
Структура веб-

сайтів, різновиди 

веб-сайтів 



Приклади 

структур сайту 



Cтандартна 

 

 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. 

 



Класифікація 

сайтів 



    

 Веб-сайт  - це сукупність 

файлів приватної особи або 

організації у комп'ютерній 

мережі, що об'єднані під однією 

адресою 





За технологією створення: 

Статичний; 

Динамічний; 

Флеш-сайт; 

Мішаний. 

 



Статичний сайт 

    Сайт, вміст якого залишається незмінним для 

всіх відвідувачів сайту. Він не розрахований на 

часті оновлення. Статичні сайти ще називають 

сайтами брошурами. 

      Прикладом таких сайтів можуть бути сторінки 

з навчальними  матеріалами, історичними 

відомостями, описами музейних експонатів та 

ін.   



 



Динамічний сайт 

    Сайт, призначений  для відображення 

інформаційних матеріалів, що часто 

оновлюються. Такими можуть бути сторінки з 

новинами, з переліком товарів на сайті Інтернет-

магазину, з добіркою популярних відео-

фрагментів та ін.  

      При відвідуванні таких сайтів користувачі 

можуть бачити різний вміст. 





Флеш-сайт 

    Створюється з використанням технологій 

розробки анімаційних зображень Adobe Flash, 

тому такі сайти привабливі, яскраві, містять 

багато анімаційних та звукових ефектів.  

      Флеш – сторінки часто розміщуються на сайтах 

дизайнерів, художників,  фотографів, роботи 

яких ефектніше виглядають у динамічному  

оформленні.   





    

    

За призначенням 

Сайти, що  

надають 

 контент 

Сайти для  

спілкування 

Сайти  

електронної  

комерції 

Сайти для  

надання послуг 



Сайти, що надають контент 

 Інформаційно тематичні сайти;  

 Сайти новин; 

 Електронні бібліотеки; 

 Енциклопедії; 

 Словники; 

 Каталоги; 

 Сховища файлів різних видів; 

 Медіатеки та ін. 

 



Сайти для он-лайн контактів  

і спілкування 

 Форуми; 

 Веб-чати; 

 Сайти соціальних мереж; 

 Блоги; 

 Сайти мережних ігор та ін. 



Сайти електронної комерції 

 Інтернет-магазини; 

Системи електронних платежів; 

Сайти банків, бірж; 

Сайти, що пропонують різноманітні 

платні послуги: навчання іноземних 

мов, консультації психолога та ін. 



Сайти для надання 

послуг 
Сайти електронної пошти; 

Пошукові системи; 

Сайти перекладу слів і текстів. 


