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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: освоєння здобувачем вищої освіти головних принципів 
функціонування мережі Інтернет, структури вебсторінок, вебсерверів та 

вебклієнтів, технологій, засобів та методів побудови динамічних 
вебзастосувань.  

Завдання: 
Освітня компонента «Вебдизайн та мультимедійні технології» передбачає: 

- розробку мультимедійного контенту для публікації в мережі; 
- засвоєння основних понять веб-технологій; 
- ознайомлення з програмними засобами створення вебдокументів; 

- набуття практичних вмінь із розробки вебсторінок та вебсайтів за 
допомогою інструментального засобу Macromedia Dreamweaver; 

- освоєння роботи програм типу WYSIWYG; 
- освоєння основних правил побудови статичних та динамічних видань; 

- отримання навичок верстки та редагування вебсторінок; 
- вивчення основних правил графічного дизайну при створенні 

мультимедійного контенту; 
- встановлення та адміністрування сайтів за допомогою найпопулярніших 

- CMS; 
- створення електронних видань різного типу і різного призначення. 

Предмет: мультимедійні технології та принципи вебдизайну а також 
методи їх використання при розробці сайтів різноманітного призначення. 

 
У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 

повинні набути такі програмні компетентності: 

 
загальні: 

ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 
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.  

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.  
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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): 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  

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 журналістської діяльності». 
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2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
годин 

Аудиторні години 

С
а
м

о
с
т
ій

н
а 

р
о

б
о

т
а 

Л
е
к
ц

ії
 

П
р

а
к
т
и

ч
н

і 

(с
е
м

ін
а
р

сь
к
і)

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р
н

і 

Д
р

іб
н

о
гр

у
п

о
в
і 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л

ьн
і 

Розділ 1. Основи вебдизайну та верстка вебсайту 

1.1. Введеня в вебдизайн 8 4     4 

1.2. Поняття хостингу та домену 8 4     4 

1.3. Мова гіпертекстової розмітки html 6   2   4 

1.4. Використання таблиць  та 
фреймів у html-документах 

6   2 
  

4 

1.5. Блокова верстка сайту 6   2   4 

1.6. Основи вебграфіки. Розміщення 
та відтворення мультимедійних 
даних 

6   2 
  

4 

1.7. Графічні об’єкти та 

гіперпосилання 
8   2 

  
6 

 Разом за 1 розділ 48 8  10   30 

Розділ 2. Створення концепції вебсайту та робота з CMS 

 
2.1. 

Типи сайтів та їх особливості 4      4 

 

2.2. 
Концепція електронного видання 6   2   4 

2.3. 
Основні принципи роботи із 

CMS 
6   2   4 

2.4. 
Пошукова  оптимізація та 
просування вебсайтів 

6   2   4 

2.5. 

Основи роботи з CMS 

Wordpress. Налаштування сайту 
на базі CMS Wordpress 

6   2   4 

2.6. 

Основи роботи з CMS Joomla. 

Налаштування сайту на базі 
CMS Joomla 

6   2   4 

2.7. 
Основні загрози для безпеки 
сайту 

8   2   6 

 Разом за 2 розділ 42   12   30 

 Разом за 7 семестр 90 8  22   60 

 Всього 90 8  22   60 
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3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ВЕБДИЗАЙНУ ТА ВЕРСТКА ВЕБСАЙТУ 
 

ТЕМА 1.1. ВВЕДЕННЯ В ВЕБДИЗАЙН 
 

Введення в вебдизайн і принципи дизайну.  Історія створення мережі 

інтернет. Визначення Web-дизайну. Мережеве середовище. Теорія навігації. 
Види електронних видань. Динамічне та статичне компонування сайту. 

Презентаційні можливості нових інформаційних технологій. Поява перших 
браузерів. Альтернативні браузери. Найкорисніші функції. Характерні 

особливості. Куки. Розуміння приватності. Налаштування браузерів. Офлайн 
браузери. Порівняльна характеристика браузерів. Програми для створення 

сайтів. Що таке текстові і візуальні HTML-редактори. Блокнот. Notepad ++. 
Adobe Dreamweaver. Microsoft FrontPage. Переваги й недоліки. Перегляд 
вебдокументу. 

 
ТЕМА 1.2. ПОНЯТТЯ ХОСТИНГУ ТА ДОМЕНУ 

 
Сервіси для публікації. FTP вивантажники. Вибір URL-адреси. Вгадування 

URL. Архівні URL. Реклама URL. Підтримка старих URL. Хостинг на 
безкоштовному сервері. Рекламування сайту в Інтернеті. Реєстрація ресурсу в 

пошукових системах. Види хостингу: віртуальний хостинг; віртуальний 
виділений сервер; виділений сервер; колокація; хмарний хостинг; реселлер 

хостинг. Загальні відомості про службу DNS. Вибір та реєстрація доменного 
імені. «Парковка» домену.  

 
ТЕМА 1.3. МОВА ГІПЕРТЕКСТОВОЇ РОЗМІТКИ HTML 

 

Історія створення гіпертекстової мови розмітки. Засоби створення НТМL-

документів. Основна термінологія та правила запису елементів HTML. Основні 
кодування у вебдизайні. Коди (теги) мови. Базові конструкції мови HTML. Теги 

форматування тексту. Нумеровані та марковані списки. Текстові 
гіперпосилання. Текст як елемент. Засоби оформлення HTML. Використання 

CSS у роботі з текстом. Обов’язкові теги. Атрибути. Коментарі. Форматування  
абзацу. Теги абзацу. Заголовки. Кінець рядку. Горизонтальні лінії. 

Форматування шрифту. Фізичні та логічні стилі. Форматування тексту. Поняття 
списку. Ненумеровані та нумеровані списки. Списки визначень. Вкладені 
списки.  

 
ТЕМА 1.4. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ  ТА ФРЕЙМІВ У HTML-ДОКУМЕНТАХ 

 
Запис атрибута style=””. Задаємо стилем background-color колір фону. 

Ширина фону. Стиль font-size. Розташування символа у рядку. Стильові 
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особливості шрифтів. Назви шрифтів у коді. Застосування стилів для усіх 
елементів документу.  Використання селекторів тегів для налаштування стилю 

заголовків. Параметри стилю text-transform. Особливості ширини колонки з 
огляду на роздільну здатність моніторів. Вирівнюванням тексту стилем та його 
можливі значення. Абзаци та зовнішні відступи. Стилі, що відповідають за 

відступи між словами та літерами. 
 

ТЕМА 1.5. БЛОКОВА ВЕРСТКА САЙТУ 
 

Формування таблиці. Об'єднання комірок. Встановлення розмірів таблиці 
та комірок. Оформлення рамок таблиці та форматування тексту. Оформлення 

таблиць кольором. <iframe>. Розміщення об'єктів на вебсторінці. Фрейми у 
HTML-документах. Теги й атрибути фреймів. Застосування посилань у 

фреймах. Поле для завантаження файлів. Елементи дати і часу. Приховане 
поле. Кнопка відправки даних форми на сервер. 

 

ТЕМА 1.6. ОСНОВИ ВЕБГРАФІКИ. РОЗМІЩЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ  

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ 
 

         Значення універсального тегу <div>. Структура блоку. Властивості блоку. 
Поля. Рамки. Відступи. Ширина блоку. Вкладені блоки.  Недоліки верстки. 

Блокові, строкові та інші види html-елементів, види позиціонування елементів 
на сторінці. Верстка вебсторінок з фіксованою шириною. 

 

ТЕМА 1.7. ГРАФІЧНІ ОБ’ЄКТИ ТА ГІПЕРПОСИЛАННЯ 

 

Теги управління зовнішнім виглядом HTML-документу. Оформлення 
графіки засобами HTML, CSS у роботі із зображеннями. Фон для вебсторінки. 

Компонування фото і тексту. Розміщення і вирівнювання зображень на 
вебсторінках. Карти посилань Таблиця базових кольорів. Програма Adobe 

Photoshop. Використання мультимедіа на вебсторінках. Формати аудіо- та 
відеофайлів. 

 

РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВЕБСАЙТУ ТА РОБОТА З CMS 

 

ТЕМА 2.1. ТИПИ САЙТІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

 
Типи сайтів та їх особливості. Види сайтів і їх категорії. Інформаційні 

ресурси. Статичні та динамічні сайти. Плюси і недоліки статичного сайту. 
Плюси і недоліки динамічного сайту. Основні відмінності між статичними та 

динамічними вебсторінками. 
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ТЕМА 2.2. КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ 
 

Поняття та складові концепції. Актуальність, доцільність, оригінальність 
запропонованого проекту. Складання  технічного завдання відповідно до вимог. 
Розробка структури та навігації динамічного сайту. Створення ескізу 

зовнішнього вигляду сайту. Використання програми Photoshop для створення 
макетів Вебсторінок. Підготовка макета до верстки. Збереження графічних 

файлів для Веб. Основні моменти юзабіліті. Легкість сприйняття інформації. 
Оформлення. Адаптивна верстка. Навігація. Швидкість завантаження сайту.  

Показники визначення якості контенту. Link Checker для перевірки битих 
посилань. Аналіз сайтів конкурентів. 

 
ТЕМА 2.3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ІЗ CMS 

 

Види систем управління контентом. Переваги та недоліки 

найпопулярніших систем управління контентом. Основні принципи роботи з 
CMS. Основні переваги та недоліки при використанні CMS. 

 
ТЕМА 2.4. ПОШУКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ПРОСУВАННЯ ВЕБСАЙТІВ 

 

Історія пошуку в інтернеті. Основні характеристики пошукової системи.  
Популярні пошукові системи в світі та в Україні. Біла, сіра та чорна 

оптимізація. Модуль індексування. БД. Сервер пошуку. Алгоритми роботи 
пошуковиків. Формування сторінки пошукової видачі. Сніпет документа. 

Оновлення інформації в базі пошукової системи. Оптимізація. Аналіз 
відвідувачів. Зовнішня оптимізація. Методи просування сайту. Вплив на 

видачу. Релевантність та ранжування сайту. Методи оптимізації. Банери та 
банерні мережі. Безкоштовні сервіси для SEO-аналізу сайту онлайн. SEO аудит.  

 
ТЕМА 2.5. ОСНОВИ РОБОТИ З CMS WORDPRESS. НАЛАШТУВАННЯ САЙТУ 

НА БАЗІ CMS  WORDPRESS 
 

Знайомство з можливостями CMS Wordpress, інсталяція цієї програми на 

комп'ютері. Вирізка непотрібних елементів з коду CMS. Публікація статей на 
сайті. Функціональні можливості програми. Плюси і мінуси системи. Сайти які 

можна отримати за допомогою даного сервісу. Кастомізація дизайну. Блоковий 
редактор Gutenberg.  Додавання необхідного функціоналу. Вибір та активація 

теми для WordPress. Налаштування CMS WordPress. Налаштування віджетів.  
Встановлення плагінів оптимізації та безпеки. Підвищення функціональності і 

юзабіліті ресурсу за допомогою плагінів. Встановлення кодів сервісів 
аналітики. Створення сторінки та публікації. Визначення слабких сторін сайту. 

 

 

http://validator.w3.org/checklink
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ТЕМА 2.6. ОСНОВИ РОБОТИ З CMS JOOMLA. НАЛАШТУВАННЯ САЙТУ НА 

БАЗІ CMS JOOMLA 

 

Завантаження і розпакування CMS. Створення бази даних. Установка через 
вебінтерфейс. Установка CMS JOOMLA на хостинг. Панель адміністратора. 

Налаштування пунктів головного меню.  
Встановлення демо-пакету CMS JOOMLA на віртуальному хостингу. 

Основні етапи роботи з демо-даними. Вхід в адмін-панель 
Joomla. Налаштування меню. Робота із пунктом  меню "Система" - "Загальні 

налаштування". Встановлення плагінів оптимізації. Визначення слабких сторін 
сайту. 
 

ТЕМА 2.7. ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ БЕЗПЕКИ САЙТУ 

 
Види загроз. SQL-injection. Include-баг. Сross Site Scripting (XSS). Крадіжка 

конфіденційної інформації. Сканери вразливості. Виявлення ботнет-програм. 
Захист від ботнет-атак. Фішинг. Вішинг та його популярні схеми. Робота 

брандмауера. FTP та HTTP протоколи. Спам. Троян як найпоширеніша 
категорія шкідливих програм. Шкідливе програмне забезпечення. 

 
4. Теми і плани лекцій 

 
Тема 1.1. Введення в вебдизайн 

План 
1. Введення в вебдизайн і принципи дизайну. 

2. Історія створення мережі інтернет.  
3. Визначення Web-дизайну.  

4. Мережеве середовище.  
5. Теорія навігації.  
6. Динамічне та статичне компонування сайту.  

7. Adobe Dreamweaver. Microsoft FrontPage.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 6, 12, 15, 23. 
 

Тема 1.2. Поняття хостингу та домену 
План 

1. Сервіси для публікації. 
2. FTP вивантажники.  

3. Вибір URL-адреси. Вгадування URL.  
4. Хостинг на безкоштовному сервері.  

5. Рекламування сайту в Інтернеті.  
6. Загальні відомості про службу DNS.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 15, 23. 

https://www.eset.com/ua/support/information/entsiklopediya-ugroz/vredonosnyye-programmy/
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5. Теми і завдання лабораторних занять 
 

Тема 1.3. Мова гіпертекстової розмітки HTML 
Мета: засвоїти основну термінологію та правила запису елементів HTML. 

Використання CSS у роботі з текстом. Обов’язкові теги. Поняття списку. 

Завдання 
Навчитись працювати з  тегами HTML. HTML атрибути. Класи та 

ідентифікатори. Створити «скелет» сторінки: <!DOCTYPE html>, 

<html>,</html>. Застосувати для розміщення інформації на сторінці елементи 

<head>, <title>, <body>, <meta>, <p>, <h1>…<h5>, <em>, <strong>. 

Опрацювати стилі CSS. Проаналізуйте дієвість коду та його сприйняття як web -

сторінки, зберігши файл з розширенням *.html та відкривши його у декількох 

браузерах. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:   2, 4, 5, 8, 14, 16, 17. 
 

Тема 1.4. Використання таблиць та фреймів у HTML-документах 

Мета: вивчення принципів формування таблиць і фреймів. Розміщення 
об'єктів на вебсторінці. Фрейми у HTML-документах. Теги й атрибути фреймів. 

Застосування посилань у фреймах. Поле для завантаження файлів.  
Завдання 

Опрацюйте представлені викладачем завдання (структура сайту, фрейми, 
атрибути тега <Frame>). Створіть документ, який розбиває вікно перегляду за 
допомогою фреймів на дві області: ліву і праву. У лівій області розмістіть зміст, 

при  виборі його пунктів відповідний розділ повинен з'являтися в правій 
частині вікна. Розташуйте зміст у вигляді графічного вертикального меню. 

Створіть гіперпосилань між документами. 
Рекомендовані інформаційні джерела:   5, 14, 18, 21. 

 

Тема 1.5. Блокова верстка сайту 
Мета: ознайомити здобувачів освіти із значенням універсального тегу 

<div>. Структурою блоку. Властивостями блоку. Недоліками блокової верстки. 

Опрацювати блокові, строкові та інші види html-елементів, види 

позиціонування елементів на сторінці. Верстка вебсторінок з фіксованою 

шириною. 

Завдання 

Опрацювати багатоколонкові макети. Використати елемент <div>, початок 
роботи з властивостями  CSS (width, float, marqin). Застосування двох елементів 

<div> у двоколонковому макеті: одного для основного контенту, другого –  для 
бокової панелі. В середині кожного елементу <div> розмістити заголовки, 

абзаци, зображення та інші елементи <div>. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:   5, 11, 14, 18, 20, 21. 
 

Тема 1.6. Основи вебграфіки. Розміщення та відтворення мультимедійних 
даних 

Мета: ознайомити із: тегами управління зовнішнім виглядом HTML-
документу; оформленням графіки засобами HTML, CSS у роботі із 

зображенням; фонами для вебсторінки; компонуванням фото і тексту; 
розміщенням і вирівнюванням зображень на вебсторінках; таблицею базових 

кольорів; застосуванням програми Adobe Photoshop; форматами аудіо- та 
відеофайлів. 

Завдання 
Використати властивість background-image каскадних таблиць стилів (CSS) 

для додавання зображень на сторінку. Додати зображення на вебсторінку за 
допомогою мови HTML. Знайти на жорсткому диску 4-5 графічних файлів із 

такими можливими розширеннями: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif і т.д. Вибрати 
відповідний формат файлу зображення, вивести зображення потрібних розмірів 

на екран, оптимізувати зображення для використання в інтернеті з метою 
збільшення швидкості завантаження сторінок. Вирівняйте зображення відносно 

тексту атрибутом alt. Створіть рамку навколо малюнків, задайте товщину 
рамки. Зробіть підпис малюнків. Розгляньте програму Adobe Photoshop як 
найпопулярніший інструмент у роботі вебдизайнера. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   6, 7, 12, 13, 14, 25. 

 

Тема 1.7. Графічні об’єкти та гіперпосилання 

Мета: робота із вставкою графічних і відеофайлів. Вставка гіперпосилань. 
Вставка звуку і відеозображення. Поняття про динамічні ефекти.  

Завдання 
Використати елементи <video> і <audio> мови HTML5.  Проблеми 

підтримки браузерами різних форматів. Опрацювати формати файлів і 

програвачі / плагіни для перегляду відео. Проаналізувати розширення назв 
звукових файлів - au, wav, mid, midi, ra, а відеофайлів - avi, vivo, mpeg. Вставити 

звук та відео, як значення параметра HREF та задати у тезі гіперпосилання 
шлях до потрібного звукового чи відеофайлу, який вже є на диску. Застосувати 

динамічний ефект тексту у смузі за допомогою парного тега <MAR-
QUEE>...</MARQUEE>. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  6, 7, 12, 13, 14, 22. 

 

Тема 2.2. Концепція електронного видання 
Мета: ознайомлення здобувачів освіти із поняттям концепції. Складання  

технічного завдання відповідно до вимог. Створення  ескізу зовнішнього 

вигляду сайту. Використання програми Photoshop для створення макетів 
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Вебсторінок. Підготовка макета до верстки. Збереження графічних файлів для 
Веб. Основні моменти юзабіліті.  

Завдання 

1. Розібрати на прикладах, наданих викладачем, поліпшення виду зображень у 

Adobe Photoshop. Зробити корекцію зображень по тону і кольору. Використати 

технологію створення фотоколажу. Створити текстові написи для вебсторінок. 

Використати Photoshop для створення макету Web-сторінок. Підготовка макета 

до верстки (розрізання зображення на окремі частини). Зберегти графічні файли 

для вебсторінки. Вивчити комплекс інструментів графічного редактора Adobe 

Illustrator.  

2. Поетапно розробити макет сайту. Розробити технічне завдання для створення 

сайту. Основні розділи ТЗ: загальна інформація про сайт, експлуатаційне 

призначення сайту, функціональне призначення, дані і опис  сторінок, вимоги 

до безпеки сайту, вимоги до хостингу, об'єм вмісту, терміни та обов'язки. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:   12, 13, 14. 

 
Тема 2.3. Основні принципи роботи із CMS  

Мета: робота над видами систем управління контентом. Ознайомитися з 
технологічними способами визначення системи управління контентом.  Основні 

принципи роботи з CMS. Основні переваги та недоліки при використанні CMS.  
Завдання 

Створити на хостингу безкоштовну CMS. Налаштувати адміністративну 

панель. Завантажити змістовною інформацією базовий шаблон CMS. Додати 

необхідні сервіси та динамічні елементи. Проаналізувати інші можливості 

CMS. Виконати роботу відповідно до індивідуальної теми 

розроблюваного вебсайту. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 14, 25. 
 

Тема 2.4. Пошукова  оптимізація та просування вебсайтів 
Мета: ознайомити здобувачів освіти з основними характеристиками 

пошукової системи та методами просування сайту. Вплив на видачу. 

Релевантність та ранжування сайту. Методи оптимізації. Банери та банерні 
мережі. Безкоштовні сервіси для SEO-аналізу сайту онлайн. PageRank, 

Тематичний індекс цитування. Основні принципи ранжирування сайтів в 
пошукових системах. Просування в соціальних мережах. Медійне просування. 

Системи статистики та аналітики сайту. Адаптація під мобільні пристрої. 
Забезпечення кросбраузерності. 

Завдання 

http://www.znannya.org/?view=concept:427
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1. Опрацювати на прикладах основні поняття та принципи роботи пошукових 
систем. Визначити базові інструменти просування сайту у результатах пошуку 

та в соціальних мережах. З’ясувати принципові відмінності в трансляції банера 
та тизера. Робота з біржами та движками систем банерообміну і покупки 
трафіку. Визначити оптимальні бюджети просування, оцінка ефективності та 

результатів. 
2. Визначити базові принципи внутрішньої оптимізації. Зробити технічний Seo-

аудит. Скласти семантичне ядро. Написати інформативний seo-текст. 
Практичне використання мета-тегів Title, Description. Оптимізувати заголовки 

Н1...Н6. Підібрати та оптимізувати зображення. Визначити час завантаження 
сторінок. Адаптація під мобільні пристрої. Налаштувати системи вебаналітики. 

Набути практичних навичок із зовнішньої оптимізації. Застосувати ієрархічну 
структуру. Застосувати структуру з обширними зв'язками, розширивши її 

додаванням посилання на головну сторінку. Опрацювати статичні та динамічні 
чинники ранжування. Тематичний індекс цитування. Збільшення посилальної 

популярності і трасту сайту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 10, 12, 13, 14. 
 

Тема 2.5. Основи роботи з CMS Wordpress. Налаштування сайту 
на базі CMS Wordpress 

Мета: знайомство з можливостями CMS Wordpress, інсталяція цієї 
програми на комп'ютері. Вирізка непотрібних елементів з коду CMS. 

Функціональні можливості програми. Плюси і мінуси системи. Кастомізація 
дизайну. Додавання необхідного функціоналу. Налаштування віджетів. 

Встановлення плагінів оптимізації та безпеки. Створення сторінки та публікації . 
Визначення слабких сторін сайту. 

Завдання 
1. Інсталюйте CMS Wordpress на локальному диску. Ознайомтесь із основними 

елементи інтерфейсу адміністративної панелі CMS Wordpress. Створіть, 

відредагуйте та видаліть сторінки. Оптимізуйте контент за допомогою 
текстового редактора Gutenberg, в візуальному і html режимах. Додайте, або 

видаліть коментарі. Оберіть потрібний формат. Виберіть відповідний для 
тематики вашого сайту URL. Завантажте рубрики та RSS стрічки. Додайте поле 
введення пошукових запитів. Використайте набуті під час курсу навички для 

редагування зображення. Розмістіть медіафайли.  
2. Підберіть шаблон, який буде влучним для вашого сайту. Встановіть тему. 

Підберіть шаблон який задовольнить навіть найвибагливіший смак кожного 
майбутнього відвідувача сайту. Встановіть шаблон який передбачає швидке 

завантаження і відповідність вимогам верстки HTML5 та CSS3. Застосуйте 
попередній перегляд теми. Ретельно підберіть рубрику для домашньої сторінки. 

Використайте в оптимізації мета-теги, тексти підзаголовків, тексти 
гіперпосилань, підписи до фотографій. Зарезервуйте місце на хостингу. 

https://webmaestro.com.ua/ua/audit/
https://webmaestro.com.ua/ua/audit/
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Завантажити свій сайт на хостинг. Додати сайт в каталоги та рейтинги. 
Розмістіть лічильники та рекламні банери на першій сторінці. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  10, 17, 22. 
 

Тема 2.6. Основи роботи з CMS Joomla. Налаштування сайту 

на базі CMS Joomla 
Мета: завантаження і розпакування CMS. Встановлення демо-пакету CMS 

Joomla на віртуальному хостингу. Створення бази даних. Установка CMS 
Joomla на хостинг. Панель адміністратора. Налаштування пунктів головного 

меню. Визначення основних етапів роботи з демо-даними. Вхід в адмін-панель 
Joomla. Налаштування меню. Встановлення плагінів оптимізації. Визначення 
слабких сторін сайту. 

Завдання 
1. Інсталюйте CMS Joomla на локальному диску. Фронтальна частина та Backend 

частина. Ознайомтесь з  основними елементи інтерфейсу адміністративної 
панелі CMS Joomla. Встановіть шаблон разом з тестовими даними. Налаштуйте 

пункти головного меню сайту. Категорії і матеріали в CMS  Joomla. Створіть 
категорії і підкатегорії. Додайте нові статті, та відредагуйте матеріали. Додайте 

поле введення пошукових запитів. Встановіть на сайт необхідні для проекту 
плагіни та модулі. Завантажити нові статті та зображення.  

2. Інсталюйте демо-пакет CMS Joomla на віртуальний хостинг. Налагодіть 
рубрики та навігацію на сайті. Завантажте власний контент замість демо-даних. 

Використайте в оптимізації мета-теги, тексти підзаголовків, тексти 
гіперпосилань, підписи до фотографій. Додайте сайт в каталоги та рейтинги. 

Розмістіть лічильники та рекламні банери на першій сторінці. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:   10, 17, 22, 25. 

 
Тема 2.7. Основні загрози для безпеки сайту 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з видами загроз та шкідливим 
програмним забезпеченням. 

Завдання 
Перевірити свій сайт на помилки коду.  Протести на швидкість, 

продуктивність, навантаження. Перевірити на вразливість та безпеку. 
Перевірити на биті посилання та орфографію. Перевірити позиції сайту в 

пошукових системах. Перевірити сайт на кросбраузерність. Звіт з посиланнями 
надіслати викладачу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   17, 19. 
 

 
 

 



16 
 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1. Введення в вебдизайн  
Практичні завдання 

Ознайомтесь з історією появи перших пошуковиків, їх характерними 

особливостями та налаштуванням. Ознайомтесь з програмами для створення 

сайтів. Опрацюйте теоретичну інформацію про  HTML-редактори. Блокнот. 

Notepad ++. Adobe Dreamweaver. Microsoft FrontPage. Самостійно знайдіть 

переваги й недоліки текстових і візуальних HTML-редакторів. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 3, 4, 6, 12, 15, 23. 

 

Тема 1.2. Поняття хостингу та домену 

Практичні завдання 
Підготовка до лабораторного заняття. Самостійне вивчення питань 

«Хостинг на безкоштовному сервері. Реєстрація ресурсу в пошукових системах. 
Види хостингу». Проаналізувати якій компанії-хостингу України віддати 

перевагу, як зареєструвати свій домен та як прив’язати домен до хостингу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 3, 15, 23. 
 

Тема 1.3. Мова гіпертекстової розмітки HTML 
Практичні завдання 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. 
Вивчити синтаксис мови html, елементи, що застосовуються та їх атрибути. 

Виконати приклади з лабораторної роботи, результати зберегти. Створити 
власну вебсторінку, застосовуючи усі вивчені елементи.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:   2, 4, 5, 8, 14, 16, 17. 
 

Тема 1.4. Використання таблиць та фреймів у HTML-документах 

Практичні завдання 
Опрацювати принципи формування таблиць і фреймів. Розглянути просту 

фреймову структуру. Документ для первинного завантаження. Обмін вмістом 

фреймів. Застосування браузера який підтримує плаваючі фрейми, опис яких 

розташований в тексті звичайного HTML-документа. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:   5, 14, 18, 21. 
 

  

https://deltahost.ua/ua/yak-zareyestruvati-domen-klyuchovi-momenti.html#hosting
https://deltahost.ua/ua/yak-zareyestruvati-domen-klyuchovi-momenti.html#own-domain
https://deltahost.ua/ua/yak-zareyestruvati-domen-klyuchovi-momenti.html#free-hosting
https://deltahost.ua/ua/yak-zareyestruvati-domen-klyuchovi-momenti.html#linking
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Тема 1.5. Блокова верстка сайту 

Практичні завдання 

Опрацювати запропонований викладачем матеріал та рекомендовану 
літературу. Підготувати зміст і ескізи сторінок для  роботи. Продумати всі 

необхідні елементи оформлення сторінок. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   5, 11, 14, 18, 20, 21. 
 

Тема 1.6. Основи вебграфіки. Розміщення та відтворення мультимедійних даних 
Практичні завдання 

Підготуйте зображення на наступну лабораторну роботу. Вони мають бути 

змістовними, бути інформативними, створювати правильний настрій, 
відповідати колірній палітрі сайту. Перегляньте стокові фотохостинги,  або 

підготуйте авторські зображення. Пам'ятайте про те, що всі зображення – це 
об'єкти, які охороняються законом про авторське право, тому просте 

використання графіки, скопійованої з інших сайтів, може спричинити серйозні 
проблеми. Самостійно проаналізуйте різницю між векторними та растровими 

зображеннями. Ознайомтесь з програмою Adobe lllustrator. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   6, 7, 12, 13, 14, 25. 
 

Тема 1.7. Графічні об’єкти та гіперпосилання 
Практичні завдання 

Проаналізувати: у яких випадках слід розміщувати аудіо / відеофайли на 
своєму сайті, а в яких – скористатися стороннім сервісом, таким як YouTube. 
Ознайомитись із застосуванням елементів  <video> і <audio> мови HTML5.  

З’ясувати проблеми підримки браузерами різних форматів. Проаналізувати 
розширення назв звукових файлів -  au, wav, mid, midi, ra та відеофайли - avi, 

vivo, mpeg. Опрацювати теоретичний матеріал про створення динамічного 
ефекту тексту у смузі. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   6, 7, 12, 13, 14, 22.    

 
Тема 2.1. Типи сайтів та їх особливості 

Практичні завдання 
Опрацювати запропонований викладачем матеріал та рекомендовану 

літературу. Підготувати матеріал для написання порівняльної таблиці між 
статичною вебсторінкою та динамічною вебсторінкою. Проаналізувати основні 
відмінності та запропонувати розгорнутий висновок. Знайти приклади. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 3, 6, 10. 
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Тема 2.2. Концепція електронного видання 
Практичні завдання 

1. Ознайомитись з комплексом інструментів, фільтрів і різних доповнень 
програми Adobe Photoshop необхідних для створення сайту. Вивчити базові 
можливості графічного редактора Adobe Illustrator. Ознайомитись з поняттям 

«резинового дизайну». Визначити ключові моменти на які варто звернути увагу 
при підготовці макету до верстки. 

2. Засвоїти теоретичний матеріал про етапи розробки макету сайту. Визначити та 
опрацювати основні розділи технічного завдання для створення сайту.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:   12, 13, 14. 
 

Тема 2.3. Основні принципи роботи із CMS 
Практичні завдання 

Опрацювати запропонований викладачем матеріал та рекомендовану 
літературу. Ознайомитись з основними перевагами та недоліками при 

використанні CMS. Визначити який дизайн і функціонал потрібно реалізувати 
на CMS відповідно до індивідуальної теми розроблюваного вебсайту. 

Сформулювати ключові параметри свого сайту при виборі СMS (кількість 
контенту, об’єми баз даних, тип інформації, інтенсивність оновлення контенту).  
Встановити локальний сервер Denver та перевірити працездатність FTP клієнта 

FileZilla на ПК. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   12, 14, 25. 
 

Тема 2.4. Пошукова  оптимізація та просування вебсайтів 
Практичні завдання 

Проаналізувати відповідність ресурсу параметрам пошукових систем. 
Застосувати Google-алгоритми для SEO-оптимізація сайту. Ознайомитись із 

SEO-плагінами та оптимізацією сторінки за ключовими словами. Оптимізувати 
сайт під мобільний телефон та перевірити ступінь адаптованості під мобільні 

пристрої. Самостійно проаналізуйте: реєстрація в яких каталогах збільшить 
траст вашого сайту. Підготуйте презентації сайтів створених у межах освітньої 

компоненти. 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 10, 12, 13, 14. 
 

 Тема 2.5. Основи роботи з CMS Wordpress. Налаштування сайту на базі CMS 

Wordpress  
Практичні завдання 

Інсталяція CMS Wordpress на ПК. Підготувати меню для сайту, матеріал до 
кожної рубрики із заголовками, та зображення в програмі Adobe Photoshop. 

Завантажити статті на вебсайт, призначивши їм відповідні рубрики. Перевірити 
налаштування модулів та плагінів. Посилання на сайт надіслати викладачу на 
електронну пошту або продемонструвати на практичному занятті.  

http://www.znannya.org/?view=concept:427
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://search.google.com/test/mobile-friendly
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Рекомендовані інформаційні джерела:   10, 17, 22. 

 

 Тема 2.6. Основи роботи з CMS Joomla. Налаштування сайту на базі CMS 

Joomla 
Практичні завдання 

Інсталяція CMS Joomla на ПК. Підготувати меню для сайту, матеріал до 
кожної рубрики із заголовками, та підготувати зображення в програмі Adobe 

Photoshop. Завантажити статті на вебсайт, призначивши їм відповідні рубрики. 
Перевірити налаштування модулів та плагінів. Посилання на сайт надіслати 

викладачу на електронну пошту або продемонструвати на практичному занятті.  
 
Рекомендовані інформаційні джерела:   10, 17, 22, 25. 

 
Тема 2.7. Основні загрози для безпеки сайту 

Практичні завдання 
Самостійно ознайомитись з плагінами для тестування WordPress. 

Перевірити сторінки на кросбраузерність, зробити скріншоти сторінок в 

обраних браузерах. У разі виявлення недоречностей – виправити. Підготувати 

звіт.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:   17, 19. 

 
7. Питання та завдання до іспиту  

Теоретичні питання 
1. Історія створення мережі інтернет.  
2. Що таке мережеве середовище?  

3. Про що теорія навігації? 
4. Які бувають види електронних видань? 

5. Поясніть динамічне та статичне компонування сайту.  
6. Поява перших браузерів.  

7. Як налаштувати браузери? 
8. Порівняльна характеристика браузерів.  

9. Які найпопулярніші програми для створення сайтів? 
10. Що таке текстові і візуальні HTML-редактори? 

11. Які існують сервіси для публікації? 
12. Що таке FTP вивантажники?  

13. Як вибрати URL-адресу?  
14. Як обрати хостинг на безкоштовному сервері?  
15. Як зареєструвати ресурс в пошукових системах?  

16. Які існують види хостингу? 
17.Загальні відомості про службу DNS.  

18. Як обрати та зареєструвати доменну ім’я?  

https://compasweb.ru/glavnaya-otzyivyi-o-produktax-top-5-plaginov-dlya-testirovaniya-wordpress-ab-top-5-plaginov-dlya-testirovaniya-wordpress-ab
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19.Які існують засоби створення НТМL-документів?  
20. Основна термінологія та правила запису елементів HTML.  

21. Що таке коди (теги) мови?  
22. Які базові конструкції мови HTML Ви знаєте?  
23. Які теги використовують для форматування тексту?  

24. Що таке нумеровані та марковані списки?  
25. Що таке текстові гіперпосилання?  

26. Як використовують CSS у роботі з текстом?  
27. Які теги застосовують для форматування абзацу?  

28. Що таке ненумеровані та нумеровані списки.  
29. Які теги застосовують для формування таблиці? 

30. Для чого застосовують фрейми у HTML-документах? 
31. Теги й атрибути фреймів.  

32. Як застосовують посилання у фреймах?  
33. Які бувають види позиціонування елементів на сторінці? 

34. Що таке верстка вебсторінок з фіксованою шириною? 
35. Поясніть значення терміну «гіперпосилання» 

36. Як відрізнити звичайне, активне та відвідане посилання?  
37. Що означає посилання з якорем?  
38. Як вставити звук і відео на вебсторінку?  

39. Як застосувати динамічні ефекти? 
40. Які є типи сайтів та їх особливості?  

41. Поясніть різницю між статичними та динамічними сайтами.  
42. Які плюси та недоліки статичного сайту? 

43. Які плюси та недоліки динамічного сайту? 
44. Назвіть основні поняття та складові концепції.  

45. Навіщо створювати ескіз зовнішнього вигляду сайту? 
46. Яка програма використовується для створення макетів Вебсторінок? 

47. На що впливає швидкість завантаження сайту? 
48. Який плагін використовується для перевірки битих посилань? 

49. Назвіть основні принципи роботи з CMS.  
50. Опишіть основні переваги та недоліки при використанні CMS. 
51. Назвіть функціональні можливості програми.  

52. Навіщо застосовувати блоковий редактор Gutenberg. 
53. Які Ви знаєте плагіни для оптимізації та безпеки CMS Wordpress? 

54. Як визначити слабкі сторони сайту? 
55. Для чого встановлювати демо-пакету CMS Joomla на віртуальному хостингу? 

56. Які основні етапи роботи з демо-даними? 
57. Як увійти в адмін-панель CMS Joomla?  

58. Які Ви знаєте плагіни для оптимізації та безпеки CMS Joomla?  
59. Які існують види загроз.  

60. Що таке SQL-injection?  
61. Що таке Include-баг? Як працює Сross Site Scripting (XSS)? 

62. Як відбувається крадіжка конфіденційної інформації?  

http://validator.w3.org/checklink
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63. Які Ви знаєте сканери вразливості?  
64. Що таке фішинг. Які популярні схеми вішингу Ви знаєте? 

65. У чому полягає робота брандмауера?  
66. Як працює спам?  
67. Чому троян це найпоширеніша категорія шкідливих програм.  

68. Яке Ви знаєте шкідливе програмне забезпечення? 
 

Практичне завдання  

Виконання практичного завдання на залік полягає в самостійній розробці 
сайту відповідно до обраної теми. Завдання виконується з метою закріплення, 

поглиблення й узагальнення знань, одержаних здобувачами освіти за час 
навчання, та придбання практичних навичок їх застосування при розробці 

сайту. 
Створіть сайт на довільну тему об'ємом 4-5 сторінок. Самостійно розробіть 

дизайн web-сайту. Підготуйте матеріали та зображення відповідно до теми. 
Створіть текстові елементи різних рівнів. Об’єднайте підготовлений матеріал 

на сторінках web-сайту. Розробіть та відредагуйте загальне візуальне 
оформлення. Створений сайт  продемонструйте викладачеві онлайн. 

В Moodle зазначте тему сайту,  завантажте скрін головної сторінки, HTML код 
головної сторінки, код CSS файла. 
Вимоги до сайту: 

1. Головна сторінка сайту має мати назву index.html. 
2. Застосувати таблицю стилів в окремому файлі *.css. 

3. Графіка, що відноситься до дизайну сторінок міститься в окремій директорії.  
4. Верстання сайту блочне із застосуванням тегів HTML. 

5. Наявність основних тегів у коді. 
6. Парні теги мають закриватися. 

7. Єдиний стиль для всіх сторінок сайту. 
8. Однакове розміщення основних блоків сайту (заголовку, колонок, зображень). 

9. Наявність навігації на всіх сторінках сайту. 
 

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. 

https://www.eset.com/ua/support/information/entsiklopediya-ugroz/vredonosnyye-programmy/
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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: 

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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Economics, 39(5). 
18. Tidwell Jennifer, Brewer Charles, Valencia-Brooks Aynne. Designing Interfaces: 

Patterns for Effective Interaction Design. 3rd ed. Boston : O'Reilly Media, 2020. 

601 p.  
19. Walter Aaron. Designing for Emotion: Inspiring guidance for the principles of 

designing for humans. 2nd Edition. New York : A Book Apart, 2020. 386 p. 
20. Yablonski Jon. Laws of UX: Using Psychology to Design Better Products & 

Services. Boston : O’Reilly Media, Inc., 2020. 152 p.  
 

Інформаційні ресурси  
21. Захарченко А. Інтернет-медіа : веб-сайт. URL :   

https://www.dropbox.com/s/53nahqrzhumqln4/Internet-media.pdf?dl=0 (дата 
звернення: 12.08.2020). 

22. Монографія : веб-сайт. URL :   
http://journ.univ.kiev.ua/evm/index.php/naukova-st/monohrafiia-1/359-

kolektyvna-monohrafiia-krosmedia-kontent-tekhnolohii-perspektyvy (дата 
звернення: 12.08.2020). 

23. Українська спільнота Joomla! : вебсайт. URL: https://joomla-ua.org (дата 

звернення: 15.08.2020). 
24. Український WordPress – Проект підтримки та українізації шаблонів : 

вебсайт.  URL: https://wordpress.com.ua (дата звернення: 15.08.2020). 
25. WordPress system : вебсайт. URL: https://uk.wordpress.org (дата звернення: 

15.08.2020). 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/53nahqrzhumqln4/Internet-media.pdf?dl=0
http://journ.univ.kiev.ua/evm/index.php/naukova-st/monohrafiia-1/359-kolektyvna-monohrafiia-krosmedia-kontent-tekhnolohii-perspektyvy
http://journ.univ.kiev.ua/evm/index.php/naukova-st/monohrafiia-1/359-kolektyvna-monohrafiia-krosmedia-kontent-tekhnolohii-perspektyvy
https://joomla-ua.org/
https://wordpress.com.ua/

