
Тема уроку: Поняття веб-сайту. Структура веб-сайтів. Етапи 

створення сайту. 

Мета уроку: сформувати в учнів поняття: веб-сайт; веб-сторінка; 

пояснити: структуру сайту; особливості сайтів; відмінності між веб-

сторінками; формувати вміння і навички роботи з веб-сайтами; виховувати 

інформаційну культури учнів, що навчаються, уважності, 

дисциплінованості. 

КМЗ: проектор, презентація «Класифікація сайтів», «Тематична 

класифікація сайтів». 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу 

Хід уроку 

І. Організаційний етап 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Сьогодні на уроці ми починаємо вивчення таких галузей інформатики, 

без яких неможливо обійтися сучасній людині, а саме триватиме 

знайомство з послугами інтернет. 

Давайте пригадаємо які ви знаєте інформаційні ресурси? 

Форуми, блоги, Вікі-проекти, інтернет-магазини, соціальні мережі, 

електронна пошта. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

Фронтальне опитування 

1. Що таке інтернет? (Всесвітня електронна мережа) 

2. Назвіть служби Інтернету. (Віддалений доступ, служба передавання 

файлів, електронна пошта, Всесвітня павутина, інтерактивне спілкування, 

ІР-телефонія) 

3. Як спілкуються за допомогою електронної пошти? 

4. Що таке сайт? 

5. Що таке форум? чат? 

6. Перелічіть відомі вам браузери. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

Веб-сторінка— інформаційний ресурс, доступний у мережі World 

Wide Web, який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай ця інформація 



записана у форматі HTML або XHTML і може містити гіпертекст із 

навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки.  

 

Веб-сайт— сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті, які 

об'єднані як за змістом, так і навігаційно.  

Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох 

серверах. 

Зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, проте в усіх сайтів 

можна знайти спільні за функціональністю частини.  

Структура веб-сайтів. 

1. Головна сторінка 

2. Меню сайту 

3. Гіперпосилання на інші сторінки або сайти 

На будь-якому сайті першою відкривається головна сторінка. 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, іноді 

дублюючи його в нижній частині сторінки, а вертикальне — переважно в 



лівій 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 покине сайт. Пункти меню мають бути чітко 

відділені один від одного. 

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. 

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 сто-

рінки 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 веб-сайту. 

Наведемо додатково чотири приклади структур сайту. Кожна із цих 

структур має свої недоліки та переваги у проектуванні веб-сайту. 

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. 

Етапи створення сайту 

Створення сайту умовно можна розділити на такі етапи: 

1. Попередній етап розробки сайту(на цьому етапі 

розв'язуються питання загального характеру. Обговорюється загальна 

концепція сайту, формулюються та фіксуються цілі створення сайту) 

2. Етап проектування сайту(Визначення структури сайту: 

меню, посилання, розміщення модулів, побудова списку компонентів, що 

підключаються, тощо) 



3.    Етап розробки й тестування сайту. 

4.    Розміщення сайту. 

5.    Розвиток ресурсу. 

Створення веб-сайту починається зі створення інформаційної 

моделі сайту.  

Будь-яку веб-сторінку можна оцінити за двома параметрами: зміст та 

зовнішній вигляд. Проте спочатку потрібно вирішити, яку інформацію 

потрібно на ній розмістити. Необхідно детально проаналізувати, скільки і 

якої інформації потрібно подати на веб-сторінці. Створюючи проект 

сайту, потрібно добре продумати його загальну структуру, зміст 

інформації та посилання. 

 

Класифікація сайтів 

 Веб-сайт - це сукупність файлів приватної особи або організації у 

комп'ютерній мережі, що об'єднані під однією адресою  



 

Статистичний 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 виділяють такі типи сайтів: 



 сайти, що надають інформаційні матеріали. За видом матеріалів та 

способом їх подання. 

 сайти для он-лайн контактів та спілкування. Вам вже відомі веб-

сайти цієї категорії, на яких створені форуми та веб-чати. Крім того, 

засоби для спілкування також надають сайти соціальних мереж, блоги, 

сайти знайомств та мережних ігор та ін.  

 сайти для здійснення комерційних операцій. До цієї групи входять 

Інтернет-магазини та аукціони, системи електронних платежів, сайти 

банків, бірж, пунктів обміну валют. До цього виду сайтів належать і ті, 

що пропонують різноманітні платні послуги – навчання іноземним 

мовам, консультації психолога та ін.  

 сайти он-лайн сервісів (лат. servio – служити, надавати послуги). 

Такими є вже знайомі вам сайти електронної пошти, пошукових 

систем, сайти закладок на інші сайти, наприклад, БобрДобр 

(http://bobrdobr.ru), перекладу слів та текстів, наприклад, он-лайн 

словник ABBYY Lingvo (http://lingvo.abbyyonline.com/ru). Крім того, 

он-лайн сервісами, для яких створені відповідні сайти, є сервіси:  

За наповненням сайти поділяються на: 

 малі, що складаються з кількох сторінок та містять незначну кількість 

інформаційних матеріалів, як правило з одного питання. Такими 

можуть бути домашні сторінки користувачів, сайти-візитки та ін. 

Наприклад, сайт-візитка українського художника Олексія Первухіна 

(http://pervukhin.pp.ua);  

 тематичні сайти, які детально висвітлюють певну тему. Подібні сайти 

популярні серед кола осіб, інтереси яких збігаються з тематикою сайту. 

Наприклад, таким є сайт Київського товариства захисту тварин 

(http://animalprotect.org) та ін.; 

 багатофункціональні сайти, портали, що містять багато 

різнопланових даних та надають різноманітні послуги користувачам, 



можуть зацікавити будь-якого відвідувача сайту. Прикладом є 

Український портал (http://uaportal.com) та ін.  

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. 

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/  

http://www.livejournal.com/
http://www.amazon.com/


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  

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/  

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. 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

Вправа 

Типи сайтів 1 

1. Перегляньте веб-сайти з указаними адресами та встановіть 

відповідність між url-адресами та типами веб-сайтів за їх 

призначенням 
 

http://www.google.com/
http://www.bigmir.net/


 

2. Перегляньте веб-сайти з указаними адресами та встановіть відповідність між 

url-адресами веб-сайтів та їхніми типами відповідно до основної технології 

створення веб-сторінок. 

 
 

Типи сайтів 2 

1. Перегляньте веб-сайти з указаними адресами та встановіть відповідність 

між url-адресами та типами веб-сайтів за їх призначенням 
 

 

2. Перегляньте веб-сайти з указаними адресами та встановіть відповідність між 

url-адресами веб-сайтів та їхніми типами відповідно до основної технології 

створення веб-сторінок. 

 

VI. Підбиття підсумків уроку. 

VIІ. Домашнє завдання 

Описати в зошит три типи структури веб-сайту. 

 



 



 


