
Веб-сторінка (англ. Web-page) — інформаційний 
ресурс, доступний у мережі World Wide Web, 
який можна переглянути у веб-браузері. 
Зазвичай ця інформація записана у форматі 
НТМL або ХНТМL і може містити гіпертекст із 
навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-
сторінки.



Веб-сайт (англ, website, місце, майданчик в 
Інтернеті) — сукупність веб-сторінок, доступних 
в Інтернеті, які об'єднані як за змістом, так і 
навігаційно







За доступністю

Відкриті

Напіввідкриті

Закриті



За фізичним
розташуванням

Зовнішні

Внутрішні



За призначенням

Бізнес-сайти

Інформаційні

Сайти соціальних мереж

Веб-портали

Сайти сервісів







Структура веб-сайту

Лінійна

Деревоподібна

Довільна



Додаткові структури веб-сайтів

Стандартна



Додаткові структури веб-сайтів

Каскад



Додаткові структури веб-сайтів

Хмарочос



Додаткові структури веб-сайтів

Павутина



Етапи створення сайту:

Попередній етап розробки

Етап проектування сайту

Етап розробки й тестування

Розміщення сайту

Розвиток ресурсу



http://www.ndu.edu.ua/liceum/html/sites_google.pdf



Варіанти створення веб сайтів

Автоматизоване створення веб-сторінка

Створення з використанням 
спеціалізованоо ПЗ

Програмування сайту мовою HTML



Структура веб-сайту

Лінійна

Деревоподібна

Довільна



Блоґ (англ. blog, від web log, «мережевий
журнал чи щоденник подій») — це веб-
сайт, головний зміст якого — записи,
зображення чи мультимедіа, що регулярно
додаються. Для блоґів характерні короткі
записи тимчасової значущості.



Різновиди блогів

За автором

За наявністю мультимедія

За особливостями змісту

За технічною основою



За автором
• Особистий (авторський, персональний) блоґ —

ведеться однією особою (як правило — його 
власником);

• «Примарний» блоґ — ведеться від імені чужої особи 
невизначеною персоною;

• Колективний або соціальний блоґ — ведеться групою 
осіб за правилами, які визначає власник;

• Корпоративний блоґ — ведеться усіма співробітниками 
однієї організації;



За наявністю мультимедія

• Текстовий блоґ — блоґ, основним змістом якого є 
тексти;

• Фотоблоґ — блоґ, основним змістом якого є 
фотографії;

• Музичний блоґ — блоґ, основним змістом якого є 
музичні файли;

• Подкаст і блоґкастинг — блоґ, основний зміст якого 
надиктовується та викладається у вигляді аудіофайлів, 
наприклад, MP3-файлів;

• Відеоблоґ — блоґ, основним змістом якого є 
відеофайли;



За особливостями змісту

• Контентний блоґ — блоґ, який публікує первісний 
авторський текст;

• Мікроблоґ — блоґ, дописами в якому є короткі щоденні 
новини з власного життя користувачів 
(див. МікроБлоґінг)

• Мониторінговий блоґ — блоґ, основним змістом якого 
є відкоментовані посилання на інші сайти чи блоґи;

• Цитатний блоґ — блоґ, основним змістом якого є 
цитати з інших блоґів;

• Сплоґ — спам-блоґ;



Створити блог турфірми

• мінімум 3-4 статті та 3 сторінки (мають 
містити зображення, відео, таблиці, 
мітки, до деяких можливість лишати 
коментарі додана, до деяких ні);

• інформація про автора блогу(окрема 
сторінка з фото, контактною інформацією, 
посадою);

• Декілька гаджетів;



www.blogger.com
Створити блог турфірми

www. sites.google.com
Створити сайт про свій шкільний клас

Завдання


