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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

 
Мета: освоєння здобувачем вищої освіти комплексу теоретичних знань і 

практичних умінь зі створення статичних та динамічних електронних видань 
з допомогою програмних пакетів типу WYSIWYG та онлайнових 
конструкторів.  

Завдання: 
Освітня компонента «Вебдизайн та мультимедійні технології» 

передбачає: 
- розробку концепцій електронних видань; 

- підготовку мультимедійного контенту до публікації в мережі; 
- ознайомлення з принципами роботи програм типу WYSIWYG;  

- освоєння основних правил побудови статичних та динамічних видань; 
- отримання навичок макетування та програмування динамічних 

електронних видань; 
- вивчення основних правил колористики та естетики при створенні 

електронних видань; 
- розробка та адміністрування сайтів за допомогою найпопулярніших 

онлайнових конструкторів; 

- створення електронних видань різного типу і різного призначення. 
Предмет: засоби створення статичних та динамічних видань, що 

включають в себе програмні пакети типу WYSIWYG, онлайнові 
конструктори, правила оформлення електронних видань, дизайну та вимог 

програмування. 
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

 
загальні: 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
 

спеціальні (фахові, предметні): 
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у 

своїй професійній діяльності. 
СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 
СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 

діяльність. 
СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.  
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СК07. Здатність визначати показники якості медійного матеріалу (видання) 
на всіх рівнях його структури та за потреби здійснювати корекцію.  

СК08. Здатність працювати з нештатними авторами, редакційною поштою, 
аудиторією, громадськими й державними організаціями та установами, 

враховувати їх оцінки, побажання, рекомендації, вимоги. 
 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 
навчання): 

ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  

ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.  
ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.  
ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування 
тих знань. 

ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи 
соціальнокомунікаційних наук. 

ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з 
використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.  
ПРН17. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на 

генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а 
також його промоцію. 

ПРН18. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на 
доступних інтернет-платформах. 

ПРН20. Використовувати сучасні знання у галузі журналістики для 
створення якісного і затребуваного медійного продукту.  

ПРН21. Взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями для забезпечення 
ефективної професійної діяльності. 
 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Digital-маркетинг і 

SMM», «Практика рекламної та PR діяльності». 
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2. Структура освітньої компоненти 
 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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Розділ 1. Онлайнові мультимедійні конструктори сайтів у вебдизайні 

1.1. 

Огляд популярних онлайнових 

конструкторів сайтів. 

Створення сайту-візитівки 

10 4  2 

  

4 

1.2. Візуальна ієрархія у вебдизайні 10 4  2   4 

1.3. 
Лендінгпейдж як тренд 

вебдизайну 
6   2 

  
4 

1.4. 
Розробка власного лендінга. 

Методи впливу на споживача 
8   2 

  
6 

1.5. 

Розробка дизайну посадкової 

сторінки для реального 

стартапу 

12   4 

  

8 

1.6. 

Розширені інструменти для 

розробки дизайну інтернет 

медіа 

10   2 

  

8 

1.7. 
Створення мультимедійного 

резюме 
6   2 

  
4 

1.8. 
Розробка дизайну інтернет-

магазину 
6   2 

  
4 

1.9. 
Розробка структури та дизайну 

мультимедійного лонгріда 
14   2 

  
12 

1.10. 
Адаптивний дизайн інтернет 

медіа 
8   2 

  
6 

 Разом за 1 розділ 90 8  22   60 

 Разом за 7 семестр 90 8  22   60 

 Всього 90 8  22   60 
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3. Програма освітньої компоненти 

 

РОЗДІЛ 1. ОНЛАЙНОВІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ КОНСТРУКТОРИ САЙТІВ 
У ВЕБДИЗАЙНІ 

 

ТЕМА 1.1. ОГЛЯД ПОПУЛЯРНИХ ОНЛАЙНОВИХ 

КОНСТРУКТОРІВСАЙТІВ. СТВОРЕННЯ САЙТУ-ВІЗИТІВКИ 
 

Огляд популярних онлайнових конструкторів та їх функціональних 
особливостей. Реєстрація на Google sites. Аналіз категорій шаблонів. 

Принцип розробки структури та наповнення сайтів на базі онлайнового 
конструктора. Робота з контентом. Створення власного сайту візитки за 

одним із шаблонів. Налаштування сайту і налаштування сторінки. 
 

ТЕМА 1.2. ВІЗУАЛЬНА ІЄРАРХІЯ У ВЕБДИЗАЙНІ 
 

Поняття, ресурси і значення візуальної ієрархії у вебдизайні. Проблеми 

інтерфейсів інтернет медіа та способи їх вирішення. Засоби дизайну для 
створення візуальної ієрархії. 

 
ТЕМА 1.3. ЛЕНДІНГПЕЙДЖ ЯК ТРЕНД ВЕБДИЗАЙНУ 

 

Особливості лендінгпейджу з точки зору вебдизайну. Розробка концепції 

власного бренду товару або послуги. Огляд шаблонів ленднгів. Розробка 
структури власного лендінгпейджу. Формулювання заголовків і 

підзаголовків. Особливості текстового і графічного контенту лендінгів. 
Налаштування взаємодії з користувачами. 

 
ТЕМА 1.4. РОЗРОБКА ВЛАСНОГО ЛЕНДІНГА. МЕТОДИ ВПЛИВУ НА 

СПОЖИВАЧА 
 

Знайомство з формулою AIDA. Удосконалення структури власного 

лендінга відповідно до формули. Підбір та обробка мультимедійного 
контенту для лендінгпейджу. Задіяння методів впливу на споживача та 

підвищення конверсії сайту. Налаштування форми зворотнього зв’язку. 
Створення меню на сторінці i налаштування посилань. 

 
ТЕМА 1.5. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ПОСАДКОВОЇ СТОРІНКИ ДЛЯ 

РЕАЛЬНОГО СТАРТАПУ 
 

Знайомство з українською краудфандинговою платформою 
biggggidea.com. Принципи відбору стартапів. Розробка посадкової сторінки 

на базі онлайнового конструктора. Розробка дизайну першого екрану. 
Формулювання заголовків. Робота з контентом посадкової сторінки. 
Створення кнопок цільової дії. Психологічні методи впливу на читача. 
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ТЕМА 1.6. РОЗШИРЕНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ДИЗАЙНУ 

ІНТЕРНЕТ МЕДІА 
 

Знайомство з технологією ZeroBlock. Розробка концепції власного 
інтернет медіа. Розробка унікального дизайну власного інтернет медіа за 
допомогою технології ZeroBlock. Дотримання правил дизайну та візуальної 

ієрархії. Використання складної форми поєднання блоків. Налаштування 
зміни вигляду окремих елементів під час наведення. Вставка відео. 

Використання плашок. Створення інтерактивних підказок. Налаштування 
форми зворотнього зв'язку. Анімація на сайті. Стилістична єдність всього 

проєкту. 
 

ТЕМА 1.7. СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО РЕЗЮМЕ 
 

Огляд шаблонів для мультимедійного резюме. Створення власного 
мультимедійного резюме. Використання особливих структурних блоків для 

візуалізації даних. Підбір та обробка ілюстрацій. Дизайн тексту на 
кольорових фонах. 
 

ТЕМА 1.8. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 
 

Розробка концепції інтернет-магазину. Огляд та вибір шаблонів для 
інтернет-магазину. Створення інтернет-магазину з кошиком та формою 

замовлення на базі онлайнового конструктора. Редагування шаблону 
відповідно до власної концепції. Підготовка та обробка ілюстрацій. 

Наповнення сайту контентом. Законодавство України щодо питань захисту 
суспільної моралі. 

 
ТЕМА 1.9. РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО 

ЛОНГРІДА 
 

Сторітелінг у вебдизайні. Правила та техніки сторітелінгу. Приклади 
мультимедійних лонгрідів. Визначення та розробка складної і актуальної 
теми. Пошук, аналіз і опрацювання джерел інформації. Розробка структури 

публікації. Мультимедійні елементи сторітелінгу. Підготовка контенту. 
Розробка оригінальної графічної стилістичної концепції. Огляд та вибір 

шаблонів для лонгрідів. Наповнення сторінки контентом відповідно до 
розробленої структури. Публікація лонгріда. 

 
ТЕМА 1.10. АДАПТИВНИЙ ДИЗАЙН ІНТЕРНЕТ МЕДІА 

 

Поняття адаптивності дизайну. Типи екранів пристроїв. Компонування 

елементів сторінки. Адаптивність стандартних блоків онлайнових 
конструкторів. Налаштування адаптивності ZeroBlocks. Конвертування 
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стандартних блоків у zeroblock. Аналіз сайтів на предмет адаптивності. 
Налаштування адаптивного дизайну сайтів для різних типів пристроїв.  

 
4. Теми і плани лекцій 

Тема 1.1. Огляд популярних онлайнових конструкторів сайтів. Створення 
сайту-візитівки 

План 

1. Огляд популярних онлайнових конструкторів та їх функціональних 
особливостей.  

2. Реєстрація на Google sites. 
3. Аналіз категорій шаблонів.  

4. Принцип розробки структури та наповнення сайтів на базі онлайнового 
конструктора.  

5. Робота з контентом.  
6. Створення власного сайту візитки за одним із шаблонів.  

7. Налаштування сайту і налаштування сторінки. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.2. Візуальна ієрархія у вебдизайні 
План 

1. Поняття, ресурси і значення візуальної ієрархії у вебдизайні.  
2. Проблеми інтерфейсів інтернет медіа та способи їх вирішення.  

3. Засоби дизайну для створення візуальної ієрархії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 

 

5. Теми і завдання лабораторних занять 
 

Тема 1.1. Огляд популярних онлайнових конструкторів сайтів. Створення 
сайту-візитівки 

Мета: актуалізувати набуті знання з медіадизайну, охарактеризувати 

вебдизайн як розділ графічного дизайну; здійснити огляд популярних 

онлайнових конструкторів, зокрема Wix та Google sites, пояснити принципи 

роботи онлайнових конструкторів, оглянути їхні функціональні можливості; 

створити власний сайт-візитівку на базі онлайнового конструктора 

відповідно до правил дизайну, навчитися публікувати сайт в інтернеті. 

Завдання 

1. Зареєструватися на Google sites. 
2. Створити новий сайт.  

3. Створити нову сторінку. Серед запропонованих варіантів знайти шаблон 
персональної сторінки (чи сторінки персони) і переробити як сайт візитку 

для себе.  
4. Опублікувати сайт у інтернеті. 
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5. Результат здавати як посилання на сайт. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.2. Візуальна ієрархія у вебдизайні 
Мета: дізнатися і визначити поняття, ресурси і значення візуальної 

ієрархії у вебдизайні; окреслити поширені проблеми інтерфейсів інтернет 

медіа та способи їх вирішення; дізнатися про засоби дизайну для створення 

візуальної ієрархії. 

Завдання 

 Опрацювати навчальні і методичні матеріали з теми. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.3. Лендінгпейдж як тренд вебдизайну 

Мета: розглянути особливості лендінгпейджу з точки зору вебдизайну, 

навчитися формулювати заголовки і підзаголовки посадкових сторінок, 

розробити концепцію та структуру власного лендінгпейджу, 

охарактеризувати особливості текстового і графічного контенту лендінгів; 

навчитися здійснювати налаштування взаємодії з користувачами. 

Завдання 

1. Опрацювати навчальний матеріал про лендінги. 
2. Розробити концепцію власного бренду неіснуючого товару або послуги: 

назва, опис, характер, особливості (потенційних клієнтів, представників 
цільової аудиторії). 

3. Опрацювати формули для формулювання ефективних заголовків 

4. Використати всі формули для формулювання заголовка і підзаголовка 
власного лендінга, обрати один найвдаліший варіант і аргументувати 

його. Завдання здати як текстовий файл. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.4. Розробка власного лендінга. Методи впливу на споживача  

Мета: ознайомитися з формулою AIDA; навчитися визначати рекламну 

мету лендінга; навчитися задію вати методи впливу на споживача та 

підвищувати конверсію сайту; навчитися налаштовувати форму зворотного 

зв’язку, створювати навігаційне меню на сторінці i налаштовувати 

посилання. 

Завдання 

1. Опрацювати навчальний матеріал про формулу AIDA. 

2. Опрацювати навчальний матеріал про пошук і підбір якісних ілюстрацій 
для сайтів. 

3. Опрацювати навчальний матеріал про методи впливу на споживача. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 

 
Тема 1.5. Розробка дизайну посадкової сторінки для реального стартапу 

Мета: ознайомитися з українською краудфандинговою платформою 

biggggidea.com, з'ясувати принципи відбору стартапів; навчитися створювати 

ефективний дизайн кнопок цільової дії, закріпити уміння застосування 

психологічних методів впливу на читача. 

Завдання 

1. Зайти на українську краудфандингову платформу 
https://biggggidea.com/projects/ 

2. Проаналізувати методи роботи платформи та принципи відбору стартапів.  
3. Обрати один з проєктів і розробити для нього посадкову сторінку на базі 

онлайнового конструктора. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.6. Розширені інструменти для розробки дизайну інтернет медіа  
Мета: ознайомитися з технологією ZeroBlock; закріпити уміння 

розробки концепції інтернет медіа; навчитися розробляти унікальний дизайн 
власного інтернет медіа за допомогою технології ZeroBlock; навчитися 
налаштовувати форму зворотнього зв'язку, навчитися робити анімацію на 

сайті. 
Завдання 

1. Опрацювати навчальні і методичні матеріали з теми. 
2. Ознайомитися з технологією ZeroBlock. 

3. Розробити концепцію та унікальний дизайн власного інтернетмедіа 
засобами технології ZeroBlock, дотримуючись правил дизайну та 

принципів візуальної ієрархії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.7. Створення мультимедійного резюме 

Мета: оглянути шаблони вебсторінок для мультимедійного резюме; 

навчитися створювати мультимедійне резюме; розширити інструментарій 

використання структурних блоків для візуалізації даних; навчитися 

створювати дизайн тексту на кольорових фонах. 

Завдання 

1. На базі конструктора Google sites створити власне мультимедійне 

резюме:  
- оглянути шаблони вебсторінок для резюме, проаналізувати структурні 

функціональні блоки; 
- розробити структуру власного мультимедійного резюме; 

- підібрати якісні фото та ілюстрації. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 

 
Тема 1.8. Розробка дизайну інтернет-магазину 

Мета: навчитися розробляти концепцію інтернет-магазину; здійснити 

огляд шаблонів вебсторінок для інтернет-магазину; навчитися створювати 

інтернет-магазин з кошиком та формою замовлення засобами онлайнового 

конструктора; ознайомитися із законодавством України щодо питань захисту 

суспільної моралі. 

Завдання 

1. ОпрацюватиматеріализаконодавстваУкраїнищодопитаньзахистусуспільної

моралі. 
2. Розробити концепцію інтернет-магазину. Тема і контент не повинні 

порушувати законодавство України. 
3. Створити інтернет-магазин з кошиком та формою замовлення на 

платформі Google sites: 
- обрати тему оформлення та відредагувати відповідно до розробленої 

концепції. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.9. Розробка структури та дизайну мультимедійного лонгріда  

Мета: з'ясувати поняття сторітелінгу, дізнатися правила та техніки 

сторітелінгу; навести приклади та проаналізувати мультимедійні лонгріди; 

навчитися розробляти складну і актуальну тему, здійснювати пошук, аналіз і 

опрацювання кількох джерел інформації; навчитися задіювати мультимедійні 

елементи сторітелінгу; навчитися розробляти оригінальну графічно-

стилістичну концепцію лонгріда; публікувати лонгрід в інтернеті. 

Завдання 

1. Визначити тему, яку б можна було розказати у формі сторітелінгу.  

2. Опрацювати навчальні і методичні матеріали з теми створення лонгрідів.  
3. Знайти та опрацювати джерела інформації з обраної теми. 

4. Розробити структуру публікації: Заголовок, Підзаголовки, Мультимедійні 
елементи, якими доповнюється розповідь. Наявність різних 

мультимедійних компонентів обов'язкова. Обсяг — 18–20 тис. знаків. 
5. Зафіксувати структуру у текстовому файлі і здати. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 
Тема 1.10. Адаптивний дизайн інтернет медіа  

Мета: з'ясувати поняття адаптивності дизайну; дізнатися про типи 

екранів пристроїв та їх значення для розробки вебдизайну; дізнатися про 
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способи компонування елементів сторінки; здійснювати аналіз сайтів на 

предмет адаптивності, навчитися розробляти адаптивний дизайн вебсторінок. 

Завдання 

1. Опрацювати навчальні і методичні матеріали з теми. 
2. Проаналізувати власні сайти, розроблені протягом семестру, на наявність 

адаптивної версії для різних типів екранів. 

3. Налаштувати адаптивний дизайн розроблених протягом семестру сайтів 
для різних типів пристроїв: для планшетів, для смартфонів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 
Тема 1.1. Огляд популярних онлайнових конструкторів сайтів. Створення 

сайту-візитівки 
Практичні завдання 

1. Здійснити огляд категорій шаблонів, переглянути сторінки-шаблони та 

проаналізувати їхні графічно-композиційні моделі. 

2. Здійснити налаштування створеного сайту в інтерфейсі онлайнового 

конструктора. 

3. Внести налаштування персональної сторінки. 

4. Доробити сторінку сайту-візитівки відповідно до правил дизайну.  

5. Опублікувати сайт в інтернеті та здати завдання як посилання на сайт.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.2. Візуальна ієрархія у вебдизайні 
Практичні завдання 

1. Знайти приклади 5 вебсторінок з недотриманням правил візуальної 

ієрархії в дизайні. Зробити скріншот. 

2. Здійснити аналіз помилок в дизайні та запропонувати способи поліпшення 

дизайну відповідно до правил дизайну та візуальної ієрархії. Здати як 

текстовий файл чи презентацію зі скріншотом і посиланням на 

проаналізовану сторінку. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 
Тема 1.3. Лендінгпейдж як тренд вебдизайну 

Практичні завдання 
1. Опрацювати матеріал для поглиблення розуміння і ефективної  розробки 

лендінгів. 
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2. Розробити лендінгпейдж для власного бренду на базі онлайнового 

конструктора. Підібрати контент і розробити дизайн відповідно до 

структури.  

3. Здійснити налаштування сторінки. 

4. Опублікувати сайт і здати як посилання на сторінку. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 
Тема 1.4. Розробка власного лендінга. Методи впливу на споживача  

Практичні завдання 
1. Відповідно до формули AIDA розробити/удосконалити структуру 

власного лендінга. 

2. Задіяти не менше п’яти методiв впливу на споживача. 

3. Налаштувати форму зворотнього зв’язку. 

4. Зробити меню на сторінцi i налаштувати посилання. 

5. Опублікувати сторінку в інтернеті та здати як посилання. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.5. Розробка дизайну посадкової сторінки для реального стартапу 
Практичні завдання 

Завершити роботу над посадковою сторінкою реального проєкту: 

- задіяти принципи створення посадкових сторінок за формулою AIDA; 

- розробити ефективний дизайн першого екрану; 

- пропрацювати формулювання заголовків і підзаголовків за формулами 

заохочення; 

- підібрати якісні, стилістично витримані ілюстрації; 

- створити дизайн кнопок цільової дії і ввести в структуру лендінга; 

- задіяти доцільні психологічні методи впливу на споживача. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 
Тема 1.6. Розширені інструменти для розробки дизайну інтернет медіа  

Практичні завдання 
1. Переглянути відеоуроки по ZeroBlock та анімації. 

2. Завершити роботу над власним інтернет медіа з власним дизайном: 

- не менше 12 власноруч розроблених блоків 

- використання складної форми поєднання блоків 

- налаштування зміни вигляду окремих елементів під час наведення 

- вставка відео 

- використання плашок 

- створення інтерактивних підказок 
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- налаштування форми зворотного зв'язку 

- анімація на сайті 

- стилістична єдність всього проєкту 

3. Опублікувати сторінку в інтернеті і здати роботу як посилання.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.7. Створення мультимедійного резюме 
Практичні завдання 

1. Опрацювати навчальний матеріал про читабельність тексту на кольорових 

фонах. 

2. Завершити роботу над структурою, наповненням та дизайном власного 

мультимедійного резюме. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.8. Розробка дизайну інтернет-магазину 
Практичні завдання 

1. Завершити роботу над інтернет-магазином: 

- підготувати ілюстрації товарів у Photoshop; ілюстрації повинні бути в 

одній стилістиці; 

- наповнити сайт матеріалами; 

- наповнити магазин товарами (не менше 50); 

- налаштувати форму замовлення. 

2. Опублікувати сайт і здати як посилання. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 

Тема 1.9. Розробка структури та дизайну мультимедійного лонгріда  
Практичні завдання 

1. Опрацюйте навчальні і методичні матеріали з теми. 

2. На Google sites створити нову сторінку і вибрати шаблон для лонгріда. 

3. Наповнити сторінку інформацією відповідно до розробленої структури.  

4. Розробити дизайн відповідно до наявного контенту. 

5. Розробити унікальну графічну стилістику для дизайну вебсторінки.  

6. Опублікувати сторінку в інтернеті і здати роботу як посилання. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 11, 12. 
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Тема 1.10. Адаптивний дизайн інтернет медіа 
Практичні завдання 

1. Завершити роботу над розробкою адаптивного дизайну всіх сайтів, 

виготовлених протягом семестру. 

2. Завдання здати як посилання. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 11, 12. 

 

7. Питання та завдання до іспиту 

Теоретичні питання 

1. Поняття «домен». 

2. Поняття «хостинг». 

3. Безкоштовні хостинги. 

4. Поняття «FTP» 

5. Історія вебдизайну. 

6. Закони України, які регламентують функціонування електронних 

видань. 

7. Поняття «вебдизайн». 

8. Компоненти вебдизайну. 

9. Колористика, естетика, стиль у вебдизайні. 

10. Види електронних видань. 

11. Складові елементи концепції електронного видання. 

12. Відмінність електронних та паперових видань. Позитивні і негативні 

аспекти. 

13. Технічне завдання. Основні складові технічного завдання. 

14. Логічна та фізична структура електронного видання. 

15. Правила дизайну. 

16. Візуальна ієрархія. 

17. Засоби дизайну застосовуються для побудови візуальної ієрархії.  

18. Правила макетування та розміщення інформації в електронних 

виданнях. 

19. Правила оформлення електронного видання. 

20. Анімація та графіка, як засіб оформлення електронних видань.  

21. Використання мультимедіа в електронних виданнях. 

22. Правила розміщення інформації. 

23. Різниця між графічним дизайном і вебдизайном. 

24. Розказати принцип роботи електронних видань. 

25. Вебсервер. 

26. Динамічне електронне видання. 

27. Статичне електронне видання. 

28. Як проводиться тестування електронних видань? 
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29. HTML.CSS. 

30. Як розмістити сайт у мережі Інтернет? 

31. Поняття інтерактивності. 

32. Поняття мультимедійності. 

33. Вебсторінка. 

34. Вебсайт. 

35. Гіперпосилання. 

36. Види гіперпосилань. 

37. Онлайн конструктор. 

38. Онлайнові конструктори. 

39. Переваги і недоліки задіяння онлайн конструкторів для розробки сайтів.  

40. Лендінг. 

41. Головна мета лендінгу. 

42. Принципи побудови лендінгів. 

43. Охарактеризування ролі заголовків у лендінгу. 

44. Особливості текстового і графічного контенту лендінгів. 

45. Формула AIDA і її застосування. 

46. Методи впливу на читача лендінгу. 

47. Форма зворотнього зв'язку і її роль у вебдизайні. 

48. Функції та особливості дизайну навігаційного меню сайту. 

49. Роль першого екрану посадкової сторінки. 

50. Роль кнопки цільової дії. 

51. Як поліпшити читабельність тексту на кольорових фонах.  

52. Поняття, ресурси і значення візуальної ієрархії у вебдизайні.  

53. Поширені проблеми інтерфейсів інтернетмедіа та способи їх вирішення. 

54. Сторітелінг. 

55. Правила та техніки сторітелінгу.  

56. Лонгрід. 

57. Мультимедійні елементи лонгріду. 

58. Особливості дизайну інтернет-магазинів. 

59. Функціональні елементи інтернет-магазинів. 

60. Що вважається порушенням законодавства України з питань моралі? 

61. ZeroBlock. 

62. Ховер. 

63. Створення інтерактивних підказок засобами вебтехнологій. 

64. Поняття адаптивності дизайну. 

65. Типи екранів пристроїв та їх роль у вебдизайні.  

66. Налаштування адаптивності ZeroBlocks. 

 

Практичне завдання 

Розробити лендінгпейдж для власного бренду.   
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8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

А (90–100 балів) – за глибокі знання навчального матеріалу, що 
міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і 
розвитку, чітко і лаконічно; логічно і послідовно відповідати на поставлені 
запитання; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач. 
В (84–89 балів ) – за ґрунтовні знання навчального матеріалу, 

включаючи розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання; 
вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язування 

практичних задач. 
С (74–83 балів) – за міцні знання навчального матеріалу, включаючи 

розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, 
містять певні (несуттєві) неточності; вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач. 
D (66–73 балів) – за посередні знання навчального матеріалу, мало 

аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час 
розв’язання практичних задач. 

E (61–65 балів) – за слабкі знання навчального матеріалу, не 

аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час 
розв’язання практичних задач; невміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач. 
FХ (21–60 балів) – за незнання значної частини навчального матеріалу, 

істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосовувати 
теоретичні положення під час розв'язання практичних задач. 

F (0–20 балів) – за незнання значної частини навчального матеріалу, 
істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час 

розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних 
положень, не виконання мінімально необхідних практичних завдань.  

Отримані здобувачем освіти бали за 100-бальною шкалою оцінювання 
знань переводяться у державну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно» чи 

«незадовільно») та в шкалу ECTS (А, В, С, D, Е, FX, F) згідно з таблицею: 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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