвалених аудіотреків. У текстовий файл скопіюйте посилання файл 

відео для розміщення його на сайт. 
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2.6. Контрольні запитання 

 

1) Яке основне завдання пошукової системи? 

2) Назвіть основні характеристики пошукової системи. 

3) Які Ви знаєте сервіси з пошуку інформації від українських розробників 

4) Які проблеми вирішують спеціалізовані інтернет-сервіси для зберігання 

та обміну файлами? 

5) Які найпопулярніші «хмарні» сховища Ви знаєте? 

6) Яка структура сайту «Pixlr Editor»? 

7) Вкажіть призначення блоку «Навігатор» на сайті «Pixlr Editor». 

8) Які існує програми для монтажу відео на ПК? 

9) Назвіть найбільш відомі онлайн-сервіси для редагування відео. 

10) Як створити власний канал на YouTube? 

11) Як завантажити власне відео на канал YouTube? 

12) Чи можна редагувати відео на каналі YouTube? 

13) Як розмістити плеєр YouTube на сайті? 
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ТЕМА 3. СПІЛКУВАННЯ 

 

3.1. Поштова програма Microsoft Outlook Express 

 

Поштовий клієнт Microsoft Outlook Express (англ. outlook - перспектива, 

точка зору, погляд, express - спішно, дуже швидко) входить до складу 

стандартного комплекту операційної системи Windows XP. 

Вікно програми під час першого запуску має вигляд як на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Вікно програми Microsoft Outlook 

 

Вікно програми Outlook Express, як і вікна інших прикладних програм, 

містить рядок заголовка з кнопками керування вікном, рядок меню, панель 

інструментів і рядок стану. Усі операції щодо керування обліковими записами 

та опрацювання електронних листів можна виконати, використовуючи команди 

меню. Кнопки на «Панелі інструментів» призначено для швидкого виконання 

команд, до яких найчастіше звертається користувач. За вибору імені папки на 

панелі «Папки» змінюється вміст робочої області вікна та з'являються 

додаткові кнопки на «Панелі інструментів». Робоча область вікна при 

відображенні вмісту папок поділена на дві частини: «Список повідомлень» та 
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«Область попереднього перегляду». У «Списку повідомлень» відображаються 

дані із заголовків листів, що містяться у вибраній папці. 

Щоб написати листа потрібно обрати кнопку «Створити» на Панелі 

інструментів. Обрати елемент «Повідомлення». З’явиться вікно повідомлення. 

Якщо потрібно до листа прикріпити файл (зображення тощо), обрати вкладку 

«Вставка», елемент «Прикріпити файл» (цей елемент має вигляд скріпки). Щоб 

відправити листа адресату затисніть кнопку «Відправити» [10, с.84-85]. 

 

 

3.2. Електронна пошта. Реєстрація E-mail 

 

Електронні скриньки розміщуються на спеціальних комп'ютерах - 

поштових серверах. Для кожної скриньки на поштовому сервері відводиться 

спеціальне місце. На одному поштовому сервері не може бути двох скриньок з 

однаковими назвами. 

Електронна пошта складається з двох частин, розділених знаком @ 

(читається «ет»). Наприклад: Tourist@ukr.net. Tourist - ім'я скриньки, ukr.net - 

доменне ім'я поштового сервера, на якому знаходиться ця скринька. 

Повідомлення, що надіслані за цією адресою, будуть передані на комп'ютер з 

іменем ukr.net користувачу на ім'я Tourist (малі та великі літери не 

розрізняються). 

Щоб отримати власну скриньку, існує два способи:  

1) більшість провайдерів при підключенні користувача до Інтернет надає 

йому поштову скриньку на своєму сервері;  

2) у мережі Інтернет існує величезна кількість безкоштовних поштових 

серверів, на яких можна створити потрібну кількість скриньок. Перший варіант 

зручний швидкістю отримання пошти, так як ви напряму з'єднані з 

комп'ютером провайдера. Другий варіант зручний для доступу до скриньки з 

різних комп'ютерів: перебуваючи в іншому місті чи, навіть, країні, ви можете 

зайти на сайт цього поштового сервера, переглянути пошту та відправити 

відповіді. 

Функціонування електронної пошти побудовано на принципі клієнт-

сервер, стандартному для більшості мережевих сервісів. Для обміну листами з 

поштовим сервером потрібна спеціальна програма-клієнт. Існує багато різних 

програм-клієнтів електронної пошти, які можуть відрізнятися окремими 
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функціями, можливостями та інтерфейсом, в тому числі й такі, що працюють на 

сервері (в режимі on-line). Проте загальні функції у більшості пакетів однакові. 

До них можна віднести: підготовка тексту; імпорт файлів-додатків; відправка 

листа; перегляд і збереження кореспонденції; знищення кореспонденції; 

підготовка відповіді; коментування і пересилка інформації; експорт файлів-

додатків. 

Реєстрація поштової скриньки Ukr.net. Щоб отримати безкоштовну 

поштову скриньку на сайті Ukr.net, перейдіть за адресою ukr.net і у лівому 

верхньому куті натисніть на кнопку «Створити скриньку». Потім Ви перейдете 

на сторінку реєстрації, де потрібно уважно заповнити всі поля (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Сторінка реєстрації поштової скриньки Ukr.net 
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Назва поштової скриньки - ваш майбутній логін та адреса електронної 

пошти. Спершу оберіть ім'я скриньки. До заповнення поля «Пароль» поставтеся 

якомога відповідальніше. Не використовуйте в якості пароля свою дату 

народження або набір цифр від одного до восьми. Такі паролі дуже легко 

підбираються і ваш електронний ящик може стати власністю зловмисника. 

Використовуйте складні паролі, що складаються з цифр і літер, написаних в 

різному регістрі.  

В полях «Ім'я» і «Прізвище» краще використовувати свої справжні дані - 

тоді ви без проблем зможете використовувати поштову скриньку для робочих 

цілей. Дату народження вказувати не обов'язково - поштовий сервіс залишив 

заповнення цього поля на розсуд користувача. У поле «Ім'я відправника» 

автоматично переносяться ваші ім'я та прізвище, зазначені раніше.  

Резервний e-mail потрібен для відновлення доступу до поштової скриньки, 

якщо ви забудете пароль. Якщо у вас немає іншої адреси - залиште це поле 

незаповненим. Мобільний телефон вказувати обов'язково - на нього прийде 

SMS-повідомлення з кодом активації поштової скриньки. Це потрібно, щоб 

запобігти автоматичним реєстраціям та убезпечити вашу електронну поштову 

скриньку. Після заповнення всіх даних натисніть на кнопку «Отримати код». 

На Ваш телефон прийде SMS-повідомлення з кодом активації поштової 

скриньки. Залишилося ввести його у відповідне поле, дочекатися 

підтвердження - і можна переходити до роботи зі своєю новенькою поштовою 

скринькою. 

На інших сервісах хід реєстрації подібний, як і на сайті Ukr.net. Нижче 

приведемо кілька інтернет-ресурсів, на яких можна створити електронну 

пошту: 

1) i.ua - на цьому ресурсі проста електронна пошта створить комфорт при 

обміні повідомленнями. За допомогою цієї пошти можна пересилати файли 

розміром до 8 Гб. Є захист поштової скриньки від вірусів та спаму;  

2) meta.ua - безкоштовна та надійна електронна пошта. Сайт пропонує 

простий e-mail. Захист поштової скриньки від вірусів та спаму. Можна 

перекладати листи більше, ніж 20 мовами. Послуга - перевірка орфографії 

листів;  

3) google.com - сайт, де можна створити електронну адресу. За цією 

адресою можна надсилати файли розміром до 10 Гб. Поштова скринька завжди 

поруч: на ноутбуку, комп’ютері, планшеті чи телефоні. 
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3.3. Веб-форум і веб-конференція 

 

Веб-форум - це інтернет-ресурс, один з різновидів спілкування у мережі 

Інтернет. На веб-форумі створюються теми для спілкування. Всі, кого цікавить 

певна інформація, можуть зручно й швидко переглянути її на веб-форумі. На 

форумі є адміністратори (власники веб-форуму) та модератори (обслуговуючий 

персонал, який стежить за виконанням установлених правил та порядком).  

Суть роботи веб-форуму полягає в створенні користувачами 

(відвідувачами веб-форуму) своїх тем з їх подальшим обговоренням, шляхом 

постинга розміщення повідомлень всередині цих тем. Окремо взята тема, по 

суті, являє собою тематичну гостьову книгу. Користувачі можуть коментувати 

заявлену тему, задавати питання по ній і отримувати відповіді, а також самі 

відповідати на запитання інших користувачів веб-форуму і давати їм поради. 

Всередині теми також можуть влаштовуватися опитування (голосування), якщо 

це дозволяє модератор. Питання та відповіді зберігаються в базі даних веб-

форуму, і в подальшому можуть бути корисні як учасникам веб-форуму, так і 

будь-яким користувачам мережі Інтернет. Тематика веб-форумів може бути 

найрізноманітнішою, охоплюючи всі сфери життя, і визначається або 

власниками веб-форуму або його адміністрацією, або залежить від контингенту 

учасників.  

 

 

Рис. 3.3. Головна сторінка сайту «Львівський форум» 
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Веб-форуми можуть існувати як автономно, без прив'язки до якого-небудь 

сайту, так і бути частиною веб-порталів. На рис. 3.3 вашій увазі представлено 

вигляд головну сторінку сайту «Львівський форум» (forum.lvivport.com). Як 

бачимо, що це є спеціалізований сайт - веб-форум. На головній сторінці 

розміщені розділи, у яких створені теми для спілкування. У правій частині 

головної сторінки навпроти кожного розділу відзначаються останні пости 

користувачів. У правій боковій колонці фіксуються користувачі, які у даний час 

перебувають на веб-форумі. 

Веб-конференція - технологія і інструментарій для організації онлайн-

зустрічей та спільної роботи в режимі реального часу через мережу Інтернет. 

Веб-конференції дозволяють проводити онлайн-презентації, спільно працювати 

з документами і додатками, синхронно переглядати сайти, відеофайли і 

зображення. При цьому кожен учасник знаходиться на своєму робочому місці 

за ПК. 

Веб-конференції, які передбачають «одностороннє» мовлення спікера і 

мінімальну зворотний зв'язок від аудиторії, називають вебінар [14, с. 33]. 

Першою популярною програмою для веб-конференцій, що дозволяє 

спілкуватися і працювати над додатками і документами в режимі реального 

часу, стала програма Microsoft NetMeeting. Потім інструменти для веб-

конференцій стали з'являтися в різних месенджерах, найбільш популярним з 

яких був Windows Messenger, за замовчуванням вбудований в операційну 

систему Windows. 

В останні роки з’явилася велика кількість веб-сервісів, що надають різні 

інструменти для веб-конференцій, які працюють у браузері. Ці сервіси 

дозволяють брати участь в онлайн-зустрічі незалежно від платформи ПК. 

Сервіси для веб-конференцій можуть включати наступні можливості і 

інструменти: спільний доступ до екрану або окремих програм (screen sharing), 

інтерактивна дошка (whiteboard), демонстрація презентацій, синхронний 

перегляд веб-сторінок (co-browsing), анотація екрану, моніторинг присутності 

учасників, текстовий чат, інтегрований VoIP -зв'язок, відеоконференцзв'язок, 

можливість змінювати ведучого, можливість віддавати контроль над мишею і 

клавіатурою, модерація онлайн-зустрічей, зворотний зв'язок (наприклад, 

опитування або оцінки), планування зустрічей і запрошення учасників, запис 

ходу веб-конференції.  
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3.4. Чат 

 

Спілкування у мережі Інтернет не обмежується електронною поштою та 

веб-форумами. При такому спілкуванні між запитанням та відповіддю може 

пройти доволі значний період часу. Якщо ж потрібен діалог у режимі реального 

часу - можна скористатися чатом.  

Чат є дуже популярним серед молодих користувачів мережею Інтернет. Ця 

популярність пояснюється простотою користування, а також свободою 

висловлювань користувачів, які майже повністю зберігають анонімність. Повна 

анонімність є можливою лише доти, поки користувач дотримається умови не 

контактувати безпосередньо з відповідним партнером по чату. 

Участь у будь-якому з чатів починається з реєстрації відвідувача. Потрібно 

ввести логін, під яким користувач буде доступним іншим користувач, пароль 

(для того щоб в майбутньому ніхто інший 

не міг видати себе за нього), а у деяких 

випадках обрати колір шрифту, яким 

відображатимуться його повідомлення. 

Після реєстрації користувач потрапляє 

безпосередньо у чат. Верхню частину вікна 

програми займає область, в якій йде 

основний потік повідомлень від учасників 

чату. Праворуч та ліворуч вертикально 

розташовано список всіх тих, хто перебуває 

у чаті на даний момент часу. У нижній 

частині вікна відображається діалог 

конкретного користувача з учасниками, а 

також область, в якій можна писати свої 

повідомлення. 

Найбільш популярним є розміщення 

повідомлень у загальному потоці - для 

відправлення такого повідомлення слід 

набрати його текст та натиснути на кнопку 

«Всім». Після відправлення повідомлення 

відразу відображатиметься на екранах усіх 

                  Рис. 3.4. Чат                    учасників. 
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Якщо виникне потреба спілкування з одним з користувачів чату 

конфіденційно, можна перейти до спілкування тет-а-тет, відправляючи 

повідомлення за допомогою відповідної вказівки «Приват». У більшості чатів є 

можливість прикрасити свої повідомлення «смайликами», які можна вставляти 

до свого повідомлення за допомогою клацання на відповідному зображенні на 

спеціальній панелі. 

За способом реалізації функціоналу чати поділяються на: 

1) веб-чати або чати на HTTP - розміщені на веб-сторінці, що для виводу 

інформації оновлюється з певною заданою періодичністю; 

2) чати на IRC - спеціалізований протокол для чатів; 

3) чати на сторонніх протоколах - наприклад на протоколі ICQ; 

4) чат-програми для обміну даними в локальній мережі (Vypress Chat, 

Network Assistant). Часто мають розширений функціонал - можливість передачі 

файлів, сповіщень, оголошень. 

За сферою застосуванням чати поділяються на: all2all - групова 

комунікація; p2p - персональні комунікації (наприклад, ICQ, Jabber, Skype, 

Messenger, AOL Instant Messenger, Hamachi) - для особистого спілкування; b2b - 

ділові (робота в групах); b2c - споживацькі (підтримка клієнтів компанії на 

корпоративному сайті). 

Веб-сайтів, які спеціалізуються на чатах, існує багато. В Україні популярні, 

наприклад, ресурси www.bizarre.kiev.ua,chat.gala.net та деякі інші. 

 

 

3.5. Соціальні мережі 

 

Соціальна мережа - інтернет-співтовариство користувачів, об’єднаних за 

будь-якою ознакою на базі одного сайту. Іншими словами, соціальна мережа у 

всесвітній павутині будується на тих же принципах, що і в реальному світі, але 

відрізняється від реальних людських спільнот тим, що у функціонуванні мережі 

не грає ролі географічна віддаленість її учасників один від одного. Головним 

чинником об’єднання користувачів у соціальну мережу є яка-небудь їх 

спільність - фінансове становище, стать, приналежність до тієї чи іншої раси, 

національності, віросповідання, професії і так далі. Хоча протягом останнього 

десятиліття найбільш масштабні соціальні мережі, об’єднують людей котрі 

просто користуються Інтернетом. Ми говоримо тут про мережі, які об’єднують 
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людей різного віку, професій, фінансового становища, звичок і так далі. Такою 

є соціальна мережа в сучасному її розумінні. 

Соціальна мережа може слугувати інструментом просування свого сайту. 

Загальновідомо, що на сьогоднішній день головним критерієм успішного 

просування сайту є кількість зовнішніх посилань. Оптимізатори вживають 

різних заходів для збільшення маси зворотних посилань. Однак не кожне 

зовнішнє посилання однаково сприймається пошуковими системами. Одне 

посилання може володіти великою вагою, інше - меншою. Також соціальні 

мережі допомагають збільшити відвідуваність сайтів.  

Всі соціальні мережі можна умовно розділити на три категорії: 

а) на загальну тематику - ті соціальні мережі, які створені для приватного 

спілкування; 

б) спеціалізовані - призначені для реалізації конкретної мети; 

в) ділові - мережі, які використовуються діловими людьми у процесі їх 

професійної діяльності.  

На соціальних мережах майже однакові умови реєстрації. Потрібно ввести 

найпопулярніші анкетні дані, а це дозволить зареєструватись і використовувати 

всі можливості сайту: обмінюватись емоціями, фотографіями, відеозаписами, 

вести блоги тощо. Розглянемо кілька найпопулярніших соціальних мереж.  

Facebook - є найпопулярнішою соціальною мережею, яка почала 

працювати 4 лютого 2004 року, будучи мережею для студентів окремих 

американських університетів. Засновником та головою сервісу цієї мережі є  

Марк Цукерберг. Facebook швидко почала набувати популярності. Messenger 

(Нова) - це ще одна соціальна мережа миттєвих повідомлень, яка функціонує 

всередині Facebook. 

Instagram - соціальна мережа, що сьогодні набула великої популярності. 

Мета - допомога іншим соціальним мережам розповсюдити фотознімки та 

відеозаписи такими, як вони є або відфільтрованими. У 2012 році компанію 

придбав Фейсбук.  

Twitter - популярна соціальна мережа, що нагадує міні-блоги. Система 

дозволяє обмінюватись короткими повідомленнями (до 140 символів) набув 

популярності серед людей, які регулярно обмінюються інформацією, особливо 

журналісти. Умови реєстрації нескладні, можна спілкуватись як зі знайомими, 

так і з найвідомішими людьми.  
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Google+ - соцмережа відомого гіганта Google. У 2013 році їй вдалось за 

чисельністю відвідувачів випередити Twitter. В основі спілкування — кільця, 

що дозволяють завантажувати фотографії, відео, запрошувати знайомих тощо. 

 

 

Рис. 3.5. Іконки соціальних мереж 

 

Переваги соціальних мереж при використанні в освіті: звичне середовище 

для спілкування; зрозумілість інтерфейсу соціальних мереж; використання у 

будь-який зручний для користувача час; обмін інформацією між 

користувачами; пошук потрібної інформації; доступність навчального 

матеріалу (достатньо зайти в соціальну мережу та переглянути інформацію); 

розміщення потрібної інформації як для учня, так і для вчителя; можливість 

задавати питання, як іншим користувачам, так і вчителю; наявність зворотного 

зв’язку у вигляді обміну повідомленнями, записами на стіні, коментарями між 

іншими користувачами; розміщення різного характеру завдань; виконання 

завдання колективно або самостійно; перегляд виконуваності завдання іншими 

користувачами, тобто наявність матеріалів для вільного доступу у вигляді фото, 

відео та коментарів на стіні; неперервність навчального процесу (завдання 

можна розміщувати під час канікул). 

Великий вибір різноманітних соціальних мереж змушує їх власників 

постійно розвиватися. Користувачі соціальних мереж тільки виграють від 

такого суперництва. Вони оцінюють різні нововведення і вирішують, якій саме 

соціальній мережі віддавати перевагу. 
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3.6. Практичні завдання  

 

Завдання №1. За допомогою програми Outlook Express надійшліть листа 

своєму товаришу. 

Завдання №2. Зареєструйте власну поштову скриньку на сайті Ukr.net. 

Напишіть та надішліть листа викладачу, розмістивши у ньому не лише текст, а 

й прикріплений файл. 

Завдання №3. Зареєструйте власну поштову скриньку на сайті i.ua чи 

meta.ua. Напишіть та надішліть листа викладачу. 

Завдання №4. Зареєструйтеся на веб-форумі сайту «Львівський форум» 

(forum.lvivport.com). Під однією з тем залиште свої повідомлення. Потім 

зробіть скріншот його повідомлення і надійшліть викладачу на його e-mail. 

Завдання №5. Зареєструйтеся в чаті Шепетівки 

(shepetivka.com.ua/chat.html). Залиште свої повідомлення. Потім зробіть 

скріншот сторінки чату з Вашим повідомленням і надійшліть викладачу на його 

e-mail. Виконайте ці дії на одному з інших чатів, що розміщений на 

українському сайті.  

Завдання №6. В одній з соціальних мереж Facebook, Instagram чи Twitter 

(у залежності у якій з соцмереж Ви зареєстровані) розмістіть пост з текстом і 

фотографією. Також поширте один пост іншого користувача даної соціальної 

мережі. 

 

 

3.7. Контрольні запитання 

 

1) Яке призначення програми Microsoft Outlook Express? 

2) Які елементи є програма Outlook Express? 

3) З яких двох частин складається адреса електронної пошти? 

4) Назвіть два способи отримання електронної пошти. 

5) Які поля варто заповнити при заповненні форми реєстрації поштової 

скриньки Ukr.net? 

6) Які Ви знаєте онлайн-сервіси для реєстрації електронної пошти? 

7) Що таке веб-форум? 

8) Що таке веб-конференція? 

9) Яку веб-конференцію називають вебінаром? 
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10) Який принцип роботи чату? 

11) За способом реалізації функціоналу на види поділяють чати? 

12) Дайте визначення поняттю «Соціальні мережі»? 

13) Які Ви знайте соціальні мережі? 

14) На які три категорії поділяють соціальні мережі? 

15) Хто є засновником соціальної мережі «Facebook» і коли почала 

працювати? 
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ТЕМА 4. MICROSOFT POWER POINT І MICROSOFT PUBLISHER 

 

4.1. Створення мультимедійної презентації за допомогою Power Point 

 

Microsoft PowerPoint - це програма для створення та відтворення 

презентацій і є частиною Microsoft Office, доступна в редакціях для 

операційних систем Microsoft Windows і Mac OS. 

Завдяки входженню в Microsoft Office, PowerPoint став найпоширенішою у 

всьому світі програмою для створення презентацій. Файли презентацій 

PowerPoint часто пересилаються користувачами програми на інші ПК, що 

означає необхідну сумісність з ними програм конкурентів. Проте, оскільки 

PowerPoint має можливість підключення елементів інших програм через OLE, 

деякі презентації стають сильно прив'язаними до платформи Windows, що 

робить неможливим відкриття даних файлів, наприклад, у версії для Mac OS. 

Мультимедійні презентації - це допоміжні засоби лектора, доповідача. За 

допомогою демонстрації графічних зображень кадрами привертається увага 

слухачів до матеріалу, підкріпленого ілюстраціями та демонстраціями. Вони 

придатні і у випадку, коли навчальний матеріал насичений діаграмами, 

графіками, таблицями. При демонстрації презентації великій аудиторії 

використовують мультимедійний проектор, за допомогою якого слайди з ПК 

проектуються на великий екран. 

Для запуску програми PowerPoint необхідно виконати такі дії: на своєму 

ПК натиснути на кнопку «Пуск»; вибрати пункт меню «Програми»; вибрати 

команду «Microsoft PowerPoint». Після успішного запуску PowerPoint 

відкривається робоче вікно програми. Робоче вікно програми PowerPoint має 

таку ж структуру, що і робочі вікна, в яких працюють всі додатки операційної 

системи Windows (рис. 4.1). 

Для створення нової презентації необхідно: вибрати в діалоговому вікні 

режим «Нова презентація». У правій частині вікна програми з'явиться діалогове 

вікно «Розмітка слайда», в якому потрібно вибрати одну із запропонованих 

розміток (автомакет) для нового слайда.  

Для першого слайда презентації краще всього використати макет 

титульного слайду. Після цього презентації рекомендується присвоїти ім'я і 

зберегти на диску. Для цього необхідно: відкрити меню «Файл»; вибрати 
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команду «Зберегти як…»; у діалоговому вікні вибрати папку, в якій буде 

збережена презентація і набрати ім'я файла  та натиснути кнопку «ОК». 

 

 

Рис. 4.1. Робоче вікно програми PowerPoint 

 

У робочому вікні нас буде цікавити панель редагування, яку 

представлятиме пустий слайд з мітками-заповнювачами (або заглушками) - 

«Заголовок слайда» та «Підзаголовок слайда». У ці заглушки треба ввести 

відповідний текст. Для цього необхідно клацнути мишкою по заглушці 

«Заголовок слайда» та ввести потрібний Вам текст і натиснути клавішу Enter. 

Потім клацнути мишкою по заглушці «Підзаголовок слайда», ввести текст і 

натиснути клавішу Enter. 

Кількість, розміщення і форматування заглушок визначається вибраним 

автоформатом (розміткою) слайда. Всі ці параметри можна змінити так само як 

при форматуванні об'єктів у текстовому процесорі MS Word. 

Титульний слайд формально готовий, але його потрібно красиво оформити. 

Для оформлення  презентації існують готові шаблони презентацій (бібліотеки 



 41 

стандартних шаблонів), на основі яких можна створити свої власні. Для підбору 

потрібного шаблону необхідно: відкрити меню «Формат»; вибрати команду 

«Конструктор слайдів» і з’явиться діалогове вікно у правій області екрану; 

вибрати шаблон. 

Вибраний шаблон оформлення можна застосувати до всіх слайдів 

презентації або лише до виділених (для цього використовується кнопка, 

розміщена праворуч від шаблона). 

Демонстрацію презентації виконують командою «Вигляд» → «Показ 

слайдів» шляхом переходу в режим перегляду слайдів (обидва рази натиснувши 

на клавішу F5). Стежте, щоб перед переглядом активним був перший слайд. 

Для налаштування презентації потрібно виконати команду «Показ 

слайдів» → «Налаштування презентації», встановити потрібні опції і натиснути 

Оk. 

Створену презентацію можна зберегти, якщо у рядку меню натиснути 

«Файл» → «Збереження документа» і в полі «Тип файлу» вибрати 

«Презентація» або «Демонстрація PowerPoint» [11, c.18-20]. 

Корисні поради по створенню презентацій:  

1) зменшить кількість слайдів - щоб чітко викласти основну суть 

презентації, не втративши уваги й зацікавленості аудиторії, скоротіть кількість 

слайдів у презентації до мінімуму; 

2) оптимізуйте розмір шрифту - розмір шрифту менші за 30 може бути 

дуже складно для аудиторії, щоб побачити; 

3) спростіть структуру тексту - деякі проектори обтинають краї слайдів, 

тому довгі речення можуть відображатися не повністю; 

4) привертайте увагу за допомогою графічних об’єктів - зображення, 

діаграми, графіки та рисунки SmartArt створюють зорові образи, які западають 

глядачам у пам’ять, доповнюйте тексти на слайдах змістовними графічними 

об’єктами, але в міру; 

5) створюйте зрозумілі надписи для діаграм і графіків - використовуйте для 

позначення елементів діаграм або графіків не більше тексту, ніж потрібно для 

їх сприйняття;  

6) застосовуйте нейтральний і узгоджений фон слайдів - виберіть елемент 

на привабливості, узгоджений шаблон або тема, тло або оформлення 

презентації немає відволікати аудиторію від її змісту, проте потрібно пам’ятати 

про контраст між кольором фону й кольором тексту [3, с. 27-28]. 
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4.2. Створення бюлетеня та буклету за допомогою Microsoft Publisher 

 

MS Publisher - це спеціальна програма з комплекту постачання Microsoft 

Office. Застосування MS Publisher призначено для комп’ютерної верстки 

публікацій. Публікація складається з об’єктів. Об’єкти розташовуються на 

сторінці у певних місцях. Головним об’єктом є текстовий блок. На сторінці 

може бути один чи декілька текстових блоків. Текстовий блок може містити 

таблиці, фото тощо. За допомогою цієї програми можна створити 

інформаційний бюлетень та буклет. 

Призначення бюлетеня - надати конкретній аудиторії спеціалізовані 

відомості. Бюлетень можна використовувати для представлення на ринку 

товарів і послуг, а також створення цілісного образу вашої компанії, 

підвищення авторитету серед інших компаній, працівників і постачальників.  

Спочатку слід визначити цільову аудиторію бюлетеня. Це можуть бути люди, 

які отримають корисну інформацію з бюлетеня, наприклад, співробітники, 

потенційні покупці або люди, які користуватимуться певними послугами. 

Буклет (буклетні видання) - це переважно багатокольорові аркушеві друки, 

складені в два або кілька згинів. Виготовлення буклетів є одним з найбільш 

розповсюдженим та ефективним видом рекламної видавничої продукції. 

Рекламні буклети мають перевагу перед іншими видами рекламної продукції. 

Для розробки буклету необхідні: логотип, контактна інформація, графічні 

матеріали (слайди, фото, кліпи) та текстова інформація. Для технічної продукції 

можна також додати графіки та діаграми. 

Процес розробки інформаційного бюлетеня і буклету (публікацій) включає 

такі етапи: 

1) формулювання мети публікації; 

2) розробка структури публікації; 

3) робота над проектом: вибір типу публікації та відповідного макету, 

введення тексту до полів з клавіатури, переміщення по сторінках, додавання та 

видалення сторінок, вибір полів, зміна їх місця розташування та розмірів, 

видалення полів, додавання нових полів, вставляння графічних об’єктів, 

з’єднування та роз’єднування зв’язаних полів; 

4) попередній перегляд публікації; 

5) створення вихідної публікації; 
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6) збереження результатів роботи: у звичайному форматі та за допомогою 

пакувальника;  

7) друк публікації. 

Створення інформаційного бюлетеня за допомогою програми MS 

Publisher. Алгоритм створення бюлетеня наступний: 

1) завантажте MS Publisher за допомогою команди «Пуск» - «Програми» - 

«Microsoft Office» - «MS Publisher»;  

2) ознайомтесь з основними елементами вікна MS Publisher (рис. 4.2); 

3) в області задач «Нова публікація у групі «Почати з макета» виберіть 

варіант «Публікації для друку», а потім тип макету «Бюлетені». У правій 

частині екрану у вікні перегляду при цьому будуть відображатися зразки різних 

макетів бюлетенів (можете їх переглянути за допомогою смуги прокрутки). 

Виберіть потрібний Вам макет; 

 

 

Рис. 4.2. Основні елементи вікна MS Publisher зі зразком публікації-бюлетеня 

 

4) в області задач «Параметри: Бюлетень» натисніть на посилання Зміст 

сторінки та вкажіть кількість стовпців 2 для свого документа;  
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5) натисніть «Кольорі схеми» і виберіть зі списку варіантів колірної схеми 

потрібний Вам елемент»;  

6) натисніть на «Шрифтові схеми» і виберіть потрібний елемент;  

7) для того, щоб зберегти створений проект, виконайте такі дії: у меню 

«Файл» виберіть команду «Зберегти як», знайдіть і відкрийте свою папку, 

введіть ім’я файлу і натисніть «Зберегти», за допомогою застосування MS 

Publisher 2003 файл буде збережено з розширенням .рub [3, с. 34-37]. 

Створення буклетів. Дослідимо можливість побудови вихідного 

інформаційного буклету за допомогою MS Publisher. Спершу завантажте MS 

Publisher за допомогою команди «Пуск» - «Програми» - «Microsoft Office» - 

«MS Publisher». Потім в області задач «Нова публікація у групі «Почати з 

макета» виберіть варіант «Публікації для друку», а потім тип макету «Буклети». 

У списку типів буклетів виберіть тип «Інформаційні» У правій частині екрану у 

вікні перегляду колекцій при цьому будуть відображатися зразки різних макетів 

інформаційних буклетів (можете їх переглянути за допомогою смуги 

прокрутки). Спробуйте знайти найбільш близький до потрібної теми. Після 

того як ви клацнете на потрібному вам макеті, буде запущений майстер 

створення буклетів. Відзначимо, що технологія створення буклету аналогічна 

технології створення інформаційного бюлетеня. То ж буклет створюємо згідно 

вищезазначеному алгоритму створення бюлетеня.  

 

 

4.3. Розміщення презентації, бюлетеня та буклету на сайті 

 

Для розміщення презентації, бюлетеня чи буклету на сайт варто спершу їх 

завантажити на файлосховище. Це не зменшить розмір виділеного хостингу 

(сервера) для сайту. Для прикладу використаємо файлосховище «Google Диск». 

Наприклад завантажимо на нього презентацію. Для цього заходимо на «Google 

Диск» і в лівому верхньому куті натискаємо на «Створити» - відкривається 

підменю, у якому обираємо «Завантажити файл». 

Після завантаження файлу на «Google Диск» натискаємо на нього правою 

кнопкою мишки. Відкриється підменю, у якому обираємо «Посилання для 

спільного доступу». Далі з’являється вікно «Доступ за посиланням увімкнено», 

у якому відображається посилання на завантажений файл (виділено чорною 
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рамкою) (рис. 4.3). Копіюємо це посилання і вставляємо його на сайт для 

можливого скачування користувачами мережі Інтернет.  

 

 

Рис. 4.3. «Google Диск» і вікно «Доступ за посиланням увімкнено» 

 

Заходимо на сайт, на який Ви бажаєте розмістити файл для скачування і 

має доступ до панелі адміністраторів, і в потрібному місці сторінки сайт 

вставляємо отримане посилання у вікні «Доступ за посиланням увімкнено». У 

текстовому редакторі пишемо певне слово, наприклад «Завантажити», або 

вставляємо посилання у тому, в якому є. Виділяємо це слово чи посилання і в 

панелі інструментів натискаємо на кнопку «Вставити/редагувати посилання» . 

Після цього з’являється вікно, у якому в рядок URL вставляємо посилання, яке 

отримали у вікні «Доступ за посиланням увімкнено» (рис. 4.4). Потім 

натискаємо кнопку «Додати посилання». Потім у правій частині сайту 

натискаємо «Оновити матеріал» і сторінка буде оновлена. Цим кроком 

завершується розміщення файлу на сайті для скачування.  
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Рис. 4.4. Вікно «Вставити/редагувати посилання» у текстовому редакторі сайту 

 

4.4. Практичні завдання  

 

Завдання №1. За допомогою Power Point створіть презентацію на одну з 

тем: «Міжнародна освітня ресурсна мережа», «Інтернет-браузери, «Пошукові 

системи», «Файлові, фото-, відео- сховища», «Робота з фотографіями у мережі 

Інтернет», «Робота з відео у мережі Інтернет», «Електронна пошта», «Веб-

форум», «Веб-конференція», «Чат», «Соціальні мережі» (вибір тем 

здійснюється відповідно до номера учня у списку). Теоретичний матеріал з тем 

маєте змогу взяти з попередніх параграфів даного посібника. Створену 

презентацію завантажте на один з файлосховищ (наприклад, на «Google Диск») 

і отримайте посилання на файл, яке можна встановити на сайт для скачування 

презентації. Це посилання надішліть викладачу на e-mail. 

Завдання №2. За допомогою програми MS Publisher створіть 

інформаційний бюлетень до одного з таких свят: «Новий рік», «Різдво 

Христове», «Міжнародний жіночий день», «Свято Пасхи», «День Святої 

Трійця», «День Конституції України», «День незалежності України», «День 

захисника України», «День знань», «День вчителя», «День медичного 

працівника» (вибір свята здійснюється відповідно до номера учня у списку). 

Створений бюлетень завантажте на один з файлосховищ (наприклад, на 

«Google Диск») і отримайте посилання на файл, яке можна встановити на сайт 

для скачування бюлетеня. Це посилання надішліть викладачу на e-mail. 
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Завдання №3. За допомогою програми MS Publisher створіть буклет 

рекламного напрямку на власну обрану тему (рекламування певних товару, 

послуг). Створений буклет завантажте на один з файлосховищ (наприклад, на 

«Google Диск») і отримайте посилання на файл, яке можна встановити на сайт 

для скачування буклету. Це посилання надішліть викладачу на e-mail. 

  

 

4.5. Контрольні запитання 

 

1) Яке призначення програми Microsoft PowerPoint? 

2) Для чого створюють мультимедійні презентації? 

3) Які мітки-заповнювачі має пустий слайд програми PowerPoint? 

4) Розкажіть, будь-ласка, про основні кроки створення мультимедійної 

презентації? 

5) Як виконується демонстрація створеної мультимедійної презентації? 

6) Що таке макет слайду? 

7) Що таке анімація презентації? 

8) Які основні способи вставки текстових надписів в додатку MS Power 

Point Ви знаєте? 

9) Які параметри тексту можна форматувати? 

10) Яким чином можна додати діаграми до презентації? 

11) Які інструменти для форматування та редагування діаграм пропонує 

MS Power Point? 

12) Яке призначення програми MS Publisher? 

13) Для чого створюють інформаційні бюлетені і буклети? Які між ними 

відмінності? 

14) Сформулюйте основні етапи процесу розробки інформаційного 

бюлетеня і буклету. 

15) Який алгоритм створення інформаційного бюлетеня за допомогою 

програми MS Publisher? 

16) Як розмістити презентації, бюлетені та буклети на сайт? 
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ТЕМА 5. СТРУКТУРА І ВИДИ САЙТІВ 

 

5.1. Структура сайту 

 

Для початку розглянемо поняття «Веб-сайт» та «Веб-сторінка».  

Веб-сторінка - інформаційний ресурс, доступний у мережі Інтернет, який 

можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай ця інформація записана у форматі 

НТМL або ХНТМL і може містити гіпертекст із навігаційними 

гіперпосиланнями на інші веб-сторінки.  

Веб-сайт - сукупність веб-сторінок, доступних в мережі Інтернет, які 

об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Сайт може розміщуватися як на 

одному, так і на кількох серверах. 

Веб-сервер - це підключений до мережі Інтернет ПК, який приймає запити 

на отримання певних даних, обробляє їх та видає результати, використовуючи 

протокол НТТР. 

Історичні відомості. Перший у світі сайт info.cern.ch з'явився в 1990 році. 

Його створив Тім Бернерс-Лі - батько сучасного Інтернету. Автор опублікував 

на своєму сайті опис нової технології WWW, заснованої на протоколі передачі 

даних HTTP, системі адресації URI і мові HTML. Також на ресурсі було 

описано принципи встановлення та роботи серверів і браузерів. Сайт став 

першим у світі інтернет-каталогом, на якому Тім Бернерс-Лі розмістив 

гіперпосилання на інші інтернет-ресурси, що розпочали своє існування. 

Структура веб-сайтів. Зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, 

проте в усіх сайтів можна знайти спільні за функціональністю частини. На 

будь-якому сайті першою відкривається головна сторінка. Її розробці 

приділяють особливу увагу, яка слугує «візитною карткою» сайту. Якщо 

головна сторінка містить те, що шукає відвідувач, він читає її далі, а якщо ні - 

переходить до інших сайтів. У верхній частині головної сторінки зазвичай 

розташована так звана шапка, яку дублюють на інших сторінках сайту. Це 

роблять спеціально, адже ця частина відображається у вікні браузера першою і 

відвідувач насамперед звертає увагу на неї.  

Щоб забезпечити швидкий перехід до основних тематичних розділів сайту, 

створюють меню сайту - список гіперпосилань на його розділи. Горизонтальне 

меню зазвичай розташовують у шапці (інколи створюється ще одне 

горизонтальне меню, що розташовується вище шапки сайту), іноді дублюючи 
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його в нижній частині сторінки, а вертикальне - у лівій чи правій частині 

сторінки, у місці, звідки відвідувач починає її переглядати. Меню є одним із 

найважливіших компонентів сайту, користувач постійно звертає на нього увагу, 

і тому вимоги до нього високі. Меню має бути зручним, помітним і зрозумілим, 

інакше користувач не знатиме, як перейти до потрібного розділу, і залишить 

сайт. Пункти меню мають бути чітко відділені один від одного. 

На сайті є наявні колонки - може бути одна, дві чи три. Деякі з них можуть 

бути лише на головній сторінці сайту, а можуть дублюватися і на інших 

сторінках. Для прикладу нижче розглянемо першу прокрутку головної сторінки 

сайту відділу освіти, молоді та спорту Знам’янської районної державної 

адміністрації www.oms-zn.com.ua (рис. 5.1).  

 

 
Рис. 5.1. Головна сторінка сайту oms-zn.com.ua: 1- горизонтальне меню,  

2- шапка сайту, 3- основне горизонтальне меню, 4 - бокова колонка 

 

1 

2 

3 

4 
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Як бачимо на рис. 5.1 зверху розміщене горизонтальне меню, далі шапка 

сайту, ще одне, основне, горизонтальне меню і зліва основний зміст головної 

сторінки, а справа - бокова колонка, у верхній частині якого вертикальне меню 

сайту. 

Гіперпосилання, розміщені в тексті чи у вигляді графічних об'єктів, 

дозволяють переходити на різні сторінки сайту або навіть на інші сайти.  

На сайтах із дуже великим обсягом інформації є сторінки третього рівня, а 

якщо необхідно - то й четвертого, п'ятого тощо. Загалом виділяють три типи 

структур веб-сайтів - лінійну, деревоподібну та довільну. Подорожуючи сайтом 

із лінійною структурою, з головної сторінки ви перейдете на другу сторінку, з 

неї - на третю тощо. На сайті з деревоподібною структурою з головної сторінки 

можна потрапити на одну зі сторінок другого рівня, звідти - на одну зі сторінок 

третього рівня тощо. Сайт із довільною структурою видається зовсім 

неорганізованим, але саме в цьому й полягає принцип його створення. 

Подорожуючи таким сайтом, ви можете переходити з однієї його сторінки на 

інші в різні способи, і ваш шлях назад не обов'язково має бути таким самим. 

Вибір структури визначається особливостями завдань, що розв'язуються за 

допомогою вебсайту.   

Наведемо додатково чотири приклади структур сайту стандартна, каскад, 

хмарочос і павутина.  

Стандартна. Основна веб-сторінка містить посилання на інші документи 

веб-сайту, а документи містять посилання, відповідно, на основну веб-сторінку. 

Це найпростіший і найпоширеніший спосіб організації веб-сайту.   

Каскад. У цьому випадку посилання в документах задані таким чином, що 

існує тільки один шлях обходу сторінок веб-сайту. За каскадного способу 

організації сторінок відвідувачі сайту можуть переміщуватися тільки в одному 

з напрямків - вперед або назад.  

Хмарочос. У цій моделі відвідувачі можуть опинитися на деяких сторінках, 

тільки якщо вони йдуть правильним шляхом. Це нагадує підйом до потрібної 

кімнати у великому хмарочосі.  

Павутина. У цьому випадку всі сторінки веб-сайту містять посилання на 

інші сторінки, і користувач може легко перейти з будь-якої сторінки практично 

на будь-яку іншу. Ця схема може перетворитися на лабіринт, якщо вийде з-під 

контролю, але вона популярна в тих випадках, коли посиланнями на документи 

користуються не надто часто [9, с. 212-214]. 
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5.2. Види сайтів 

 

Офіційної класифікації сайтів в мережі Інтернет не існує, але є основні 

характеристики, за якими їх можна розділити. Найбільш поширеним є поділ 

сайтів на: сайт-візитка, корпоративний сайт, сайт-вітрина, промо-сайт та 

Інтернет-магазин. 

Сайт-візитка. Саме той набір інформації, поширення якої в мережі 

Інтернет, безсумнівно, корисно як починаючим, так і акулам бізнесу. Це 

своєрідний довідник про фірму, який містить всі необхідні контактні дані та 

інформацію про діяльність компанії. Це повинна бути коротка, чітка і 

найважливіша інформація про Вас, Вашу сферу діяльності, інтереси. Не варто 

перевантажувати Ваш сайт-візитку інформацією, яка можливо не знадобиться 

потенційному клієнтові або партнерові. 

Корпоративний сайт. Більш серйозним виглядом представництва 

компанії у мережі Інтернет є корпоративні сайти. Це обов'язковий інструмент 

успішного бізнесу будь-якої компанії. У першу чергу, сайти подібного роду 

допомагають формувати позитивний імідж компанії, залучають нових 

замовників, які можуть не знати про існування Вашої фірми на ринку, і 

відповідно, розширюють ринок збуту компанії. За допомогою корпоративного 

сайту клієнти та замовники отримують інформацію про ціни на товари і 

послуги в зручному вигляді.  

Сайт-вітрина. Бюджетним варіантом реклами компанії є сайт-вітрина. 

Якщо є потреба продавати в мережі Інтернет один конкретний товар або групу 

товарів, то цей вид сайтів ідеально підходить. На сторінках сайту знаходиться 

вся інформація, необхідна для того, щоб клієнт побачив, зацікавився і купив 

даний товар, не відволікаючись на новини та посилання. 

Промо-сайт. Прекрасним рекламним інструментом може служити промо-

сайт. Особливо, якщо Ви плануєте провести рекламну компанію окремого 

товару, послуги або культурного заходу. Структура промо-сайту сама по собі 

повинна виконувати функцію рекламного проспекту або буклету, і привертати 

увагу клієнтів. Також на такому сайті можна розмістити ту інформацію, яка не 

поміститься на сторінці журналу, в радіоповідомленні, телевізійному ролику. 

Обсяг промо-сайту - до 10 сторінок, на яких можна розмістити дані про 

компанію, напрямок діяльності, просування послуги, контактні дані. Окремо 
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повідомляється інформація про акцію, із зазначенням термінів і місця 

проведення, умов участі, новин та інше.  

Інтернет-магазин. На відміну від сайту-вітрини, де клієнт може побачити 

наявність всіх товарів, за допомогою інтернет-магазину клієнт може ще й 

зробити замовлення, вибрати варіант розрахунку, спосіб отримання замовлення 

та одержати рахунок на оплату. Такий сайт має бути зручним і 

функціональним, щоб відвідувач міг легко знайти те, що йому потрібно, 

відправити товар у кошик та оформити покупку в кілька кліків. Інтернет-

магазин істотно зменшить Ваші витрати, так, як не треба орендувати 

приміщення для магазину, не треба платити заробітну плату співробітникам. 

Серед інших переваг: величезна аудиторія, можливість розміщувати 

необмежений асортимент товарів, своєчасно реагувати на зміни на ринку, 

враховувати потреби клієнтів та інші [7, с.4]. 

Також сайти можна класифікувати за доступністю сервісів, фізичним 

розташуванням, призначенням та складністю.  

За доступністю сервісів сайти поділяють на: відкриті - усі сервіси 

повністю доступні для будь-яких відвідувачів і користувачів; напіввідкриті - 

для доступу потрібно зареєструватися (зазвичай безкоштовно); закриті - 

повністю закриті службові сайти організацій (наприклад, корпоративні сайти), 

особисті сайти приватних осіб. Такі сайти доступні для вузького кола людей. 

Доступ нових людей можливий через запрошення.  

За фізичним розташуванням є поділ сайтів. Якщо сайт доступний 

користувачам з мережі Інтернет, він вважається зовнішнім, натомість сайт, 

доступ до якого можуть здійснювати лише користувачі локальної мережі, є 

внутрішнім. Прикладами внутрішнього сайту можуть бути корпоративний 

сайт підприємства або сайт приватної особи в локальній мережі провайдера.  

За призначенням сайти поділяють на:  

бізнес-сайти - сайти, що містять інформацію про компанії та їхні послуги, 

здійснюють функцію електронної торгівлі;  

інформаційні сайти - призначені для інформування відвідувачів, 

поширення новин, тематичні сайти, енциклопедії, словники тощо;  

сайти соціальних мереж - інтерактивні багатокористувацькі веб-сайти, 

які наповнюються самими учасниками мережі. Сайт являє собою 

автоматизоване соціальне середовище, що дозволяє спілкуватися групі 

користувачів, об’єднаних спільним інтересом;  
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веб-портали - універсальні сайти, через які можна вийти на інші ресурси 

Інтернету;  

сайти сервісів - сайти служб, які існують у мережі Інтернет, зокрема, 

сайти пошукових служб (Google, Bing ), поштові сайти, веб-форуми, он-лайнові 

сховища даних (Skydrive), сайти служб онлайнового документообігу (Google 

Docs), зберігання та обробки фотографій (Picnik, ImageShack, Panoramio, 

Photobucket), зберігання відео (You Tube). 

За рівнем складності існує два види сайтів: статичний та динамічний. 

Статичним називають сайт з набором постійних, незмінних сторінок. 

Наприклад, сайт-візитка або сайт-вітрина. Інформація на таких сторінках 

жорстко закріплена, і зміни можуть здійснюватися тільки фахівцем у веб-

технологіях. Такі сайти швидко завантажуються, можуть переглядатися в 

браузері, мають мінімальні вимоги до веб- сервера.  

Динамічний сайт. Для функціонування подібних веб-сторінок 

використовується система CMS (система управління змістом). Це забезпечення, 

яке дозволяє оновлювати інформацію, публікувати і змінювати її без залучення 

фахівців. Досить провести навчання персоналу лише в області порядку роботи з 

системою. 

 

 

5.3. Основні елементи веб-сторінок 

 

Будь-яка веб-сторінка містить певний набір стандартних елементів, що є 

обов'язковими компонентами сайту. Асортимент і кількість подібних об'єктів 

можуть варіюватися залежно від тематичної спрямованості сайту, об'єму 

опублікованих на ньому матеріалів, а також від мети і завдань, які ставлять 

перед собою власники даного ресурсу.  

Першим елементом веб-сторінки є її заголовок. Він може бути виконаний 

як в текстовому, так і в графічному варіанті, проте і в тому і в іншому випадку 

він повинен розташовуватися у верхній частині документа. Основну частину 

документа займає так зване текстове поле - ділянка, де і розміщується смислове 

наповнення сторінки. що називають «контент» (від англ, content - зміст). 

Контент вирізняються за формою подачі (текст, зображення, аудіо, відео), за 

доступністю (безкоштовний, платний) і за унікальністю (унікальний, 

неунікальний). 
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Також обов'язковим складником веб-сторінки є елементи навігації - 

гіперпосилання, що пов'язують даний документ з іншими розділами сайту. 

Елементи навігації можуть бути виконані у вигляді текстових рядків, графічних 

об'єктів, тобто кнопок, або активних компонентів. Елементи навігації можна 

розмістити не тільки поблизу правої і лівої границь сторінки, але і у верхній 

частині документа. Такий варіант компонування найбільш підходить при 

створенні головних сторінок.  

У нижній частині документа прийнято публікувати інформацію про 

розробників сайту. Ця частина сайту називається «Футер» (Footer). Також у 

нижній частині може бути розміщений лічильник відвідування сторінки.  

Окрім вищезазначених елементів веб-сторінки можуть бути елементи 

структурування контенту та його форматування (елементи дизайну), а також 

додаткові (банер, форма тощо). 

На рис. 5.2 подано класифікацію веб-сторінок [11, с. 113-115]. 

 

Рис. 5.2. Типи веб-сторінок 

 

 

5.4. Ознайомлення з основними CMS 

 

Двигуном сайту є система управління сайтом (CMS). Вона 

використовується для здійснення наступних операцій: редагування, видалення 

й внесення нової інформації на сайт, в тому числі фотографій, документів, 
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відео, аудіозаписів, характеристик товару; розробку контенту для якнайкращого 

візуального сприймання, навігації і пошуку; керування структурами, зовнішнім 

виглядом сайту; публікації змісту сайту у мережі Інтернет. 

Сайти, які створюються на основі CMS, включають в себе систему 

збереження даних, веб-сервер, панель управління, візуальний редактор 

сторінок, менеджер для роботи з файлами. Завдяки сучасним CMS є змога 

забезпечити повноцінну роботу сайту у мережі Інтернет. Іншими словами, 

Content Managment System - інструмент керування веб-ресурсом без допомоги 

програмістів. Її ще називають системою адміністрування сайту. 

Ознайомимося з основними CMS. 

WordPress є дуже популярною системою, що дозволяє створювати сайти 

різного типу, інформаційні, новинні тощо, але в першу чергу, це найкраща 

система для блогів. Якщо створювати власний блог, або нескладний сайт 

інформаційного типу, на який періодично додаються нові статті, які можна 

коментувати, то саме WordPress - непоганий вибір. 

WordPress добре українізований, для нього написано багато додаткових 

модулів і зроблено багато шаблонів. Звичайно, що користувач може сам внести 

зміни в дизайн. Для збільшення функціональності WordPress вимагається 

знання мови програмування PHP та MySQL. Завантажити версію WordPress, 

різні шаблони до нього, отримати консультацію з різних питань та отримати 

безкоштовний хостинг можна на офіційному сайті системи. 

Joomla - популярна CMS, яка є складніше в освоєнні, ніж WordPress, але 

має більшу сферу застосування. Для Joomla розроблено величезну кількість 

модулів, таких як веб-форуми, чати, блоги, Інтернет-магазини тощо. На ній 

можна сміливо робити складний багатофункціональний сайт. Завантажити різні 

версії системи, шаблони і задати питання можна на офіційному сайті системи. 

Drupal - ця CMS підійде для створення веб-форумів, блогів (в т. ч. 

багатокористувацьких), онлайн-енциклопедій, сайтів спільнот. Однак навряд чи 

дану систему можна назвати універсальною. У порівнянні з Joomla чи 

WordPress система Drupal вимагає ретельного вивчення та налаштування, вона 

не призначена для початківців без наявності спеціальних знань.  

Для Drupal також надаються шаблони і модулі, але їх дещо менше, ніж 

для Joomla, крім того, по Drupal менше документації українською мовою. 

Завантажити Drupal і задати питання можна на офіційному сайті системи. 

Інші менш популярні безкоштовні CMS: 
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- TYPO3 (typo3.org) - система з відкритим вихідним кодом і вільною 

ліцензією. Є гнучкою розширюваною системою з великою кількістю модулів і 

функцій. Написана на PHP, для зберігання даних використовує реляційну базу 

даних: MySQL, Oracle Database, PostgreSQL та інші. Працює на серверах 

Apache та IIS, на більшості операційних систем: Linux, Microsoft Windows, 

FreeBSD, Mac OS X і OS / 2.  

- MODX (modx.com) - професійний інструмент розробки сайтів, що 

дозволяє керувати сайтом на всі 100%. На відміну від більшості безкоштовних 

CMS, можна побудувати сайт будь-якої складності, практично з будь-яким 

набором функцій, при цьому система не буде жодним чином впливати на html-

код. 

- Opencart (www.opencart.com) - система керування вмістом з відкритим 

кодом, призначена для створення Інтернет-магазинів. OpenCart може бути 

встановлено на веб-сервер Apache з підтримкою PHP5 і MySQL. 

- Moodle (moodle.org) - система управління навчанням (LMS), система 

управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або 

платформа для навчання, яка надає розвинутий набір інструментів для 

комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного.  

Комерційні CMS створюються приватними організаціями з метою 

продажу, що передбачає їх відчуження від компанії-розробника і самостійну 

розробку сайту на їх основі. Більшість студій воліють працювати саме з цим 

типом CMS. Найбільш популярними комерційними CMS є «1С-Бітрікс: 

Управління сайтом» (www.bitrix.ua), CS Cart (www.cs-cart.com), DataLife Engine 

(dle-news.com) [15, с. 231-232]. 

 

 

5.5. Контрольні запитання 

 

1) Дайте визначення поняттю «Веб-сторінка»? 

2) Що таке веб-сайт? 

3) Що собою являє веб-сервер? 

4) Які основні елементи повинна мати головна сторінка сайту? 

5) Які існують чотири структури сайту? 

6) На які види поділяють сайти за доступністю їх сервісів? 

7) За фізичним розташуванням на які види діляться сайти? 
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8) На які види поділяють сайти за їх призначенням? 

9) Який сайт називають динамічним? 

10) Який максимальний обсяг сторінок повинен мати промо-сайт? 

11) Яке призначення сайту-візитка? 

12) Назвіть основні елементи веб-сторінок? 

13) Назвіть основні види веб-сторінок за їх призначенням. 

14) Назвіть основні види веб-сторінок залежно від технології. 

15) Які основні операції можна виконати за допомогою системи управління 

сайтом (CMS)? 

16) Назвіть основні системи управління сайтом (CMS). 
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ТЕМА 6. МОВА HTML 

 

6.1. Створення статичних сторінок 

 

HTML (Hypertext Markup Language - Мова гіпертекстової розмітки) - це 

мова опису структури сторінок документів, яка дозволяє звичайний текст 

форматувати в абзаци, заголовки, списки та інші структури, створювати 

посилання на інші сторінки. Це текстова мова, в якій інструкції з 

форматування, що називаються тегами, вбудовані в розділи документа, які 

містять конкретну інформацію. Теги повідомляють браузерам, як форматувати і 

представляти інформацію на екрані. 

Мова гіпертекстової розмітки HTML була запропонована Тімом 

Бернерсом-Лі у 1989 році як один з компонентів технології розробки 

розподіленої гіпертекстової системи World Wide Web. Ідея гіпертекстової 

інформаційної системи полягає у тому, що користувач має можливість 

переглядати документи (сторінки тексту) у найбільш зручному для себе 

порядку, а не послідовно, як це прийнято при читанні книг. Досягається це 

шляхом створення спеціального механізму пов`язування різних сторінок тексту 

за допомогою гіпертекстових посилань. 

Мова НТМL дозволяє визначити структуру електронного документа з 

поліграфічним рівнем оформлення. Результуючий документ може містити 

різноманітні елементи: ілюстрації, аудіо і відео фрагменти. Мова НТМL 

включає розвинені засоби для визначення кількох рівнів заголовків, шрифтових 

виділень, різних груп об’єктів та багато інших можливостей. 

Структура HTML-документа. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Заголовок документа </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Тіло документа 

</BODY> 

</HTML> 

Парою тегів <HTML>...</HTML> визначається початок і кінець документа. 
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Визначає його заголовок, розміщений між парою тегів <TITLE> і 

</TITLE>, а також мета-теги. 

Тег <META> містить різнорідну інформацію для браузерів, яка не 

відображається у вікні. Тег <STYLE> пов’язаний з використанням таблиць 

стилів. Тег <SCRIPT> використовується для запису сценаріїв [9, с. 79-81]. 

Може мати наступні параметри: 

Параметр Опис дії параметра 

ALINK Визначає колір активного посилання 

LINK Визначає колір ще не переглянутого посилання 

VLINK Визначає колір уже переглянутого посилання 

BACKGROUND Визначає адресу фонового зображення 

BGCOLOR Визначає колір фонового зображення 

TEXT Визначає колір тексту 

BGPROPERTIES Якщо встановлене значення FIXED, фонове зображення 

не прокручується 

BOTTOMMARGIN Встановлює межу нижнього поля в пікселях 

LEFTMARGIN Встановлює межу лівого поля в пікселях 

RIGHTMARGIN Встановлює межу правого поля в пікселях 

TOPMARGIN Встановлює межу верхнього поля в пікселях 

 

Форматування тексту. Тег <ACRONYM> використовується для 

визначення абревіатур. Використовується в поєднання з параметром TITLE, в 

якості значення якого можна використовувати повну форму запису абревіатури, 

яка буде з’являтися у вигляді підказки. 

Тег <CITE> використовується для позначення цитат, назв статей або книг, 

посилань на інші джерела (виводиться курсивом).  

Тег <CODE>. Текст відображається моноширинним шрифтом.  

Тег <DFN> відображає фрагмент як визначення (DeFinitioN) (виділяється 

курсивом). 

Тег <EM> використовується для виділення важливих фрагментів тексту 

(зазвичай курсивом). 

Тег <Q> виділяє короткі цитати в рядку тексту. 

Тег <SAMP> виділяє текст як зразок (SAMPLe). Може використовуватися 

для виділення кількох символів моноширинним шрифтом. 

Тег <STRONG> використовується для виділення важливих фрагментів 

напівжирним шрифтом. 

Тег <VAR> виділяє імена змінних програми (курсивом) [8, с 28-30]. 
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Фізичне форматування тексту. Тег <B> відображає текст напівжирним 

шрифтом. Форма запису: <B>текст</B> 

Тег <I> відображає текст курсивом. Форма запису: <I> текст </I> 

Тег <TT> відображає текст моноширинним шрифтом. Форма запису: <TT> 

текст </TT> 

Тег <U> відображає текст підкресленим. Форма запису: <U> текст </U> 

Теги <STRIKE> і <S> відображають текст перекресленим горизонтальною 

лінією. Форма запису: <S> текст </S> 

Тег <BIG> виводить текст шрифтом більшого (ніж нерозмічена частина 

тексту) розміру. Форма запису: <BIG> текст </BIG> 

Тег <SMALL> виводить текст шрифтом меншого (ніж нерозмічена частина 

тексту) розміру. 

Тег <SUB> зміщує текст у нижній індекс. Приклад: X<SUB>1</SUB> 

Тег <SUP> зміщує текст у верхній індекс. Приклад: Y<SUP>2</SUP> 

Тег <FONT> вказує параметри шрифту. Параметри тегу: 

Назва параметра Опис дії параметра 

FACE Вказує тип шрифту. Форма запису: <FONT FACE=”назва 

шрифта”> текст</FONT> 

SIZE Вказує розмір шрифту в умовних одиницях від 1 до 7 

Форма запису: <FONT SIZE=число> текст</FONT> 

COLOR Вказує колір шрифту. Може задаватися як за допомогою 

стандартних імен, так і в форматі #RRGGBB 

Форма запису: <FONT COLOR=колір> текст</FONT> 

 

Тег <BASEFONT> використовується для визначення розміру, типу і 

кольору шрифту, використовуваного в документі за замовчуванням, не має 

закриваючого тегу (може використовуватися в тезі <HEAD>). 

Форматування абзаців. Тег <P> використовується для створення абзацу. 

Форма запису: <P>текст абзацу</P> (</P> не обов’язковий). 

Тег <BR> використовується для переведення, розриву рядка (кінцевого 

тегу немає). 

Тег <NOBR> використовується для заборони розриву рядка. Форма запису: 

<NOBR>текст<NOBR>. 

Для заголовків всередині документа використовуються теги 

<H1>,<H2>,<H3>,<H4>,<H5>,<H6> (H1 - найбільший розмір, H6 - найменший). 

Форма запису: <H1>Заголовок розміру 1</H1> 
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Для горизонтального вирівнювання тексту використовується параметр 

ALIGN в тегах <P> і <H1>…<H6> [8, с. 36].  

Значення параметру ALIGN Дія параметру 

LEFT Вирівнювання тексту по лівій межі вікна 

CENTER Вирівнювання тексту по центру вікна 

RIGHT Вирівнювання тексту по правій межі вікна 

JUSTIFY Вирівнювання тексту по ширині вікна 

Тег <HR> проводить горизонтальну лінію. Його параметри: 

Параметри тегу <HR> Призначення 

ALIGN Вирівнює по краю чи центру (можливі значення: 

LEFT, CENTER, RIGHT) 

WIDTH Встановлює довжину лінії в пікселях чи відсотках від 

довжини вікна 

SIZE Встановлює товщину лінії в пікселях 

NOSHADE Відміняє рельєфність лінії 

COLOR Вказує колір лінії 

 

 

6.2. Розмітка таблицями 

 

Таблиці будуються за принципом вкладення і вводяться за допомогою ряду 

елементів. Кожна таблиця починається тегом <TABLE> і закінчується тегом 

</TABLE>. Створювана таблиця ніби розгортається по рядках, а рядки 

заповнюються комірками. При цьому всередину тегів <TABLE>...</TABLE> 

можуть вставлятися такі елементи: <TR> - елемент створення рядка, <TD> - 

елемент, що визначає вміст комірки даних, <TH> - елемент, що визначає 

комірку заголовка. 

Таблиця може мати і заголовок, обмежений парою тегів <CAPTION> і 

</CAPTION>. Заголовок таблиці <CAPTION> має єдиний допустимий 

параметр align, який визначає розміщення заголовку: ALIGN=TOP  заголовок 

над таблицею (за замовчуванням), ALIGN=BOTTOM - заголовок під таблицею. 

Параметри тегу <TABLE>:  

BORDER – вивід зовнішньої рамки таблиці в пікселях (за замовчуванням 

BORDER=1); 

CELLSPACING. Форма запису: CELLSPACING = число, яке визначає 

відстань в пікселях між рамками сусідніх комірок як по горизонталі, так і по 

вертикалі (за замовчуванням CELLSPACING =2); 



 62 

CELLPADDING. Форма запису: CELLPADDING = число, яке визначає 

розмір вільного місця (відступу) в пікселях між рамкою комірки і даними 

всередині комірки (за замовчуванням CELLPADDING=1); 

ALIGN - задає вирівнювання таблиці у документі, допустимі значення: 

ALIGN = LEFT - розміщення таблиці уздовж лівого краю документа, ALIGN = 

RIGHT - уздовж правого краю документа, ALIGN = CENTER - по центру 

документа, HEIGHT - задає висоту таблиці в пікселях, WIDTH - задає ширину 

таблиці в пікселях чи процентах (від повної ширини вікна).  

Атрибути елементів рядків і стовпців:  

WIDTH і HEIGHT - установлюють розміри комірок рядка: ширину і висоту 

(можуть використовуватися в тегах <TD>, <TH>, <TR>). 

ALIGN - вирівнюють вміст в комірках. Атрибут може набувати значень 

LEFT, RIGHT, CENTER, JUSTIFY (вирівнювання по ширині). (можуть 

використовуватися в тегах <TD>, <TH>, <TR>). 

VALIGN - вирівнюють вміст по вертикалі. Можливі значення: TOP 

(вирівнювання по верхньому краї комірок), BOTTOM (вирівнювання по 

нижньому краї), MIDDLE (центрування по вертикалі). Приклад: <TR VALIGN 

= MIDDLE>. 

Крім того, при форматуванні вмісту комірок можна застосовувати теги 

форматування заголовків (<H1>…<H6>), символів (<B>, <I>, <FONT SIZE> 

тощо), вставки графічних зображень (<IMG>), вставки гіперпосилань, теги 

розміщення тексту (<P>, <BR>, <HR>) тощо. 

Атрибути, що визначають колір таблиць: 

BGCOLOR - колір фону в таблиці (може використовуватися в тегах 

<TABLE>, <TD>, <TH>, <TR>). 

BORDERCOLOR – колір рамок таблиці (може використовуватися в тегах 

<TABLE>, <TD>, <TH>, <TR>). 

Об’єднання комірок таблиці. Для цього в початкових тегах <TD> або <TH> 

застосовуються такі атрибути: 

ROWSPAN - об’єднує комірки суміжних рядків. Значення атрибута задає 

кількість об’єднаних комірок. (<TD ROWSPAN=2> - об’єднання двох комірок з 

суміжних рядків); 

COLSPAN - об’єднує комірки суміжних стовпців.  

<TD COLSPAN=3> - формує комірку даних із трьох комірок суміжних 

стовпців [8, с. 41]. 
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6.3. Кольори і додавання зображень 

 

Колір фону всього HTML-документа і фонового зображення визначаються 

атрибутами BGCOLOR (колір фону) і BACKGROUNDCOLOR (фонове 

зображення) тегу <BODY>. 

Колір фону сторінки. Формат запису: <BODY BGCOLOR=колір> 

Фонове зображення. Формат запису:  <BODY 

BACKGROUNDCOLOR=адреса зображення>.  

Якщо додати атрибут BGPROPERTIES = FIXED забороняє прокручування 

фонового зображення. 

Приклад: <BODY BACKGROUNDCOLOR=адреса зображення 

BGPROPERTIES = FIXED> 

Для додавання зображень слід використовувати тег <IMG>, всередині 

якого обов’язково записується атрибут SRC, що вміщує адресу зображення. 

Формат запису: <IMG SRC=адреса зображення>. 

Вирівнювання зображень задається параметром ALIGN тегу <IMG>: 

Значення параметра ALIGN Дія параметра 

TOP Верхня межа зображення вирівнюється по 

найвищому елементу поточного рядка 

TEXTTOP Верхня межа зображення вирівнюється по 

найвищому текстовому елементу поточного рядка 

MIDDLE Вирівнювання середини зображення по базовій 

лінії поточного рядка 

ABSMIDDLE Вирівнювання середини зображення посередині 

поточного рядка 

BASELINE або BOTTOM Вирівнювання нижньої межі зображення по 

базовій лінії поточного рядка 

ABSBOTTOM Вирівнювання нижньої межі зображення по 

нижній межі поточного рядка 

LEFT Зображення притискається до лівого поля вікна. 

Текст обтікає зображення з правого боку 

RIGHT Зображення притискається до правого поля вікна. 

Текст обтікає зображення з лівого боку 

 

Розміри зображення задаються параметрами WIDTH (ширина) та HEIGHT 

(висота) тегу <IMG> в пікселях або відсотках. Формат запису: <IMG 

SRC=адреса зображення WIDTH=число HEIGHT=число> або <IMG 

SRC=адреса зображення WIDTH=число%  HEIGHT=число%>. 
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Відділення зображення від тексту задається параметрами HSPACE (відступ 

по горизонталі) та VSPASE (відступ по вертикалі)тегу <IMG> в пікселях. 

Формат запису: <IMG SRC=адреса зображення HSPACE =число VSPASE = 

число>. 

Зображення можна помістити в рамку різної товщини, яка задається 

параметром BORDER тегу <IMG> в пікселях. Формат запису: <IMG 

SRC=адреса зображення  BORDER =число>. 

Альтернативний текст до зображення визначає параметр ALT тегу <IMG>. 

Формат запису:  <IMG SRC=адреса зображення  ALT=”пояснюючий текст”>. 

Для додавання звуку слід використовувати тег <BGSOUND>, всередині 

якого обов’язково записується атрибут SRC, що вміщує адресу звукового 

файлу. Формат запису: <BGSOUND SRC=адреса звукового файлу> [9, с. 84]. 

 

 

6.4. Таблиця кольорів HTML 

 

Для якісного і опрацьованого дизайну сайту, професійні веб-майстри 

постійно повинні підбирати відповідні кольори з палітри кольорів в HTML. 

Коди кольорів в HTML можна використовувати у тегах, які відповідають за: 

фони, рамки блоків, зображень і таблиць, текст, посилання і багато іншого. 

Таблиця кольорів HTML досить часто застосовується при роботі з CSS, що 

значно прискорює і спрощує роботу. Використовуючи CSS, можна одним 

рядком коду поміняти колір фону або тексту на всьому сайті, що дуже 

допомагає економити час. 

Задати коди кольорів в html можна кількома способами: вказати в значенні 

назву кольору, використовувати RGB код, використовувати шістнадцятковий 

код. Давайте розглянемо кожен із способів докладніше. 

Назва кольору. Найпростіший спосіб задати колір, якщо він один з 

найпопулярніших, таких як: чорний (black), білий (white), червоний (red), 

зелений (green), синій (blue) і т.д. Якщо необхідно вибрати більш специфічний 

колір, то краще скористатися кодами кольорів в html. Як правило, в тегах 

кольору вказуються завдяки параметру color, значення якого і є наш колір, 

наприклад: color ="red" > червоний текст. Якщо використовувати CSS, то 

картина трохи інша: style ="color: назва кольору". 
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RGB-код (десятковий код). У даному способі використовується RGB-код, 

який складається з десяткових чисел. Цей код складається з трьох чисел 

(діапазон цифр кожного з чисел: 0-255), перше число задає насиченість 

червоного кольору R (red), друге число - задає насиченість зеленого кольору G 

(green), третє — синього B (blue). Звідси і назва, RGB-код. Приклад: color ="255 

0 0" > червоний текст. 

Шістнадцятковий код кольору. Даний спосіб дуже схожий на 

попередній, ось тільки в ньому використовуються шістнадцяткові числа. До 

того ж, перед кодом квітів обов’язково слід ставити знак #. Сьогодні цей спосіб 

найпопулярніший, він дозволяє детально вибрати необхідний колір, а також має 

компактний вигляд в html. Приклад: color ="# FF0000" > червоний текст. 

На рис. 6.1. пропонуємо таблицю 16 основних кольорів HTML в RGB коді 

та шістнадцятковому коді [12, с. 189-191]. 

 

Рис. 6.1. Таблиця 16 основних кольорів HTML 



 66 

6.5. Гіперпосилання 

 

Посилання (гіперпосилання) дозволяють натисненням кнопки миші по 

виділеному тексту або зображенню перейти до другого файлу або фрагмента 

сторінки. Всі посилання задаються тегом <A HREF>, якому відповідає 

закриваючий тег </A>. 

Текстові посилання. Форма запису: <A HREF=”адреса посилання”> текст 

посилання </A>. 

Приклад: <A HREF=”doc.htm”> Клацніть тут  </A>. Цей тег описує 

посилання на HTML-файл doc.htm, при цьому посилання на екрані буде 

представлене текстом Клацніть тут. 

Для примусового надання кольорів посиланням використовуються в тезі 

<BODY> наступні атрибути: ALINK=”колір” (визначає колір активного 

посилання), LINK=”колір” (колір ще не переглянутого посилання), 

VLINK=”колір” (колір уже переглянутого посилання). 

Структура графічного посилання: <A HREF=”адреса посилання”><IMG 

SRC=”адреса графічного файлу”> </A>. URL-адреси посилань: 

Ресурси Інтернету Формат посилання 

WWW http://sitename 

e-mail mailto:address 

Newsgroup  news:newsgroupname 

FTP ftp:// sitename 

TelNet telnet://sitename 

Gopher  gopher://sitename 

WAIS wais://sitename 

Посилання в межах одного документа. Такі посилання називаються 

закладками. Потрібні якір і власне посилання. Якір визначає місце в документі, 

на яке відбувається перехід через посилання. Посилання використовує ім’я 

якоря замість імені (адреси) файлу. Формат якоря: <A NAME=”ім’я якоря”> 

текст на екрані </A>. Формат посилання: <A HREF=”#ім’я якоря”> текст на 

якому клацати </A>. 

Підказка при наведенні мишки на посилання. Для потрібно використати 

атрибут TITLE для тегу <A>. Форми запису: <A HREF=”адреса посилання” 

TITLE=”текст підказки”> текст посилання </A> та <A HREF=”адреса 

посилання” TITLE=”текст підказки”><IMG SRC=”адреса графічного 

файлу”></A> [8, с. 45]. 
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6.6. Фрейми 

 

Фрейми дозволяють в вікні браузера відкрити не один, а одразу кілька 

документів. Веб-сторінка, яка складається із фреймів, не має тегу <BODY>, 

вона тільки розбиває сторінку на ділянки, в які будуть завантажуватися інші 

сторінки. Структура документу з фреймами: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Фрейми</TITLE> 

<FRAMESET></FRAMESET> 

</HEAD> 

</HTML> 

У середині тегів <FRAMESET></FRAMESET> можуть бути тільки теги 

<FRAME> і вкладені теги <FRAMESET>. Тег <FRAMESET> має два 

параметра: ROWS (рядки) і COLS (стовпці). Значення параметрів ROWS і 

COLS - це список значень, розділених комами, які можуть задаватися в 

пікселях, відсотках чи у відносних одиницях. Кількість рядків чи стовпців 

визначається кількістю значень у відповідному списку. 

Параметри  тегу <FRAME>: 

SRC визначає адресу документа, який буде початково завантажуватися у 

фрейм. (<FRAME SRC=”sample.html”>); 

NAME - визначає ім’я фрейма, яке може використатися для посилання на 

даний фрейм з іншого фрейма. (<FRAME SRC=”sample.html” 

NAME=”frame1”> такий запис створює фрейм з ім'ям ”frame1”, у який може 

бути використане посилання: <A HREF=”other.html” 

TARGET=”frame1”>Клацніть тут для завантаження документа other.html у 

фрейм з ім’ям frame1</A>); 

SCROLLING - для відображення смуг прокрутки. Можливі значення: YES 

(смуга прокрутки буде завжди), NO (смуги не буде взагалі), AUTO (смуга 

з’явиться при потребі). (<FRAME SCROLLING=”no”>); 

NORESIZE - забороняє зміну користувачем розмірів фрейму. (<FRAME 

NORESIZE>);  

MARGINWIDTH, MARGINHEIGHT - дають можливість встановлювати 

товщину полів фрейму в пікселях. MARGINWIDTH – справа і зліва, 

MARGINHEIGHT – зверху і знизу [8, с. 46-47]. 
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6.7. Каскадні таблиці стилів 

 

Основним поняттям CSS є стиль - тобто набір правил оформлення і 

форматування, який може бути застосований до різних елементів сторінки.  

Для привласнення якому-небудь елементу певних характеристик потрібно 

один раз описати цей елемент і визначити цей опис як стиль, а надалі просто 

вказувати, що елемент, який ви хочете оформити відповідним чином, повинен 

прийняти властивості стилю, описаного вами. Властивості елементів: 

Властивості шрифту: 

font-family Використовується для вказівки шрифту, яким 

відображатиметься елемент. 

P {font-family: Times New Roman, serif;}  

font-weight Визначає ступінь жирності шрифту за допомогою трьох 

параметрів: lighter, bold, bolder 

B {font-weight: bolder;}  

font-size Встановлює розмір шрифту. Параметр може вказуватися як у 

відносній (відсотки), так і абсолютній величині (пункти, 

пікселі, сантиметри) 

H2 {font-size: 150px;} 

H3 {font-size: 400pt;} 

Колір елемента і колір фону: 

color Визначає колір елемента 

I {color: yellow;} 

background-

color 

Встановлює колір фону для елемента – саме для елемента, а 

не для сторінки.  

<H1 style="background-color: gold; color: brown;">Sheets</H1> 

 

Властивості тексту: 

text-

decoration 

Встановлює ефекти оформлення шрифту, такі, як 

підкреслення або закреслюваний текст 

H4 {text-decoration: underline;} 

А {text-decoration: none;} 

.wrong {text-decoration: line-through;} 

text-align Визначає вирівнювання елемента. 

P {text-align: justify} 

H1 {text-align: сеnter}  

text-indent Встановлює відступ першого рядка тексту. Частіше за все 

використовується для створення параграфів з табульованим 

першим рядком. 

line-height Управляє інтервалами між рядками тексту. 

P {line-height: 50 %} 
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Властивості меж:  

margin-left  - встановлюють значення відступів навкруги елемента. 

margin-right, margin-bottommargin-top - встановлюють значення відступів 

навкруги елемента. 

Одиниці вимірювання: 

px - пікселі  

cm - сантиметри 

mm - міліметри  

pt - пункти (друкар.)  

% - відсотки [9, с. 87-88]. 

 

 

6.8. Практичні завдання  

 

Завдання №1. Створити «каркас» вебb-сторінки і встановити такі 

початкові параметри: 

- назва документа: Сторінка ХХХХХХХХХХХ, де - прізвище виконавця. 

- включити до заголовку такі метатеги: 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-

1251"> <meta пате="моя сторінка" content="nepnia пробна сторінка 

ХХХХХХХХХХХ "> <meta name="keywords" content="комп'ютер, навчання, 

знання"> <meta name="description" сопіепІ="Вчимось будувати веб-сторінки"> 

- встановити колір фону сторінки білий, а колір тексту - чорний. 

Записати створену сторінку під іменем proba.htm. 

 

Завдання №2. Набрати до документу такий текст та відформатувати його 

за вказівками, поданими у ньому. 

Цей текст вирівняний по лівому краю 

текст+4 

текст+3 

текст+2 

текст+1 

текст+0 

текст-1 

текст-2 
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Цей текст вирівняний по центру 

текст НІ 

текст Н2 

текст НЗ 

текст Н4 

текст Н5 

текст Н6 

Цей текст вирівняний по правому краю 

Напівжирний текст 

Похилий текст (курсив) Підкреслений текст 

 

Завдання №3. Користуючись знаннями, вміннями і навичками, що 

отримали при вивчені теми 6, створіть власну домашню веб-сторінку 

(homepage). Для цього потрібно: 

- підготувати коротку розповідь про себе; 

- підготувати та заздалегідь відсканувати необхідні графічні зображення; 

- продумати та намалювати в зошиті для практичних робіт приблизний 

дизайн документа; 

- продумати за записати приблизну структуру документа до зошита з 

практичних робіт. Для цього виписати теги та їх атрибути, що будуть 

використовуватись у роботі та пояснення до них. 

 

 

6.9. Контрольні запитання 

 

1) Що собою являє мова HTML? 

2) Що таке тег? 

3) Які основні елементи структури HTML-документу? 

4) В структурі HTML-документу на що вказуть параметри ALINK та 

LINK? 

5) Для чого використовується тег <ACRONYM>? 

6) Яке призначення має тег <STRONG>? 

7) Що вказують параметри SIZE  і COLOR у структурі HTML-документу? 

8) Для чого використовуються тег <BASEFONT>? 

9) Який тег допомогає розмістити горизонтальну лінію у мові HTML? 



 71 

10) Який параметр забезпечує вивід зовнішньої рамки таблиці у мові 

HTML? 

11) Назвіть основні атрибути елементів рядків і стовпців таблиці у мові 

HTML. 

12) Що забезпечує параметр BGCOLOR при створенні таблиці у мові 

HTML? 

13) Які параметри допомагають задати розміри зображення в тезі IMG? 

14) Які Ви знаєте формати задання кодів кольорів  у мові HTML? 

15) Який діапазон цифр використовують при формуванні RGB-коду 

(десяткового коду)? 

16) Яке призначення CSS у структурі сайту? 

17) Назвіть основні одиниці вимірювання в CSS. 
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ТЕМА 7. СТВОРЕННЯ САЙТУ НА ОСНОВІ CMS WORDPRESS 

 

7.1. Загальна схема створення сайту 

 

Загальна схема створення сайту на основі CMS WordPress:  

1) купуєте хостинг або встановлюєте локальний сервер (Denwer, 

наприклад) для того, щоб мати змогу скористатися системою локально на ПК 

без хостингу; 

2) реєструєте домен на хостингу або у іншому реєстраторі (у цьому 

випадку, доведеться підтвердити права на нього у вашого хостинг-провайдера). 

Для роботи з Denwer цей крок можна пропустити; 

3) завантажуєте інсталяційний пакет WordPress і копіюєте його на хостинг 

або в папку з Denwer. У першому випадку вам може знадобитися FTP-клієнт 

(FileZilla, наприклад); 

4) створюєте базу даних в phpMyAdmin на хостингу, яку необхідно буде  

зазначити під час установки. Створений вами новий користувач (акаунт) 

повинен мати всі права на базу даних (доступ та внесення змін); 

5) запускаєте інсталятор за посиланням http://вашдомен/wp-

admin/install.php,  використовуєте його інструкції, коректно заповнюючи поля; 

6) після завершення установки, увійдіть до панелі управління WordPress за 

адресою http://вашдомен/wp-login.php, використовуючи логін/пароль, які 

зазначили в процесі установки; 

7) тепер необхідно обрати дизайн з фірмового магазину, вбудованого в 

панель управління, шаблонів дуже багато, рекомендуємо обирати адаптивний 

зразок згідно вашої тематики; 

8) попрацюйте з опціями шаблону: оберіть його структуру, шрифти, які 

відображаються, блоки і т.ін, додайте логотип, власні зображення замість 

стокових і т.д.; 

9) створіть відповідну вашому сайту структуру меню, сторінки і зв'яжіть їх 

між собою; 

10) додайте відсутні для реалізації завдання плагіни з магазину, 

вбудованого в адмінпанель; 

11) наповніть контентом статичні сторінки, додайте публікації до блогу, 

якщо плануєте його використовувати; 

12) заповніть SEO-налаштування, підключіть аналітику до сайту. 
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7.2. Вибір шаблону сайту та основні налаштування 

 

Після купівлі хостингу та домену або використання локального серверу, та 

встановлення інсталяційного пакету WordPress, створення бази даних в 

phpMyAdmin на хостингу та завершення установки, можете переходити до 

створення зовнішнього вигляду сайту. Для цього використовують різні 

шаблони - теми. Кожна тема розташовується в окремій папці з назвою теми. 

Щоб тема могла існувати, необхідні два файла: index.php і style.css. Зазвичай 

теми містять набагато більше різних файлів, які виконують спеціалізовані 

функції. 

Нижче наведено список файлів шаблонів, що використовуються WordPress: 

style.css - головний файл таблиці стилів і повинен бути в темі обов'язково, і 

обов'язково повинен містити описані вище коментарі в заголовку файлу; 

index.php - головний файл шаблонів, якщо в темі використовуються свої 

шаблони, цей файл index.php обов'язковий; 

comments.php - файл коментарів, якщо його немає, використовується файл 

comments.php з теми за замовчуванням; 

comments-popup.php - додає спливаюче меню для коментарів на JS, за 

відсутності викликається comments-popup.php з теми за замовчуванням; 

single.php - файл сторінки з єдиним постом, використовується, коли 

запитаний конкретний пост і для цього й інших шаблонів за запитом, 

використовується index.php, якщо в темі немає відповідного файлу шаблону; 

page.php - файл окремої сторінки використовується для відображення 

запитаної сторінки Page; 

category.php - файл категорії category template; 

date.php - файл виведення дати-часу, використовується при запиті дати і 

часу - рік, місяць, день місяця, година, хвилина, секунда; 

archive.php - файл архіву, використовується, коли запитані категорія, автор 

або дата і може бути перевантажений файлами category.php, author.php, and 

date.php для відповідних типів запитів; 

search.php - файл результатів пошуку і використовується після виконання 

пошуку; 

404.php - файл для повідомлення про помилку 404 Not Found, 

використовується, коли WordPress не може знайти повідомлення або сторінку, 

яка відповідає запиту. 
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Встановити обрану тему можна двома способами. Перший полягає в 

копіюванні файлів теми в папку themes платформи WordPress, а далі активізації 

її через панель адміністрування. Другий спосіб полягає у використанні системи 

адміністрування сайту.  

Увійдіть до панелі управління сайтом за адресою http://вашдомен/wp-

login.php, використовуючи логін/пароль, які зазначили в процесі установки 

(вони ж надходять на електронну пошту, яка була зазначена при установці 

сайту). Потім перейти у підрозділ «Теми» розділу «Вигляд» (у деяких темах 

«Вигляд» має назву «Дизайн») (рис. 7.1). Тут Ви побачите всі теми, які на 

даний момент доступні (вже завантажені в /wp-content/themes/). Для установки 

нової теми – натисніть кнопку «Завантажити тему». Кожна тема має свої мітки і 

теги, які описують її функціональність, полегшуючи пошук підходящої теми. 

Якщо ви знаєте назву теми, тоді знайти її буде ще простіше – досить ввести її 

назву в рядок пошуку. Тепер із знайдених результатів виберіть підходящу вам 

тему і натисніть на кнопку «Встановити» під її описом. Цим ви запустите 

програму, яка завантажить тему з офіційного сайту та розмістить її на вашому 

хостингу (за адресою /wp-content/themes/). Коли завантаження завершиться - 

натисніть на кнопку «Активувати», яка з’явиться по завершенні завантаження.  

 

 

Рис. 7.1. Підрозділ «Теми» розділу «Вигляд» 

 

Після активування встановленої теми переходимо до підрозділу 

«Налаштувати» розділу «Вигляд». Для різних тем буде різний список 

налаштувань. Ми ж розглянемо налаштування теми «Tuto» (рис. 7.2).  
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У першому пункті «Theme Options» маємо 

змогу налаштування назву переходу на 

повний текст матеріалу (за замовчуванням 

має назву read more) і макет сайту. У 

пункті «Ідентичність сайту можемо 

змінювати назву сайту, додавати логотип 

та іконку до вкладки. У пунктах 

«Кольори» і «Фонове зображення» може 

відповідно змінити колір та фото фону 

сайту. У пункті «Зображення в заголовку» 

встановлюємо зображення розміром 

1350х250 пікселів у шапку сайту. У 

пунктах «Меню» і «Віджети» відповідно 

можемо розмістити створенні меню і 

віджети. Головну сторінку сайту можна 

налаштувати у пункті «Статична головна      

Рис. 7.2. Налаштування теми «Tuto» сторінка - з двох варіантів обираємо чи 

будуть останні записи, чи певна сторінка. У пункті «Додаткові CSS» можна 

розмістити додаткові налаштування стилів сайту. 

 

 

Рис. 7.3. Підрозділ «Загальне» розділу «Налаштування» 
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Далі переходимо до підрозділу «Загальне» розділу «Налаштування» 

(рис. 7.3). Тут ми можемо встановити можливість всі реєструватися чи не 

реєструватися на сайті, мову, часовий пояс, формат дати і часу. 

В інших підрозділах розділу «Налаштування» налаштовуємо написання і 

коментування записів, кількість записів у каналах новин і вигляд постійних 

посилань, дозволяємо і забороняємо пошуковим системам індексувати сайт. У 

підрозділі «Медіафайлі» налаштовуємо найбільших розмірів для різних видів 

зображень. Якщо не бажаємо при створенні фото на сайт створення CMS 

WordPress його копій, то у цьому підрозділі виконуєте налаштування як подано 

на рис. 7.4. 

 

 

Рис. 7.4. Налаштування підрозділу «Медіафайли» 

 

 

7.3. Сторінки і записи 

 

Розглянемо спершу створення сторінки. У боковій колонці адмінпанелі  

CMS WordPress підводимо курсор миші до розділу «Сторінка» і у спливаючому 

списку натискаємо на підрозділ «Додати нову». Відкриється вікно «Додати 

сторінку», у якому буде два поля: у першому полі, де написана підказка 

«Введіть заголовок», вводимо назву сторінки, в другому всю ту інформацію яку 

плануємо розмістити (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Вікно «Додати сторінку» 

 

Спершу, ніж працювати у вікні «Додати сторінку», перейти у «Параметри 

екрану» у правому верхньому куті. З’явиться вкладка (рис. 7.6), у якій 

пропоную виставити параметри екрану, включивши потрібні блоки для роботі у 

вікні «Додати сторінку». 

 

 
Рис. 7.6. Параметри екрану 

 

Далі визначаємо «Властивості сторінки»: чи ця сторінка в нас буде 

батьківською, чи це в нас має бути підсторінка (визначаємо «Предка»). Також 

вказуємо порядок розміщення.  

У правій частині вікна «Додати сторінку» обираємо час публікації 

сторінки, статус, видимість, а також встановлюємо фотографію, яка 

відображатися у верхній частині цієї сторінки. 

Розглянемо панель інструментів текстового редактора (рис. 7.7). У 

першому рядку панелі подано кнопки: стилі, жирний шрифт, курсив, 

ненумерований список, нумерований список, цитата, текст зліва, по центру і 

справа, вставити/редагувати посилання, видалити посилання, вставити тег 
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«Читати далі», показати/приховати другий рядок панелі інструментів (по черзі 

зліва на право).  

 
Рис. 7.7. Панель інструментів у візуальному текстовому редакторі: 

1- вкладка додавання медіафайлу, 2 - перший рядок, 3 - другий рядок 

 

У другому рядку панелі розміщені кнопки: підкреслений, горизонтальна 

лінія, колір тексту, вставити як звичайний текст, очистити форматування, 

спеціальний символ, зменшити та збільшити відступи, скасувати, повторити та 

клавіатурні скорочення.  

У верхній частині панелі інструментів розміщено вкладку додавання 

медіафайлу. При натисненню цю вкладку з’являється вікно «Вставка 

медіафайлів». Для вставляння фото на сторінку його варто або обрати у 

бібліотеці медіафайлах (якщо вже це фото завантажували на цей сайт), або 

завантажити з ПК. Перед завантаженням з ПК фотографію варто обробити, 

зменшивши до потрібного розміру. Коли завантажили фотографію у правій 

частині вікна обираємо вирівнювання фотографії відносно тексту і натискаємо 

на кнопку «Вставити на сторінку».  

На сторінці Ви можете текст розмістити по лівому чи правому краю, або по 

центру. Для цього виділяємо потрібний текст і натискаємо на відповідну 

кнопку панелі інструментів. 

Додавання і видалення посилання застосовується для того щоб 

перенаправляти відвідувача на сторінку, на яку вказує посилання, або на 

сторінку з додатковою інформацією, виділяємо текст і натискаємо на 

відповідну кнопку. Потім вставляємо посилання. Для того щоб видалити 

посилання, виділяємо текст і натискаємо на кнопку «Видалити посилання».  

Тег «Читати далі» потрібно для того, щоб текст повністю не відображався 

на головній сторінці, а лише його частина.  

Для того щоб виділяти текст різними кольорами, виділяємо його і 

натискаємо «А» - з’являється вкладка, у якій обираємо потрібний колір. 

Також ми можемо працювати не лише у візуальному редакторі, а і з кодом 

HTML. Мова HTML може бути у нагоді, наприклад, при вставлянні відео на 

1 

2 

3 
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сторінку. Як вже розповідалося у параграфі 2.6 на каналі YouTube копіюємо 

HTML-коду, який укладену в тег iframe, і вставляємо на сторінку в режимі мови 

HTML. Після завершення роботи у текстовому редакторі публікуємо сторінку, 

натиснувши у правій частині на кнопку «Опублікувати».  

Створення запису. Запис створюється аналогічно як і сторінка, так само 

підводимо курсор миші до «Записи» далі зі спливаючого списку «Додати 

новий» відкриється вікно, подібне до вікна «Додати сторінку» (рис. 7.5). 

Подальший хід створення запису аналогічний створенню сторінки. Відмінним є 

лише вибір категорії запису.  

До створення записів варто створити категорії. У розділі «Записи» 

обираємо підрозділ «Категорії». На рис. 7.8 подано ліву частину підрозділу, у 

якій маємо можливість додавати нові категорії - вводимо назву категорію і 

обираємо чи це батьківська категорія, чи є дочірньою іншої категорії. Слаґ 

(якщо у налаштування сайту встановлено прості постійні посилання) і опис 

можемо не вводити. Потім внизу натискаємо кнопку «Додати нову категорію». 

 

Рис. 7.8. Ліва частина підрозділу «Категорії» розділу «Записи» 
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7.4. Меню і віджети 

 

У підрозділі «Меню» розділу «Вигляд» маєте можливість налаштувати 

меню сайту (рис. 7.9). При налаштуванні меню дотримуйтеся такого алгоритму 

дій: 

а) назвіть меню та натисніть кнопку «Створити меню»; 

б) додайте в меню потрібні сторінки верхнього рівня; якщо бажаєте, щоб 

CMS автоматично додавала в меню нові сторінки верхнього рівня, вкажіть у 

налаштуванні меню; 

в) у меню за потреби можете додати певні записи, категорії і користувацькі 

посилання; 

г) виберіть області теми, в яких буде відображено меню; 

д) натисніть кнопку «Зберегти меню». 

 

Рис. 7.9. Підрозділ «Меню» розділу «Вигляд» 

 

Щоб покращити вигляд та функціональність сайту потрібно додати 

віджети. Віджети - це незалежні змістовні блоки, які розташовуються в бічних 

колонках сайту або в його підвалі (футері). Інколи вони розташовуються в 

спеціальних областях, які передбачені тим чи іншим шаблоном WordPress. 

В адмінпанелі теми WordPress в підрозділі «Віджети» розділу «Вигляд» 

доступні основні віджети - недавні записи, архіви, категорії, хмара міток, 

останні коментарі, пошук, HTML код, сторінки, календар. Їх легко можна 

розмістити на сайті, перетягнувши лівою клавішею миші у потрібну позицію 

розміщення віджету в правій частині вікна підрозділі «Віджети» розділу 

«Вигляд» (рис. 7.10).  
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Блоки будуть розташовуватися в такому порядку, в якому Ви їх поставите. 

Після перетягування віджету у потрібну позицію слід його налаштувати, 

заповнивши необхідні поля. Першим крок є заголовок віджету. Наступні кроки 

заповнення віджетів залежать від їх різновидів. 

 

 

Рис. 7.10. Підрозділ «Віджети» розділу «Вигляд» 

 

Крім основних віджетів, передбачених самим CMS WordPress, існують і 

інші незалежні блоки. Такі віджети розроблені індивідуально для кожного 

шаблону. Також додаткові віджети встановлюються за допомогою спеціальних 

плагінів або HTML коду.  

Відзначимо багатофункціональність віджету «HTML код». За допомогою 

нього на сайт можна додати: вбудовані пости з соціальних мереж, аудіо- і 

відеопрогравачі, чати або веб-форуми сторонніх платформ, презентації, 

конвертер валют, лічильник відвідувань, калькулятор та інші корисні програми. 

Так, лічильник відвідуваності сайту можна встановити, наприклад, 

зареєструвавшись на сайті mycounter.ua і скопіюйте код лічильника і за 

допомогою вищезазначеного віджету поставити на сайт. 

При додавання віджетів на сайт, слід пам’ятати одне важливе правило: 

розміщайте тільки потрібні додаткові віджети. За допомогою віджетів сайт 

повинен набувати не лише гарного вигляду, але і забезпечувати максимально 

зручне і ефективне користування ресурсу.  
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7.5. Плагіни 

 

Плагін - це програмний модуль, який додатково встановлюється на сайт і 

розширює його можливості, додає корисні функції. Плагінів для CMS 

WordPress існує настільки багато, що при всьому бажанні описати їх всі 

неможливо та й за великим рахунком не потрібно. Для комфортної роботи 

сайту вистачить набору із 10-15-ти плагінів, а можливо і менше. 

Встановлення плагінів на сайт. Процес цей - надзвичайно простий. Варто 

зайти до розділу «Плагіни» і у верхній частині вікна натиснути кнопку «Додати 

новий». Потім з’явиться вікно «Додати плагіни» (рис. 7.11). У ньому Ви 

здійснюєте пошук потрібного Вам плагіну. Якщо його Ви не знайшли, то 

можете скачати файли обраного плагіну в мережі Інтернет і завантажити їх 

(файли мають бути в архіві формату ZIP) за допомогою кнопки «Завантажити 

плагін». Після встановлення плагіну або знаходження у пошуку з’являється 

можливість активації плагіну. Натискаєте на кнопку «Активувати» і вмикаєте 

плагін.  

 

 

Рис. 7.11. Вікно «Додати плагіни» 

 

Якщо версія встановленого плагіна застаріла, її можна оновити у розділі 

«Плагіни». 

Найбільш часто використовуваними плагінами є модулі, які можна 

розділити на такі групи: налаштування інтерфейсу, кешування, інструменти 

пошукової оптимізації (SEO), статистика, мультимедіа, коментарі, 

адміністрування, інтеграція з соціальними мережами, пошук і плагіни для 
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користувачів мобільних пристроїв. Існують і інші види модулів, які 

розширюють функціональність CMS WordPress. 

Найбільш корисні плагіни: 

1) Akismet (встановлюється CMS WordPress за замовчуванням). Плагін 

призначений для захисту сайту від спаму, незалежно від того, коли він був 

створений. У налаштуванні плагіну можна вказати: чи плагін буде видаляти 

підозрілі коментарі або буде їх переміщати в окрему папку і самостійно можна 

їх модерувати; 

2) Jetpack підсилює безпеку і продуктивність системи, а також 

використовується для аналізу трафіку. Додаткові модулі плагіну допоможуть 

змінити зовнішній вигляд сайту, додати необхідні віджети; 

3) WP Super Cache - плагін кешування і прискорює завантаження сторінок 

сайту. При значному потоці відвідувачів на сайт, даний плагін зменшує 

навантаження на сервер. Це корисно і зручно і для користувачів, і для 

пошукової системи, яка враховує час, за який завантажується сторінка сайту; 

4) bbPress - з даними плагіном з’являється можливість створення веб-

форуму. Можна створити навіть кілька веб-форумів, кожен з яких матиме 

категорії і рубрики; 

5) Theme Check - перевіряє теми на актуальність і відповідність стандартам 

вордпресс. Перш за все, даний плагін - ідеальне рішення для розробників, які 

перевіряю написаний код. Рекомендують за допомогою даного плагіну 

перевіряти всі теми перед установкою на свій сайт;  

6) Yoast SEO - плагін для SЕО-оптимізації. Досить простий для 

використання, і тому підходить для новачків і професіоналів з досвідом в 

розробці. Плагін допомагає оптимізувати ресурс для пошукових систем. При 

правильній і правильного налаштування можна залучити додатковий трафік на 

сайт;  

7) All in One SEO Pack - за функціональністю схожий з попереднім плагін, 

але має ряд своїх переваг для розробників: автоматично створює ключові і 

опису після аналізу контенту сторінки; 

8) Google XML Sitemaps - допомагає пошуковим системам швидше 

проіндексувати сайт. Плагін створює файл sitemap.xml і повідомляє 

пошуковикам про те, що на сайті з'явився новий контент, який необхідно 

проіндексувати. Даний плагін працює не тільки з Google, але і з іншими 

пошуковими системами; 
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9) Contact Form 7 - плагін форми зворотного зв'язку; 

10) Really Simple CAPTCHA - бореться зі спамом і ботами. Підходить як 

корисне доповнення до попереднього плагіну;  

11) NextGEN Gallery - дозволяє створювати фотогалерея та альбоми на 

сайті. Серед основних функцій варто виділити: вибір стилю перегляду 

фотографій, створення слайд-шоу, нанесення водяного знаку і багато іншого 

корисного.  

12) TinyMCE Advanced - розширює функціональність візуального 

редактора. У налаштуваннях можна додатково вибрати які кнопки потрібні, а в 

яких немає необхідності; 

13) Google AJAX Translation - переводить сторінки сайту відразу на кілька 

мов. Кнопку, щоб перевести можна додати за бажанням в будь-яку частину 

сайту; 

14) WP-PageNavi - це один з найвідоміших і популярних плагінів для 

WordPress, дозволяє, легко і просто вивести на сайті посторінкову навігацію; 

15) WP Polls - плагін, який потрібен для організації голосування на сайті; 

16) WP PostRatings - дозволяє оцінювати записи на сайті; 

17) WP PostViews - дозволяє фіксувати кількість переглядів сторінки чи 

запису, яку можуть бачити лише адміністратори сайту в адмінпанелі чи всі 

відвідувачі на сайті. 

 

 

7.6. Практичні завдання  

 

Перейшовши до адмінпанелі сайту (створений на основі CMS WordPress), 

на якому під керівництвом викладача можна провести перевірку практичних 

вмінь учнів, виконайте наступні завдання: 

Завдання №1. Встановіть нову тему «Leto», «Murray», «Videofire», 

«Buzzo», «Ashe», «Total», «ColorMag», «OnePress», «CoverNews», «HitMag», 

«Vantage», перейшовши до пошуку теми у підрозділу «Тема» розділу «Вигляд» 

(вибір тем здійснюється відповідно до номера учня у списку). Після 

завантаження теми перейдіть до підрозділу «Налаштувати» розділу «Вигляд» і 

введіть назву сайту, змініть шапку сайту, завантажте логотип та фон сайту. 

Завдання №2. Створіть запис з текстом, який взяти з попередніх 

параграфів даного посібника, на одну з тем: «Міжнародна освітня ресурсна 
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мережа», «Інтернет-браузери, «Пошукові системи», «Файлові, фото-, відео- 

сховища», «Робота з фотографіями у мережі Інтернет», «Робота з відео у 

мережі Інтернет», «Електронна пошта», «Веб-форум», «Веб-конференція», 

«Чат», «Соціальні мережі» (вибір тем здійснюється відповідно до номера учня 

у списку). Заголовок запису буде заголовок параграфу. До даного запису в 

мережі Інтернет знайдіть відповідну фотографію. Обрізавши спочатку її до 

розміру 300 рх на 225 рх (ширина на висоту), завантажте фотографію у вступну 

частину запису. 

Завдання №3. Створіть меню (довільна тематика). Задайте йому місце 

розташування на сайті. 

Завдання №4. Створіть віджети «Недавні записи», «Архіви», «Пошук». За 

допомогою віджету «Мова HTML» встановіть календарний інформер з сайту 

«Ділова Мова» (www.dilovamova.com/index.php?page=16). 

Завдання №5. Встановіть і активуйте один з плагінів: «bbPress», «Yoast 

SEO», «Contact Form 7», «Really Simple CAPTCHA», «NextGEN Gallery», 

«TinyMCE Advanced», «Google AJAX Translation», «WP-PageNavi», «WP Polls», 

«WP PostRatings», «WP PostViews» (вибір плагіну здійснюється відповідно до 

номера учня у списку). 

Завдання №6. Встановіть лічильник відвідуваності сайту. Для цього 

зареєструйтеся на сайті mycounter.ua. Скопіюйте код лічильника і за допомогою 

віджету «Мова HTML» розташуйте у зручне місце на сайті. 

 

 

7.7. Контрольні запитання 

 

1) Які основні кроки створення сайту на основі CMS WordPress? 

2) Яке призначення файлу single.php у сайті, який створений на основі CMS 

WordPress? 

3) Якими двома способами можна встановити шаблон (тему) сайту в CMS 

WordPress? 

4) Які основні налаштування варто виконати при створенні сайту на основі 

CMS WordPress? 

5) Як в CMS WordPress створити сторінку сайту? 

6) Які осносні елементи є в панелі інструментів текстового редактора в 

CMS WordPress? 
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7) У яких режимах працює текстовий редактор в CMS WordPress? 

8) Для чого створюють категорії в CMS WordPress? 

9) Яке призначення мають меню сайту? 

10) Як створити меню сайту в CMS WordPress? 

11) Що таке віджети? 

12) Які віджети за замовченням встановлено в CMS WordPress? 

13) Що таке плагін? 

14) Як встановити новий плагін на сайт в CMS WordPress? 

15) Назвіть основні плагіни, які корисні для роботи сайту, що створений в 

CMS WordPress. 
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ТЕМА 8. СТВОРЕННЯ САЙТУ НА ОСНОВІ CMS JOOMLA 

  

8.1. Встановлення шаблону сайту та основні налаштування 

 

Загальна схема створення сайту на основі CMS Joomla подібна до CMS 

WordPress. Відрізняється адреса входу до панелі управління - у CMS Joomla за 

адресою http://вашдомен/ administrator. Після купівлі хостингу та домену або 

використання локального серверу, та встановлення інсталяційного пакету CMS 

Joomla, створення бази даних в phpMyAdmin на хостингу та завершення 

установки, можете переходити до створення зовнішнього вигляду сайту.  Для 

доступу до адміністративної панелі управління CMS Joomla використовуйте 

адресу Вашого веб-сайту (або повний шлях до теки, в яку встановлена Joomla) з 

додаванням в кінці шляху /administrator. Після введення адреси, відкриється 

сторінка авторизації. Вводите ім’я користувача і пароль і переходите на 

головну сторінку адміністрування системою, яка надає можливість управляти 

всіма функціями і можливостями сайту на основі CMS Joomla (рис. 8.1). 

 

 

Рис. 8.1. Головна сторінка панелі управління Joomla 

 

За замовченням при інсталяції CMS Joomla встановиться певний шаблон, 

але він не задовільнить і хочеться вибрати який з цікавіших. В мережі Інтернет 

може скачати Вам цікавий шаблон сайту - є безкоштовні і платні шаблони. 

Скачаний шаблон має бути в архіві формату ZIP. Далі в панелі управління CMS 

Joomla переходимо до підрозділу «Менеджер розширень» розділу 

«Розширення» (рис. 8.2). У вкладці «Встановлення» завантажуємо і 
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встановлюємо архів шаблону - для цього натискаємо кнопку «Вибрати файл» і 

після вибору архіву на ПК натискаємо кнопку «Завантажити та встановити». 

 

 

Рис. 8.2. Підрозділ «Менеджер розширень» розділу «Розширення» 

 

Для налаштування основних параметрів сайту переходимо до підрозділу 

«Загальні конфігурації» розділу «Сайт» (рис. 8.3). У вікні матимете 5 вкладок: 

«Сайт», «Система», «Сервер», «Права» і «Текстовий фільтр». У першій вкладці 

можете змінити назву сайту, закрити чи відкрити сайт, налаштувати редактор і 

рівень доступу за замовченням, метадані, параметри SEO. У вкладці «Система» 

можна змінити шлях до каталогів звітів, сервер допомоги, а також налаштувати 

параметри системи, кешування і сесії. У вкладці «Сервер» налаштовуємо 

параметри сервера, бази даних, FTP, пошти та часовий пояс. У вкладці «Права» 

можемо налаштувати права дозволів різних групам користувачів сайту. У 

вкладці «Текстовий фільтр» можемо налаштувати фільтри до всіх текстових 

полів для обраних груп користувачів. 

 

 

Рис. 8.3. Підрозділ «Загальні конфігурації» розділу «Сайт» 
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8.2. Категорії 

 

Категорія - це об'єкт в ієрархії структури вмісту сайту. Розглянемо як в 

CMS Joomla створюються категорії та їх підкатегорії, за допомогою яких можна 

структурувати всі статті сайту, відносячи кожну з них до конкретної 

категорії/підкатегорії. Для роботи з категоріями необхідно перейти у підрозділ 

«Менеджер категорій» розділу «Зміст». У цьому вікні Ви можете створити, 

редагувати, опублікувати, розблокувати і зняти з публікації категорію, а також 

відправити категорію в архів і смітник. Налаштувати цей підрозділ є 

можливість у вкладці «Опції».  

У підрозділі «Менеджер категорій» за замовчуванням є лише категорія 

статей Uncategorised (Без категорії). Сюди зберігаються всі статті, які ми не 

будемо відносити до жодної з категорій.  

Розглянемо можливість створення нової категорії. Натиснувши на вкладку 

«Створити» у підрозділі «Менеджер категорій» переходимо у вікно створення 

категорії (рис. 8.4). У цьому вікні вводимо назву і псевдонім категорії. Також 

вказуємо чи це буде категорія, чи підкатегорія від певної батьківської категорії, 

встановлюємо статус і рівень доступу до категорії.  

У правій частині вікна можемо правити базові параметри та метадані 

категорії. В основній частині вікні є можливість створити опис категорії за 

допомогою текстового редактора. Після внесення всіх даних натискаємо кнопку 

«Зберегти і закрити».  

 

 

Рис. 8.4. Вікно створення нової категорії 
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8.3. Статті 

 

Основним вмістом сайту є статті, які повинна міститися в одній з 

категорій. Для роботи зі статтями переходимо до підрозділу «Менеджер 

статей» розділу «Зміст». У цьому вікні Ви можете створити, редагувати, 

опублікувати, розблокувати і зняти з публікації статтю, а також відправити 

статтю в архів і смітник. Налаштувати цей підрозділ є можливість у вкладці 

«Опції».  

Натиснувши на кнопку «Створити» і перед нами відкриється вікно для 

додавання статті (рис. 8.5). У цьому вікні вводимо назву і псевдонім статті. 

Також вказуємо категорію і обрані чи ні (тобто чи виводиться ця стаття на 

головну сторінку сайту), встановлюємо статус і рівень доступу до статті. У 

правій частині вікна можемо вказати параметри публікації і статті, редагувати 

параметри відображення, зображення та посилання і опції метаданих.  

 

 

Рис. 8.5. Вікно створення нової статті 

 

В основній частині вікні розміщена область додавання вмісту статті. 

Текстовий редактор може працювати у двох режимах - візуальний редактор 

TinyMCE і HTML (у нього можна перейти, якщо натиснути кнопку «Режим 

HTML», що знаходиться справа рядка нижче області додавання вмісту статті. 

Роботу з мовою HTML описано у розділі 6 цього посібника. Нині ж розглянемо 

можливості візуального редактору TinyMCE.  
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Візуальний редактор TinyMCE складається з панелі інструментів і 

текстового поля. Також є нижній рядок кнопок (нижче текстового поля), в 

якому є можливість вставляти розрив сторінки, обрізати статтю і виводити її 

уривок на головну сторінку, дозволяти чи забороняти коментування статті, а 

також є кнопка переходу до мови HTML).  

Панель інструментів має чотири рядки (рис. 8.6). У першому рядку зліва на 

право по черзі розміщені кнопки жирного шрифту, курсиву, підкресленого і 

закресленого шрифту, розташування тексту зліва, по центру, справа і по 

ширині, а також стилів, їх форматів, варіантів шрифтів і зміни їх розмірів. У 

другому рядку є кнопки пошуку, нумерованого і ненумерованого списків, 

«Назад» і «Вперед», вставляння і видалення посилань, додавання фотографії, 

очищення коду, редагування коду HTML, вставляння часу, вибору кольорів 

тексту і фону, а також переходу у формат всього екрану. У третьому рядку 

панелі є 11 кнопок роботи з таблицями, і кнопки вставляння горизонтальної 

лінії, очищення форматування, перемикання і приховування основних 

елементів панелі інструментів, вставляння смайликів, символів, нижнього і 

верхнього індексів, вбудованих медіа та вказування напряму. У четвертому 

рядку розташовані кнопки вирізання, копіювання, вставляння тексту, 

вставляння нового прошарку, роботи з атрибутами і кнопка «Цитата».  

 

Рис. 8.6. Панель інструментів редактору TinyMCE 

 

Розглянемо детальніше вставляння фотографію в статтю. Перед 

завантаженням з ПК фотографію варто обробити, зменшивши до потрібного 

розміру. Потім фото завантажити у певну папку, яка варто заздалегідь створити 

у підрозділі «Менеджер медіа галереї» розділу «Зміст». Після завантаження 

фото натиснути на нього правою клавішею мишки і скопіювати посилання 

фотографію. Потім заходимо у вікно додавання статті і у другому рядку панелі 

інструментів вибираємо кнопку додавання зображення. Після натиснення на неї 

з’являється вікно «Додати/змінити зображення» (рис. 8.7). У цьому вікні є три 

вкладки - «Загальне», «Вигляд» і «Додатково». У першій вкладці у рядку 
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«Посилання на зображення» вставити скопійоване посилання на фотографію. 

Потім варто перейти до вкладки «Вигляд» і параметри розміщення фотографії 

(можемо вказати вирівнювання фото відносно тексту, розміри фотографії, 

вертикальний і горизонтальний відступи, товщину рамки. У вкладці 

«Додатково» можемо вказати альтернативне зображення і інші параметри. 

Після налаштування параметрів додавання фотографії в матеріал натискаємо 

кнопку «Вставити». Після цього фотографія розміщаємо у тексті статті. 

 

 

Рис. 8.7. Вікно «Додати/змінити зображення» 

 

Для опублікування створеної статті натискаємо кнопку «Зберегти і 

закрити». 

При роботі зі статтями важливим є налаштування параметрів їх 

відображення на сайті в різних випадках. У підрозділі «Менеджер статей» 

розділу «Зміст» натискаємо на кнопку «Опції» і з’являється вікно «Параметри 

менеджера статей» (рис. 8.9). У цьому вікні можете встановити загальні 

параметри за замовчуванням для елементів меню, у яких відображаються 

статті. Ці значення за замовчуванням будуть використовуватися, коли виберете 

пункт «Використовувати загальні» для параметра у типі пункту меню «Окрема 

стаття». Наприклад, якщо зазвичай ви хочете показати «Показати дату 

створення» для статті у типі пункту меню «Окрема стаття», встановіть цей 

параметр на «Показати» тут, і це буде значення за замовчуванням. Вам не 
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потрібно встановлювати жодне з цих параметрів. Ваш сайт Joomla буде 

працювати з налаштуваннями за замовчуванням. 

 

 
Рис. 8.8. Вікно «Параметри менеджера статей» 

 

Параметри статті поділяються на дев'ять груп: 

а) «Статті» - налаштування застосовуються для макетів статті, якщо вони 

не будуть змінені в конкретному пункті меню; 

б) «Макет» - опції керування макетом сторінки статті для редагування; 

в) «Категорія» - налаштування застосовуються для певної категорії статей, 

якщо вони не будуть змінені в категорії або налаштуваннях меню; 

г) «Категорії» - налаштування застосовуються для категорій статей, якщо 

вони будуть не змінені в категорії або налаштуваннях меню; 

д) «Макети блогу/обраних статей» - налаштування застосовуються для 

блогів або спеціальних макетів, якщо вони не будуть змінені в конкретному 

пункті меню; 

е) «Розміщення списку» - налаштування застосовуються для параметрів 

списку макетів, якщо вони не будуть змінені в пункту меню або категорії;  

є) «Загальні параметри» - налаштування застосовуються для загальних 

параметрів списку, блогу і обраних статей, якщо вони не змінилися в меню; 

ж) «Інтеграція» - параметри визначають як компонент статей буде 

інтегруватися з іншими розширеннями; 

з) «Права» - дозволи за замовчуванням, які використовуються для всіх 

змістів для певних груп користувачів. 
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8.4. Меню 

 

Після створення структури вмісту, необхідно створити меню для 

користувачів сайту. Меню - це набір кнопок, які приведуть на конкретні 

об'єкти, наприклад, об'єкт вмісту, список категорій, інших елементів сайту. 

В CMS Joomla на стандартному модулі (встановленому за умовчанням) 

mod_mainmenu можна створити меню. Місце виведення меню на сайті 

визначається в шаблоні сайту. Встановлюючи додаткові розширення, можна 

розширити можливості відображення стандартного меню або відобразити його 

в іншому вигляді, наприклад у вигляді випадного каскадного меню з підміню 

(часто необхідно, щоб з боку користувача була включена підтримка Javascript у 

браузері). 

Для створення меню переходимо у підрозділ «Менеджер меню» розділу 

«Меню». Потім натискаємо на кнопку «Створити» і відкриється вікно. Воно є 

досить простим для заповнення: варто вказати назву, тип і опис меню. Після 

створення меню в розділі «Меню» з’явиться відповідний підрозділ. Заходимо у 

підрозділ новоствореного меню і натискаємо на кнопку «Створити» (або у 

спливаючому списку розділу «Меню» навпроти новоствореного меню 

натискаємо на кнопку «Додати новий пункт меню»). Після цього з’являється 

вікно додавання нового пункту меню (рис. 8.9).  

 

 

Рис. 8.9. Вікно додавання нового пункту меню 

 

Спершу обираємо тип пункту меню. Натискаємо на кнопку «Обрати» і 

поверх вікно з’являється ще одне вікно, у якому обираємо тип меню. У 
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наступних рядках варто вказати назву і псевдонім меню, статус, рівень доступу, 

розташування меню, а також батьківський елемент (до якого пункту меню буде 

прив’язано).  

У правій частині вікна додавання нового пункту меню є можливість 

налаштувати тип посилання, відображення сторінки, опції метаданих і вказати 

модуль призначення для цього пункту меню. У залежності від обраного типу 

меню у правій частині вікна вказуються ще кілька вкладок (властиві лише 

конкретного типу меню).  

Наприклад, якщо обрати тип пункту меню «Окрема стаття», що з’являться 

вкладки «Обов’язкові налаштування» (обирається стаття, яка буде прикріплена 

до даного пункту меню) і «Параметри статті». У «Параметрах статті» можна 

вносити зміни у налаштування, які були зроблені у вікні «Параметри 

менеджера статей».  

Для опублікування створеного пункту меню натискаємо кнопку «Зберегти і 

закрити». 

 

 

8.5. Розширення 

 

Система управління контентом CMS Joomla має модульну структуру і в 

своєму базовому варіанті не забезпечує всіх необхідних можливостей, 

потрібних для реалізації готового проекту. Розширення дозволяють істотно 

збільшити функціональність створюваного сайту, наприклад, додати веб-

форум, чат, інтернет-магазин та інше. 

На сайт розширення встановлюються наступним чином. Спочатку 

розширення знаходиться у мережі Інтернет. Скачаний шаблон має бути в архіві 

формату ZIP. Далі в панелі управління CMS Joomla переходимо до підрозділу 

«Менеджер розширень» розділу «Розширення» (рис. 8.2). У вкладці 

«Встановлення» завантажуємо і встановлюємо архів розширення - для цього 

натискаємо кнопку «Вибрати файл» і після вибору архіву на ПК натискаємо 

кнопку «Завантажити та встановити». 

Розширення в CMS Joomla є трьох типів: модулі, компоненти і плагіни. 

Модуль - це певна ділянка сайту, позиція якого визначається через 

інтерфейс адміністратора. В якості модуля можуть бути представлені: меню 

сайту, список останніх статей, лічильники відвідувань, пошук, авторизація 
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користувачів, форми опитувань і контактів, будь-яка статична та динамічна 

інформація, задана користувачем. 

Розглянемо розміщення модуля на сайті. Для цього заходимо у підрозділ 

«Менеджер модулів» розділу «Розширення». У ньому натискаємо на кнопку 

«Створити». Після цього з’явиться вікно для вибору типу модуля. Після 

обрання типу модуля з’являється вікно додавання нового модуля. Ліва частина 

вікна однакова для різних типів модулів (у ній маємо вводити назву модуля, 

позицію, статус, рівень доступу, початок і кінець публікацій модуля, а також 

призначення модуля для різних сторінок сайту). У залежності від типу модуля 

різні праві частини вікна, які відповідають за зміст модуля. На рис. 8.10 подано 

вікно додавання модуля «Канали новин».  

 

 

Рис. 8.10. Вікно додавання модуля «Канали новин» 

 

Компоненти - є найбільш складним різновидом розширень. Це свого роду 

міні-додаток, який звичайно використовуються для відображення вмісту в 

основній частині сторінки. Базовий компонент (com_content), наприклад, - це 

міні-додаток, що відображає всі статті деяким способом.  

У якості ще одного прикладу можна привести компонент веб-форуму, що 

відображає головний стенд веб-форуму, окремі його галузі та інше. Але не всі 

компоненти призначені для відображення вмісту - деякі реалізують досить 

складні функції.  

Компонентна структура дозволяє забезпечити гнучкість і високі 

функціональні можливості системи. Використовуючи тільки необхідні, для 
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роботи сайту, модулі та компоненти, адміністратори веб-ресурсу захищають 

себе від вузьких місць і вразливостей, наявних в незадіяних компонентах. 

На відміну від модулів, компоненти завантажуються завжди у центральну 

частину сторінки. Компонент може бути всього один на сторінці. Компоненти 

використовуються, як правило, для взаємодії з користувачами. Наприклад, 

компонент може відображати вміст розділу, категорії, статті, викликати 

редактор для редагування статті і т.д. У деяких випадках (чат, веб-форум) 

компоненти надають повноцінний інтерфейс користувача. В адмінпанелі сайту 

є розділ «Компоненти», в якому можна змінювати параметри компонентів. 

Плагіни - це низькорівневі розширення. Зазвичай плагіни активуються 

певною подією серверу. Плагін може перехоплювати вихідні дані CMS Joomla і 

вносити до них зміни до відправлення в браузер користувача. Плагіни зазвичай 

використовуються для організації різних візуальних редакторів для CMS 

Joomla. У базі даних всі статті зберігаються у форматі HTML. CMS Joomla 

виводить їх з бази даних, плагін редактору перехоплює цей результат висновку 

й конвертує у власне візуальне подання. Ми редагуємо текст статті, 

використовуючи це візуальне подання. Коли ми клацаємо на кнопку 

«Зберегти», візуальне подання статті конвертується в HTML-код і зберігається 

в базі даних CMS Joomla. 

Розширення для CMS Joomla є кілька тисяч. Нижче наведемо добірку 

найбільш корисних розширень: 

- Akeeba Backup - розширення для резервного копіювання сайту; 

- Admin Tools - базовий захист сайту; 

- AllVideos - плагін для вставки аудіо і відео на сайт; 

- Cache Cleaner - плагін для швидкого очищення кешу сайту за допомогою 

завжди доступною кнопки в адміністративній панелі; 

- JComments - компонент, який  дозволяє відвідувачам сайту залишати 

коментарі до різних матеріалів; 

- AllVideos - плагін, що дозволяє вставляти відео в контент вашого сайту, з 

сервісів відеохостингу, а також своє власне відео або аудіо-контент, (який може 

знаходиться на серверах чи на віддаленому сервері); 

- Kunena - компонент для створення веб-форуму; 

- Phoca Gallery - компонент для створення фотогалерей; 

- JCK Editor - даний плагін є яскравим прикладом нового покоління 

редакторів для сайтів на Joomla; 



 98 

- CB Captcha Plugin - популярний плагін безпеки для генерації капчи на 

сайті; 

- AJAX Register - дуже зручний компонент для створення реєстрації на 

сайті; 

- Add to Menu - плагін для панелі адміністратора, який дозволяє дуже 

швидко і легко додавати пункти меню; 

- JA Social Feeds - Плагін автоматичного імпорту контенту з популярних 

соціальних мереж (Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Instagram, Flickr) та 

додає до статей Joomla або К2; 

- JA Google Map - плагін, який вставляє карти Google Maps в статті; 

- Simple YouTube - простий і зручний модуль Joomla, призначений для 

додавання відео матеріалів на сторінках Вашого сайту з сервісу зберігання 

відео YouTube; 

- JCE - версія найпопулярнішого компонента візуального WYSIWYG 

редактора для CMS Joomla; 

- DD Google Analitics - плагін для управління статистикою користувачів 

сайту; 

- AcePolls - розширення для створення опитувань на сайті; 

- System - Ban IР - плагін для блокування небажаних користувачів; 

- Ninja RSS Syndicator - плагін для створення RSS сайту; 

- Jumi - плагін, що дозволяють легко включити javascript, php, html, css, 

dhtml або простий txt-файл, який публікується у матеріалі або модулі. 

 

 

8.6. Практичні завдання  

 

Перейшовши до адмінпанелі сайту (створений на основі CMS Joomla), на 

якому під керівництвом викладача можна провести перевірку практичних вмінь 

учнів, виконайте наступні завдання: 

Завдання №1. Виконайте налаштування основних параметрів сайту, 

перейшовши до підрозділу «Загальні конфігурації» розділу «Сайт» (рис. 8.3). У 

вікні матимете 5 вкладок: «Сайт», «Система», «Сервер», «Права» і «Текстовий 

фільтр».  

Завдання №2. На довільну тему створіть категорії новин та меню сайту. 
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Завдання №3. Створіть статтю з текстом, який взяти з попередніх 

параграфів даного посібника, на одну з тем: «Міжнародна освітня ресурсна 

мережа», «Інтернет-браузери, «Пошукові системи», «Файлові, фото-, відео- 

сховища», «Робота з фотографіями у мережі Інтернет», «Робота з відео у 

мережі Інтернет», «Електронна пошта», «Веб-форум», «Веб-конференція», 

«Чат», «Соціальні мережі» (вибір тем здійснюється відповідно до номера учня 

у списку). Заголовок статті буде заголовок параграфу. До даного запису в 

мережі Інтернет знайдіть відповідну фотографію. Обрізавши спочатку її до 

розміру 200 рх на 150 рх (ширина на висоту), завантажте фотографію у вступну 

частину статті. 

Завдання №4. Перейшовши до підрозділу «Менеджер розширень» розділу 

«Розширення» адмінпанелі встановить один з плагінів: «Akeeba Backup» 

«AllVideos», «JComments», «AllVideos», «Link Checker», «Phoca Gallery», «JCK 

Editor», «JA Google Map JCE», «DD Google Analitics», «System - Ban IР», «Ninja 

RSS Syndicator», «Jumi» (вибір плагіну здійснюється відповідно до номера учня 

у списку). 

Завдання №5. Завантажте плагін «AcePolls». Створіть опитування на 

довільну тематика з 4-ма варіантами (користувачу дозвольте обирати лише 

один варіант). Встановіть модуль «AcePolls» для відображення опитування на 

сайті.  

Завдання №6. Завантажте плагін «Kunena». За допомогою нього створіть 

веб-форум. У ньому створіть кілька тем для обговорення. Виведіть веб-форум 

на сайт для загального користування, створивши пункт меню «Форум», до 

якого прикріпіть даний веб-форум.  

Завдання №7. Встановіть лічильник відвідуваності сайту. Для цього 

зареєструйтеся на сайті mycounter.ua. Скопіюйте код лічильника і за допомогою 

одного з модулів, що працює з мовою HTML, розташуйте у зручне місце на 

сайті. 

 

 

8.7. Контрольні запитання 

 

1) Як встановити новий шаблон сайту в CMS Joomla? 

2) Які параметри сайту можемо налаштувати у вкладці «Сервер» 

підрозділу «Загальні конфігурації» розділу «Сайт»? 
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3) Яке призначення категорій сайту в CMS Joomla? 

4) Як створити нову категорію в CMS Joomla? 

5) Як створити нову статтю в CMS Joomla? 

6) Який візуальний редактор встановлено за замовчуванням в CMS Joomla? 

7) Як завантажується фотографія в CMS Joomla? 

8) Які параметри для виводу статей можна налаштувати в CMS Joomla? 

9) Як створити меню в CMS Joomla? 

10) Які типи розширень в CMS Joomla Ви знаєте? 

11) Що таке модуль сайту в CMS Joomla? Як його створити? 

12) Яке призначення мають компоненти та плагіни в CMS Joomla? 

13) Назвіть основні розширення для роботи сайту, що створений в CMS 

Joomla? 
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ПІСЛЯМОВА 

У нинішніх умов стрімкого розвитку суспільства інтернет-технології 

мають важливе значення і глибоко проникають життя людей. Нині складно 

знайти сферу, в якій зараз не використовуються інтернет-технології.  

Інтернет-технології дозволяють одночасно використовувати інформаційні, 

організаційні, правові, соціально-психологічні, кадрові та інші фактори, що 

значно полегшує роботу у різних сферах діяльності. Звичайно, застосування 

таких технологій не вирішує всіх проблем, але значно прискорюють роботу на 

складних ділянках аналітичної діяльності, наприклад, під час проведення 

аналізу та оцінки оперативної обстановки в складних ситуаціях, підготовки і 

формування звітів та довідок. 

Застосування інтернет-технологій у сфері освіти складно переоцінити. 

Складно нині уявити собі школу, в якій би не було комп'ютерного класу. Нині 

існує чимало електронних бібліотек в мережі Інтернет, скористатися якими 

можна не виходячи з дому, що значно полегшує процес навчання і самоосвіти. 

При цьому інтернет-технології сприяють розвитку наукових знань. 

Так як збільшується швидкість обміну інформацією і з'являється 

можливість проводити складні математичні розрахунки за кілька секунд і 

багато іншого. Інтернет-технології є одним із сучасних способів спілкування, 

головними перевагами якого є загальнодоступність. Використовуючи інтернет-

технології можна з легкістю отримати доступ до інформації, а також 

поспілкуватися з живою людиною. 
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