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Передмова 

Веб-технології стрімко розвиваються і на сьогодні створювані веб-сайти 

отримують все більше нових можливостей, стають більш зручними для корис-

тувачів. Саме тому уміння розробляти привабливі, функціональні, зручні веб-

сайти наразі стають важливими складовими інформаційної культури фахівця у 

галузі інформаційних технологій, адже від того, як він зможе реалізувати у сві-

товому інформаційному інтернет-просторі той чи інший проект, пов’язаний із 

професійною діяльністю, багато в чому залежить успішність її кар’єри.  

Посібник може використовуватись як джерело прикладів та вправ для 

розглядання. Автори намагались показати специфіку сучасних засобів проекту-

вання та можливостей створення, аналізу та оптимізації власного веб-сайту.  

Навчальний посібник складається із семи розділів. 

На початку, у розділі 1 докладно описані засоби мови HTML. Саме знан-

ня та використання засобів HTML 5 дозволяє прискорити завантаження сторі-

нок сайту, додає нові можливості на сайт. Веб-програмування – це завжди по-

шук оптимальних рішень для виконання завдань, поставлених перед сайтами, 

які розробляються. Засоби HTML 5 сприяють знаходженню таких рішень, а то-

му професійні веб-програмісти активно застосовують можливості даних техно-

логій при створенні сайтів.  

Розділ 2 присвячений вивченню засобів стильового форматування вмісту 

веб-сторінок сайту – CSS. Каскадні таблиці стилів відповідають за зовнішнє по-

дання (форматування) матеріалу на веб-сторінці. Саме CSS 3 дозволяє значно 

розширити можливості верстки сайтів без застосування сторонніх технологій. 

Привабливий дизайн сайтів із використанням мінімально необхідного коду – ось 

результат, який можна досягти за допомогою CSS 3.  

HTML 5 і CSS 3 є певними фундаментальними засобами в розвитку техно-

логій веб-програмування. Для їхнього засвоєння у посібнику наведено значну 

кількість прикладів працездатного HTML та CSS коду з демонстрацією струк-

турування та форматування тексту і табличних даних, вбудовування зображень 

на веб-сторінці, розміщення медіаконтенту, створення форм, засобів позиціону-

вання об’єктів тощо. Автори сподіваються, що численна кількість прикладів 

програмного коду спричинить у читача бажання не лише реалізувати їх на 

комп’ютері та перевірити їхню працездатність, а й змінити та удосконалити цей 

код. 

У розділі 3 наведено матеріал щодо застосування сучасних онлайн веб-

конструкторів сайтів, за допомогою яких можна створити сайт без володіння 

спеціальних знань. Детально покроково розглянуто можливості загальнодосту-

пного онлайн-конструктора сайтів з україномовним інтерфейсом uCoz та без-

коштовного потужного конструктора сайтів WordPress, за допомогою якого 

можна створювати сайти «з нуля» й керувати їхнім вмістом без технічних нави-

ків і знань. При цьому створення дизайну, заповнення та редагування контенту 



 

відбувається безпосередньо в браузері комп’ютера за допомогою різноманітних 

шаблонів галереї і дизайнерських інструментів. Також у цьому розділі розтлу-

мачено специфіку будови доменних імен та IP-адреси веб-сайтів.  

Створюючи проект сайту, треба добре продумати його загальну структу-

ру, зміст інформації та посилання. У розділі 4 приділено увагу етапам розроб-

лення сайту: проектуванню інтерфейсу майбутнього ресурсу і складанню техні-

чного завдання, розробленню дизайну сайту, верстці сторінок сайту відповідно 

до сучасних вимог, тестуванню, перенесенню на хостинг (розміщенню сайту в 

інтернеті) та адмініструванню розробленого ресурсу. Окремо висвітлено важли-

ві характеристики якості сайту: призначення сайту, ознаки якості сайту з погля-

ду користувачів і з погляду професіоналів, стиль подачі матеріалу, критерії яко-

сті бізнес-сайтів тощо. Особливу увагу приділено вимогам до якості контенту 

при інформаційному наповненні сайту. 

Розділ 5 присвячено способам та засобам розмітки веб-документів. До-

кладно на прикладах розглянуто різні види верстки веб-сторінок. Нині для оп-

тимального відображення та взаємодії сайту з користувачем здебільшого на 

практиці вдаються до використання засобів адаптивного веб-дизайну веб-

сторінок. У розділі на численних прикладах висвітлено переваги та специфіку 

застосування флексбоксів як відносно нового засобу розмітки для впорядкуван-

ня елементів на сторінці з метою гнучкої адаптивності сторінки під різні розміри 

екранів для різних пристроїв. Адже саме модуль Flexible Box з жовтня 2017 ро-

ку рекомендується корпорацією W3C як засіб оптимального компонування у 

дизайні інтерфейсу користувача. 

У розділі 6 йдеться про елементи та принципи веб-дизайну, які визначають 

правила взаємодії всіх елементів веб-сайту. Завдяки дотриманню цих загальноп-

рийнятих принципів веб-дизайну можна створити вдалий успішний дизайн в ре-

зультаті. Окремо зібрано та проаналізовано поширені помилки дизайнерів-

початківців, на які варто звернути увагу для забезпечення зручної подачі інфор-

мації користувачеві та задоволення естетичного смаку аудиторії сайту. Значну 

увагу приділено сучасним тенденціям та стильовим рішенням у веб-дизайні. Ви-

користання у веб-дизайні асиметричних макетів і «ламаної» розмітки, контрас-

тів, індивідуальних ілюстрацій, великих заголовків, які перекривають графіч-

ний контент, і поєднання різних стилів та напрямків веб-дизайну проілюстрова-

но численними прикладами діючих сучасних сайтів. Показано, як при оформленні 

веб-сайтів великими зображеннями сучасні дизайнери додають ретро-патерни, 

кольори і типографіку. Продемонстровано використання 2D-оточення у триви-

мірному дизайні, статичних ілюстрацій з ненав’язливими ефектами, брутально-

го веб-дизайну, продуманої анімації та ефектів UI, анімованої SVG-графіки то-

що. Показано як візуальні контрасти, ізометрія, градієнти 2.0, Duotone та овер-

лей поверх зображень дозволяють змінювати веб-дизайн, адже нині, прагнучи 

до ясного розмежування, дизайнери тонко поєднують вишукані штрихи з 

об’ємними формами. У розділі детально розглянуто різноманітні стильові рі-

шення сучасного веб-дизайну з прикладами їхнього застосування у композиції 



 

сучасних сайтів. Також сформульовані вимоги та підходи до аналізу веб-

дизайну. 

Розділ 7 висвітлює складові та специфіку аналізу роботи сайту як важли-

вого етапу у підтримці веб-сайту. SEO-аналіз, юзабіліті-аналіз, аналіз відвіду-

ваності та технічний аналіз веб-сайту потрібно проводити на регулярній основі. 

Саме регулярний аналіз дозволяє вчасно помітити проблеми або перебої в роботі 

сайту і внести потрібні правки. У розділі розглянуто алгоритм виконання SEO-

аудиту для визначення готовності сайту до виконання активних дій з його розк-

ручування. Охарактеризовано різні методи SEO-оптимізації сайту як комплексу 

заходів, направлених на підняття позицій сайту в результатах видачі пошукових 

систем за певними запитами (ключовими фразами). Наведено приклади безкош-

товних онлайн-засобів перевірки сайтів для виявлення «слабких місць», які до 

того ж формують пропозиції щодо усунення виявлених проблем, забезпечення 

високого рівня юзабіліті сайту та його ефективності. Проаналізовано сучасні дос-

тупні інструменти для веб-аналітики. Охарактеризовано півсотні різних сучас-

них плагінів, які інтегруються в різні браузери чи онлайн-конструктори і пок-

ликані спростити процес розроблення і налагодження веб-сторінок. 

Щоб забезпечити ефективніше сприйняття матеріалу та формування 

практичних навиків, наприкінці кожного розділу розміщені запитання для са-

моконтролю засвоєних знань.  

Автори сподіваються, що запропонований до Вашої уваги посібник стане 

корисним при вивченні веб-технологій, і будуть щиро вдячні за доброзичливу 

та конструктивну критику й відгуки. 
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