
Тематична 
класифікація сайтів 



 1) Блог (мережний журнал або щоденник) — 
сайт, призначений для публічного ведення 
онлайнових щоденників (блогів), може також 
містити форум. Приклади: 
www.livejournal.com.  

 2) Бізнес-сайт — містить інформацію про 
компанію чи послуги, які вона надає. Таких 
сайтів дуже багато: кожна компанія, навіть 
маленька, намагається подати відомості про 
себе у мережі Інтернет. Приклад: 
http://dykun.ua/.  

 3) Сайт електронної комерції — забезпечує 
функцію електронної торгівлі для купівлі та 
продажу різних товарів. Наприклад, 
www.amazon.com. 
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 4) Громадський сайт — слугує потребам деякої громади, 
групи людей зі спільними інтересами, які хочуть 
спілкуватися між собою. Наприклад, сайт 
www.myspace.com, де міститься інформація, за якою 
людину можуть знайти однокласники чи друзі через 
багато років після закінчення школи. 

 5) База даних — призначений для пошуку та 
відображення записів бази даних, наприклад, 
www.imdb.com чи www.rada.gov.ua (сайт Верховної Ради 
України, на якому розміщено всі матеріали щодо 
законодавства нашої держави). 

      6) Каталог — сайт, де розміщено посилання, 
розподілені за категоріями та підкатегоріями; до таких 
сайтів належать www.yahoo.com та meta.ua.   

  

 



7) Сайт матеріалів — призначений для 
завантаження файлів, таких як програми, ігри, 
музика, зображення в електронному вигляді тощо. 
Користуючись цими сайтами, необхідно пам'ятати 
про авторське право та про особливості його 
застосування в Інтернеті. http://free-software.com.ua/ 

      8) Сайт працевлаштування — дає змогу 
працедавцям розміщувати інформацію щодо вакансій. 
Потенційний працівник може її знайти і заповнити 
анкету чи надіслати резюме, яке відповідає вибраній 
посаді. Приклад: rabota.ua. 

  9) Ігровий сайт — пропонує майданчик для гри. 
Прикладами можуть бути http://www.game-
game.com.ua 

  

 



10) Гумористичний сайт — містить анекдоти, 
жарти, веселі історії чи будь-які інші 
гумористичні матеріали для 
розваг(http://anekdot.co.ua/). 

 11) Інформаційний сайт — призначений для 
інформування відвідувачів, але необов'язково з 
комерційною метою. Більшість урядових, 
освітніх та неприбуткових організацій мають 
інформаційні сайти, наприклад, Черкаська 
міська рада (http://chmr.gov.ua). 

12) Cайт новин — схожий на інформаційний, 
однак призначений для поширення новин та 
коментарів до них https://ua.censor.net.ua/ 

  

 



 13) Сайт відгуків — на ньому відвідувачі 
можуть залишити відгуки про різноманітні 
продукти чи послуги 
(https://orabote.top/feedback/ukraine 

  14) Пошуковий сайт — дає змогу 
виконувати пошук інформації чи посилань в 
Інтернеті, наприклад www.google.com. 

    15) Особистий сайт — підтримується 
однією людиною або групою людей 
(наприклад, сім'єю); містить різну 
інформацію, яку автори вважають за 
потрібне розмістити. http://leontyev.net/ 
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16) Веб-портал — 
універсальний сайт, через 
який можна вийти на інші 
ресурси Інтернету 
(www.bigmir.net). 

    17) Вікі-сайт — сайт, який 
редагують кілька чи багато 
людей. Наприклад, вільна 
енциклопедія uk.wikipedia.org. 
Кожен відвідувач може 
зареєструватись у ній і внести 
інформацію про певний 
термін, людину, географічний 
об'єкт, подію тощо. 
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