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Метою дипломної роботи є створення веб-ресурсу для медичних кабінетів 

конусно-променевої комп’ютерної томографії.  

Об’єкт дослідження – технології створення веб-ресурсу.  

Предмет дослідження – веб-ресурс для медичних кабінетів конусно-

променевої комп’ютерної томографії.  

Методи дослідження: теоретичний аналіз основних принципів створення 
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Технічні та програмні засоби – редактор вихідного коду Visual Studio Code, 

графічний редактор Adobe Photoshop.  

Рекомендації щодо використання результатів: результати роботи будуть 

використані як головний веб-ресурс для медичних кабінетів конусно-променевої 

комп’ютерної томографії компанії ПП "ТЕХНОДЕНТ-ПРОЕКТ".  
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ВСТУП 

Актуальність теми. У нашому 21 столітті інтернет - неосяжний 

інформаційний простір, де ми можемо знайти всю необхідну інформацію 24/7. За 

статистикою на початок 2020 року понад 4,5 мільярда людей користуються 

інтернетом і майже 60% населення світу вже є онлайн. Станом на січень 2019 в 

Інтернет-просторі було зареєстровано понад 1,94 мільярда веб-сайтів і кількість 

доменних імен перевищило 342 мільйони. Найбільш популярним доменом 

верхнього рівня є .com, після нього йде національний китайський домен .cn. За 

останніми даними Google обробляє від 7 до 10 мільярдів пошукових запитів щодня 

по всьому світу. 

Створення сайтів користується популярністю і у фізичних, і у юридичних осіб, 

так як сайти ‒ вигідний ресурс для розміщення інформації. В наш час кожна 

поважаюча себе компанія має свій сайт в інтернет-просторі. 

Є щонайменш 5 причин навіщо компанії потрібен веб-сайт: 

1. Детальна інформація про компанію. Веб-ресурс ‒ це місце, де можна 

опублікувати всю необхідну інформацію про компанію, послуги, умови роботи, 

виконання послуг і контакти для зв'язку з представником компанії. Веб-ресурс 

доступний клієнтам в будь-який час дня і ночі. Також посилання на нього можна 

вказувати в візитках, рекламних матеріалах, пошуковій системі, каталогах. Ще 

однією важливою перевагою веб-ресурсу є те, що інформацію на ньому легко 

змінити. 

2. Залучення клієнтів. Веб-сайт ‒ це ефективний спосіб залучення клієнтів і 

спрощення початкового процесу замовлення послуг компанії. На сайті клієнти 

ознайомляться з послугами компанії, умовами, прайсом і можуть захотіти 

поповнити ряди клієнтів компанії. 

3. Зв'язок з існуючими клієнтами. Веб-ресурс компанії ‒ спосіб повідомити 

вже існуючим клієнтам про нові послуги, новини компанії, які можуть їх зацікавити, 

акції, знижки і в розділі «питання і відповіді» можна розмістити відповіді на 

найбільш поширені питання для спрощення роботи з клієнтом. 
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4. Обмін інформацією всередині компанії. Корпоративні сайти часто 

підключені до внутрішніх систем компанії, за допомогою яких співробітники 

команди можуть обмінюватися даними, документами, завданнями, звітами та іншою 

необхідною інформацією. Доступ до такої інформації контролюється за допомогою 

спеціальної системи контролю прав. 

5. Створення та підтримка іміджу компанії. Веб-сайт компанії працює на 

створення і підтримання іміджу. Наявність веб-ресурсу є підтвердженням того, що 

компанія є технічно просунутої і відповідає вимогам часу. 

Мета дипломної роботи ‒ створення веб-ресурсу для медичних кабінетів 

конусно-променевої комп’ютерної томографії. 

Завдання дипломної роботи: 

1. Зробити аналіз класифікації веб-ресурсів, їх функцій та головних 

відмінностей. 

2. Зробити порівняльний аналіз декількох корпоративних сайтів  різних 

компаній та проаналізувати основні інструменти залучення аудиторії на сайт, 

показники швидкості роботи сайту. 

3. Поділити процес створення веб-ресурсу на окремі етапи та зробити 

власний план роботи над проектом. 

4. Створити веб-ресурс для медичних кабінетів конусно-променевої 

комп’ютерної томографії згідно з вибраними технологіями. 

Об'єкт дослідження ‒ технології створення веб-ресурсу. 

Предмет дослідження ‒ створення з нуля веб-ресурсу для медичних 

кабінетів конусно-променевої комп’ютерної томографії, підбір технологій для 

створення, розробка макету сайту, формулювання власного плану та етапів 

створення. 

Методи дослідження. Для вирішення завдань дипломної роботи і 

отримання необхідного результату було використано комплекс методів 

дослідження, а саме: теоретичні: аналіз інтернет-ресурсів з метою 

формулювання актуальності такого проекту та проведення дослідження та 

аналізу для виконання теоретичної частини дипломної роботи; аналіз літератури 
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на тему дипломної роботи та задля вирішення проблем реалізації; порівняльний 

аналіз веб-ресурсів аналогічного виду для визначення необхідного функціоналу 

та найефективніших методів залучення аудиторії. Специфічні наукові: системний 

аналіз та проектування – для розробки та створення веб-ресурсу для медичних 

кабінетів конусно-променевої комп’ютерної томографії, спочатку створивши 

план роботи та поділивши процес створення на етапи, дослідивши 

найоптимальнішу послідовність дій для найкращого результату роботи. 

Емпіричні: тестування веб-ресурсу ‒ для виявлення недоліків та можливих 

коректив до сайту завдяки аналізу інформації наданої від користувачів. 

Наукова новизна отриманих результатів. У ході виконання дипломної 

роботи було створено один з найактуальніших презентаційно-інформаційних 

видів веб-ресурсів – корпоративного сайту з використанням сучасних технологій. 

Було зроблено власний план розробки комерційного веб-ресурсу, сформульовано 

етапи розробки та створення, проаналізовано та виокремлено найважливіші 

функціональні можливості веб-ресурсу з врахуванням побажань замовника. 

Також проведено аналіз класифікації веб-ресурсів та головні їх відмінності у 

функціях та реалізації.  

Практичне використання отриманих результатів полягає у створенні 

веб-ресурсу для медичних кабінетів конусно-променевої комп’ютерної 

томографії з урахуванням усіх необхідних його складових та функціоналу, 

принципів ергономічності веб-ресурсу та впровадження його у роботу компанії.  

Методика застосування апаратних та програмних засобів для створення 

презентаційно-інформаційного веб-ресурсу за допомогою використання HTML5, 

CSS3, JS, JQuery та технології FlexBox може використовуватися викладачами, 

студентами та веб-розробниками для створення власного веб-ресурсу. 

В рамках дипломної роботи розроблено і впроваджено в роботу компанії 

веб-ресурс для медичних кабінетів конусно-променевої комп’ютерної томографії 

(довідка №________ про впровадження результатів дипломної роботи від 

___________ р.). 
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РОЗДІЛ 1. 

ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ, ІСТОРІЇ, СТРУКТУРИ ТА ПРИНЦИПІВ 

РОЗРОБКИ ВЕБ-РЕСУРСІВ 

1.1. Аналіз класифікації та особливості видів веб-ресурсів 

Немає єдиної затвердженої класифікації веб-сайтів, але можна виділити 

основні типові моделі веб-ресурсів. Деякі з цих моделей мають невелику, не дуже 

помітну різницю. Але саме через цю різницю необхідно використовувати різні 

методи проектування і створення сайтів. Частіше за все можна знайти таку 

класифікацію сайтів: 

 
Рис. 1.1. Класифікація веб-ресурсів 
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1.1.1. Статичні сайти  

Статичні сайти ‒ набір HTML-сторінок, пов'язаних один з одним 

гіперпосиланнями і завантажених на web-сервер. Спочатку усі сайти були 

статичними та створювались згідно з класичною технологією HTML. 

Після введення адреси статичного сайту користувач бачить в браузері 

однаковий зміст, так як сторінки цього сайту розташовані на web-сервері в 

незмінному вигляді. Сторінки такого сайту користувач може завантажити на свій 

комп’ютер та переглядати локально. Коли виникає необхідність редагування 

сторінок, автор за допомогою спеціальної програми або звичайного текстового 

редактора модифікую код на своєму робочому комп’ютері та заново викладає на 

web-сервер. Статичні сайти роблять і зараз, вони не вважаються застарілими. 

1. Сайт-візитка – повноцінний веб-ресурс на сторінках якого розміщена 

головна інформація про організацію, компанію або приватну особу. Такий сайт має 

коротку, але вичерпну інформацію про саму компанію, послуги, товари та контактні 

дані фірми або приватної особи.  

Головна перевага такого веб-ресурсу – невелика вартість та оперативність 

створення, але при цьому сайт-візитка ефективно виконує рекламну функцію, якщо 

якісно та гарно зроблений. Зазвичай має від 1 до 5 сторінок.  

Існує 2 основних типи сайтів-візиток: персональний сайт візитка та діловий. 

Персональний сайт створюється для певного кола осіб та має особисті дані власника 

сайту, можуть бути записи, такі як вірші або розповіді, або особисті фотографії.  

Діловий сайт потрібен не тільки для компаній або організацій, а також може 

бути корисним для фотографів, дизайнерів, розробників, копірайтерів, які працюють 

самі на себе. Такий сайт має у складі головну інформацію про діяльність компанії 

або приватної особи, інформацію про послуги та їх вартість, можливо портфоліо 

робіт та відгуки клієнтів. 



12 
 

 
Рис. 1.2. Приклад сайту-візитки з продажу елітних сортів рому, який отпримав премію Awwwards 

2. Корпоративні сайти – це повнофункціональні представництва компаній 

в інтернеті. Цей тип сайту найкраще підходить для серйозних середніх і великих 

фірм. Корпоративні сайти містять повну інформацію про компанію та її діяльність. 

Такий тип сайту іноді називають віртуальним офісом, так як відвідування такого 

сайту можна порівняти зі спілкуванням з менеджером по роботі з клієнтами. 

Корпоративні сайти потрібні, в першу чергу, для формування іміджу компанії і 

надання відвідувачам і клієнтам найбільш повної інформації. 

Дизайн повинен відповідати фірмовому стилю компанії. Найчастіше, у такого 

сайта є "адміністраторська частина", яка потрібна для внесення змін або оновлень на 

сайт менеджером або секретарем компанії. Основний упор такого веб-ресурсу йде 

на текст. 

 
Рис. 1.3. Приклад головної сторінки корпоративного сайту 
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Рис. 1.4. Приклад одної з сторінок корпоративного сайту 

3. Інтернет-вітрини або інтернет-каталог товарів – це сайт, завдання якого 

є – продаж товарів або послуг. На таких сайтах розміщується інформація про товари 

і контакти, частіше телефони, на які треба дзвонити бажаючим придбати 

пропонований товар. Також розміщуються технічні характеристики товарів, відгуки, 

рекомендації експертів і т.д. 

 
Рис. 1.5. Приклад головної сторінки інтернет-вітрини 
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Рис. 1.6. Приклад сторінки інтернет-вітрини 

1.1.2. Динамічні сайти  

Динамічні сайти – це сайти, основою яких є скрипти, інформація, шаблони та 

подібні до цього об’єкти у вигляді окремих файлів. Вміст такого веб-ресурсу 

змінюється за допомогою самого сайту, не використовуючи додаткове 

програмування. Сторінка такого сайту, маючи однакову адресу, може виглядати 

інакше в залежності від запиту введеного користувачем, прав доступу та інших 

умов. Це реалізовано таким чином, що в динамічних веб-ресурсах при запиті 

користувача інформацію надає база даних, вона додається у шаблон та формує нову 

веб-сторінку, яку бачить у браузері користувач. 

Оновлювати контент такого сайту легше, ніж статичного через те що 

достатньо додати інформацію на нову сторінку, яка потрапляє у базу даних за 

допомогою прописаного механізму і сайт самостійно оновлюється. Незважаючи на 

широкі функціональні можливості та інтерактивність, динамічні сайти не досконалі. 

Вони занадто перевантажують сервер, вимагають більше ресурсів та збільшення 

витрат при їх створенні. 

1. Флеш-сайти – це досить яскраві інтерактивні сайти, на яких присутні 

звук та анімація. Вони потрібні для того, щоб вразити користувача анімацією, 

приваблюють дуже високим рівнем інтерактивності, надають можливість змінити 
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оформлення та справити сильне враження. В загальному розумінні – це сукупність 

кадрів, які замінюють один одного за певний проміжок часу. 

Важливим недоліком флеш-сайту є занадто довгий час завантаження через 

значну "вагу" усіх елементів. Крім того, з флеш-анімацією виникає багато 

складнощів, вона забагато коштує на етапі виготовлення, можуть виникнути 

проблеми у роботі з пошуковими системами та практично немає індексації. Хоча 

флеш-анімація і може краще за інших реалізовувати найяскравіші і нестандартні 

інтернет-проекти, але все ж таки зараз від неї все частіше відмовляються на користь 

інших технологій. Мобільні пристрої практично повністю відмовляться від 

використання флеш. 

2. Промо-сайт – це веб-ресурс, основною функцією якого є просування 

будь-якого товару, послуги або основного сайту компанії. Також сайт часто не є 

основним сайтом компанії, але може бути створенний спеціально для просування 

конкретної послуги або товару. Причиною цього є те, що набагато вигідніше 

створити декілька веб-ресурсів з більш вузькою і націленою тематикою і кожен 

оптимізувати окремо за своєю специфікою, що дозволяє краще оптимізувати ресурс 

під пошукові машини. Такий веб-ресурс дозволяє збільшити трафік відвідувачів та 

збільшити прибуток компанії.  

3. Тематичні сайти – це сайт, який містить інформацію з будь-якої 

конкретної тематики. До цього типу можна віднести інтернет-енциклопедії. 

4. Інтернет-портали – це вид сайтів, які містять велику кількість 

різноманітної інформації. Зазвичай, портали схожі на тематичні сайти за 

структурою, але мають більш розвинений функціонал та більше сервісів і розділів.  

Портали ‒ платформи з великою структурою корисних ресурсів, з 

привабливим дизайном, зручною навігацією, за допомогою якої можна швидко 

потрапити в потрібний розділ. Пошта, пошук інформації, новини, афіша, бібліотека, 

статті, фото і відео галереї, погода і не тільки це все розташовано на одному сервісі. 

Така велика кількість можливостей доступна завдяки наявності пошукової 

системи, яка є перемикачем, який показує варіанти шляхів та напрямків і переводить 

(перемикає) на потрібний сайт. Вона пропонує великий вибір посилань на інші  
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веб-ресурси і направляє відвідувача на той майданчик, де він знайде необхідну йому 

інформацію. 

5. Блог – це веб-ресурс, який виглядає як особистий щоденник в інтернеті, 

або журнал, у якому є стрічка з записами, під якими відвідувачі сайту можуть 

залишати коментарі, доступні з головної сторінки відповідної теми. Блог дуже часто 

оновлюється, тому індексація на ньому відбувається набагато частіше, ніж на 

звичайних сайтах. Блог потрібен для спілкування та дискусій між людьми зі 

спільними інтересами і саме цим у деяких моментах нагадує форум. Останні події 

світу часто раніше з’являються у блогах, а вже потім у новинах інтернет-видань. 

Блог поєднує у собі стрічку новин, гостьову книгу та форум одночасно. 

6. Каталоги сайтів – це вид сайтів, основним вмістом яких є структуровані 

посилання на інші сайти, а також їх короткі описи. 

7. Пошукові системи – це вид сайтів, які призначені для пошуку сторінок в 

інтернеті згідно з певними запитами. 

8. Поштові сервіси – цей тип сайтів надає інтерфейс для роботи з 

електронною поштою. 

9. Інтернет-магазини – цей вид сайтів схожий на інтернет-вітрину, але має 

додатковий функціонал, якого немає у інтернет-вітрини: можливість замовити 

пропонований товар прямо через сайт. Основною функцією інтернет-магазину є 

розміщення покупцем замовлень. Такий веб-сайт може належати невеликому 

місцевому магазину, великому роздрібному торговцю, магазину електронної 

комерції або фізичній особі, яка продає проекти через сторонній сайт, наприклад 

eBay. У будь-якому інтернет-магазині є каталог продуктів, корзина для покупок і 

інші елементи. 

10. Інтернет-форум – це веб-ресурс, який може бути окремим сайтом, а 

може бути лише одним з розділів сайту. Часто форум розміщують на піддомені 

основного сайту, і він виконує функцію спілкування користувачів сайту між собою 

або з адміністратором сайту. Такий сайт може бути зручним засобом набору 

контенту для основного сайту. Теми, створені користувачами на форумі, можуть 

бути використані для створення та додавання на сайт нових статей згідно з 
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потребою користувача. Сайт-форум – зручний веб-ресурс, на якому проводять 

маркетингові дослідження ринку та просувають основний сайт. 

11. Сайти-хостинги – це сайти, на яких реалізована функція зберігання 

будь-яких файлів. Також часто зустрічаються сайти-хостинги з можливістю 

перегляду завантажених файлів через браузер. 

12. Дошки оголошень – це сайти, на яких користувачі розміщують або 

шукають інформацію у вигляді будь-яких оголошень, наприклад про купівлю-

продаж. 

13. Соціальні мережі – це тип сайтів, які створені для спілкування 

користувачів між собою. Зазвичай, на таких сайтах є рейтинги, сторінки 

користувачів, групи і безліч інших сервісів. 

1.2. Історія розвитку веб-сайтів 

19 лютого 1990 року Adobe Systems випустила редактор растрової графіки, 

який назвали Adobe Photoshop 1.0. Ця програма була доступна тільки для 

платформи Macintosh (Mac System 6.0.3) та для її роботи необхідно було не менше 

2 Мб ОЗУ і процесор 8 МГц. 

 
Рис. 1.7. Вигляд програми Adobe Photoshop 1.0 

10 вересня 1990 року було випущено першу пошукову систему під назвою 

Archie. Запустили її троє студентів університету: Алан Емтадж, Пітер Дойч і Білл 

Хелен. Ця пошукова система дозволяла користувачам знаходити та завантажувати 

файли в Інтернет шляхом індексації файлів, які зберігаються на загальнодоступних 
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FTP-серверах. Назва Archie має походження від слова «архів», але без букви "v". Це 

був другий браузер, створений для всесвітньої павутини. Припинив своє існування 

він у кінці 1990-х років. 

 
Рис. 1.8. Вигляд пошукової системи Archie 

25 грудня 1990 року було випущено перший у світі веб-браузер під назвою 

WorldWideWeb. Його було створено у CERN, швейцарському дослідницькому 

центрі, британським фізиком і першовідкривачем Інтернету ‒ Тімом Бернерсом-Лі. 

Браузер також виконував функцію простого редактора WYSIWYG ("Що бачиш, те й 

отримуєш") для редагування веб-сторінок. WorldWideWeb працював тільки з 

операційною системою NeXTStep. Пізніше браузер було перейменовано в Nexus, 

щоб його не плутали з World Wide Web (WWW). 

 
Рис. 1.9. Зовнішній вигляд браузера WorldWideWeb 

14 травня 1991 року було випущено браузер лінійного режиму командою, 

яка складалась з Тіма Бернерса-Лі, Хенріка Фрістіка Нільсена і Нікола Пеллоу. Це 
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був простий браузер під назвою Line Mode Browser (The Libwww Line Mode 

Browser).  

 
Рис. 1.10. Зовнішній вигляд браузера Line Mode Browser 

У серпні 1991 року було випущено віртуальну бібліотеку World Wide Web. 

Творець HTML і WWW Тім Бернерс-Лі склав перший індекс веб-сайтів, названий 

WWW Virtual Library. Гіперпосилання було організовано у вигляді дерева категорій 

і підкатегорій в залежності від окремих областей людської діяльності або інтересів. 

 
Рис. 1.11. Вигляд віртуальної бібліотеки World Wide Web 

6 серпня 1991 року Тім Бернерс-Лі, творець Всесвітньої павутини (WWW), 

запустив перший у світі веб-сайт, який мав адресу 

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. На жаль, оригінал цього сайту не 

зберігся до сьогодні, але за посиланням можна подивитись його копію 1992 року. 
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Рис. 1.12. Вигляд першого у світі веб-сайту 

29 жовтня 1991 року першовідкривачем Інтернету Тімом Бернерсом-Лі було 

опубліковано документ під назвою HTML Tags. Документ містив опис перших 18 

HTML тегів: <title>, <nextid>, <a>, <isindex>, <plaintext>,<listing>, <p>, <h1> ... <h6>, 

<address>, <hp1>, <hp2> ..., <dl>, <dt>, <dd>, <ul>, <li>, <menu> і <dir>. На дизайн 

першої версії мови HTML вплинула універсальна мова розмітки SGML. 

 
Рис. 1.13. Вигляд документа HTML Tags 

У листопаді 1991 року було випущено протокол передачі гіпертексту під 

назвою HTTP v0.9. Протокол передачі гіпертексту (HTTP) ‒ це Інтернет-протокол 

призначений для обміну гіпертекстових документів (зображень, веб-сайтів і т.д.) 

між сервером і веб-браузером. Перший протокол, який було названо HTTP v0.9, був 

створений Тімом Бернерсом-Лі як частина специфікації служби WWW. Версія 

HTTP v0.9 була надзвичайно простою, вона використовувала тільки метод GET з 

одним параметром, тобто ім'ям запитаного документа. 
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12 грудня 1991 року було запущено перший веб-сервер у США фізиком 

елементарних частинок і розробником програмного забезпечення Полом Кунцом. 

Його було запущено в Стенфордському центрі лінійних прискорювачів (SLAC). Пол 

Кунц був натхненний проектом World Wide Web, а саме його творцем Тімом 

Бернерсом-Лі, з яким він познайомився особисто у Швейцарському дослідному 

центрі CERN у вересні того ж року. 

9 березня 1992 року Pei-Yuan Wei було запущено браузер під назвою 

ViolaWWW для Unix, який працював у Каліфорнійському університеті в Берклі. Це 

був перший браузер, який підтримував сценарії, відображення таблиць і форми. 

Також він містив просту таблицю стилів для визначення зовнішнього вигляду  

веб-сайту. У березні 1994 року Pei-Yuan Wei випустила свою останню версію, 

розробник-одинак більше не міг йти в ногу з Mosaic Communications Corporation, яка 

в тому ж році запустила браузер Mosaic Netscape 0.9. 

 
Рис. 1.14. Вигляд браузера ViolaWWW 

12 квітня 1992 року компанією Bare Bones Software було випущено першу 

версію безкоштовного редактора HTML і тексту BBEdit. Редактор було 

розроблено тільки для платформи Macintosh. 
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Рис. 1.15. Вигляд редактора HTML і тексту BBEdit 

У листопаді 1992 року Стівеном Фостером і Фредом Баррі було випущено 

пошукову машину під назвою Veronica. Її було розроблено в університеті Невади. 

Пошукова машина використовувалася для перегляду та індексації інформації в 

пунктах меню Gopher. Ім'я Veronica є абревіатурою від «Very Easy Rodent-Oriented 

Net-wide Index to Computer Archives». 

 
Рис. 1.16. WSGopher 1.2 використовує пошукову машину Veronica 

11 листопада 1993 року було запрограмовано один з перших веб-браузерів з 

графічним інтерфейсом з назвою Mosaic 1.0. Браузер було створено студентами 

Марком Андріссеном і Еріком Біном з університету Іллінойс. NCSA Mosaic (повна 

назва) був безкоштовним та працював на декількох платформах, включаючи 

Windows. Це стало причиною тому, що незабаром після запуску він придбав 
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всесвітню популярність серед широкої публіки. Його розробка офіційно 

завершилася 7 січня 1997 року. [6] 

 
Рис. 1.17. Вигляд браузера Mosaic 1.0 

30 листопада 1993 року голландським інженером-програмістом Мартіном 

Костером було анонсовано пошукову систему Aliweb (Archie-Like Indexing in the 

Web). Її було розроблено спеціально для служби World Wide Web. У травні 1994 

року Aliweb був представлений публіці на першій міжнародній конференції WWW в 

дослідницькому центрі CERN в Женеві. У Aliweb не було пошукового робота для 

пошуку і індексації веб-сторінок. Сайти додавалися до бази за запитом користувачів 

з використанням спеціальних файлів, що містять їх точний опис і місцезнаходження. 

 
Рис. 1.18. Вигляд пошукової системи Aliweb 
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У січні 1994 року було випущено портал "Yahoo!". Джеррі Янг і Девід Філо, 

два доктора філософії, зі студентами Стенфордського університету створили список 

веб-сайтів під назвою "Jerry and David's Guide to the World Wide Web.". У березні 

1994 року портал був перейменований в "Yahoo!", а домен yahoo.com був 

зареєстрований 18 січня 1995 року. Yahoo - це абревіатура від «Yet Another 

Hierarchical Officious Oracle». У березні 1995 року Yahoo! пошукова машина була 

запущена в складі порталу. 

 
Рис. 1.19. Вигляд порталу Yahoo 

13 липня 1994 року було випущено перший онлайн-валідатор HTML 

інженерами-програмістами Деном Конноллі і Марком Гейтером. Він служив для 

перевірки дійсності документів, тобто порівняння коду документа з діючими 

стандартами і пошуку потенційних помилок. 

1 жовтня 1994 року Тімом Бернерсом-Лі було створено міжнародну 

організацію під назвою World Wide Web Consortium (W3C). Основна мета 

консорціуму - розробка веб-стандартів для World Wide Web (WWW). Наприклад, 

W3C було розроблено стандарти для мов розмітки HTML, XHML, XML або CSS. 

Ще одна мета організації - навчання і розробка "Web Accessibility Rules" (правил 

веб-доступності) (WCAG). [6] 

У листопаді 1994 року було засновано компанію веб-хостингу під назвою 

GeoCities. Вона була заснована Девідом Бонетті і Джоном Резнер у Беверлі-Хіллз. 

Первісна концепція послуги полягала у створенні віртуальної спільноти веб-сайтів, 
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організованих в «інтернет-містах». У перші роки свого існування GeoCities 

пропонувала своїм користувачам безпрецедентні 2 МБ вільного дискового простору. 

У 1999 році компанію GeoCities було викуплено Yahoo! і десять років по тому, 

26 жовтня 2009 р. Yahoo! остаточно припинив обслуговування GeoCities. 

 
Рис. 1.20. Вигляд веб-хостингу GeoCities 

10 квітня 1995 року норвезькою компанією Opera Software вперше було 

представлено публіці новий веб-браузер Opera 1.0, в якому було використано 

технологію MDI (Multiple Document Interface). Використання MDI дозволило 

користувачам одночасно відкривати кілька вікон веб-сторінок в браузері. 

Починаючи з версії 2.0 ім'я браузера було скорочено до Opera. 

 
Рис. 1.21. Вигляд веб-браузеру Opera 1.0 
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25 травня 1995 року було опубліковано веб-проект під назвою Batman 

Forever. Офіційний сайт Batman Forever було створено трьома веб-дизайнерами - 

Джеффрі Зельдманом, Стівом Маккарроном і Алеком Поллаком. У той час це був 

один з перших веб-проектів, в яких служба WWW використовувалася в якості 

маркетингового і візуального засобу. 

 
Рис. 1.22. Вигляд сайту Batman Forever 

16 липня 1995 року було представлено публіці один з перших інтернет-

магазинів за адресою Amazon.com. Amazon була заснована Джефом Безосом 

5 липня 1994 року та спочатку виконувала функцію книжкового онлайн-магазину, а 

вже потім розширила свій асортимент до компакт-дисків, DVD-дисків, програмного 

забезпечення, одягу, іграшок і т. д.  

У 1998 році Amazon придбала Internet Movie Database (IMDb), а рік по тому ‒ 

веб-сервіс Alexa.com. У 2002 році Amazon запустила хмарну платформу під назвою 

Amazon Web Services (AWS), і з листопада 2007 року електронна книга Amazon 

Kindle входить в число її основних продуктів. 
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Рис. 1.23. Вигляд інтернет-магазину Amazon 

16 серпня 1995 року було випущено веб-браузер Internet Explorer 1.0. 

Microsoft випустила його як частину свого бонусного пакету "Microsoft Plus! 

Internet Jumpstart Kit" (пізніше також відомий як майстер підключення до Інтернету) 

для Windows 95, який включав Internet Explorer 1.0. [6] 

У початковій версії Windows 95 веб-браузер не був доступний, оскільки 

Microsoft недооцінила потенціал швидкого розвитку Інтернету. Вихідний код 

Internet Explorer 1.0 був заснований на більш старому браузері Spyglass Mosaic, 

ліцензійні права на який придбав Microsoft.  

Internet Explorer 1.0 займав всього 1 МБ дискового простору, а його 

можливості були значно обмежені в порівнянні з іншими браузерами того часу. 

 
Рис. 1.24. Вигляд веб-браузеру Internet Explorer 1.0 
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3 вересня 1995 було випущено простий сайт-аукціон під назвою AuctionWeb, 

якій вже потім було перейменовано в eBay. Його було запрограмовано  

ірано-американським програмістом Омідьяром. Першим предметом, який П'єр 

Омідьяр нібито продав на порталі, була його власна зламана лазерна указка за 

14,83 долара. У вересні 1997 року портал було офіційно перейменовано в eBay. У 

жовтні 2002 року eBay перейшов на систему онлайн-платежів PayPal, а в 2005 році 

eBay купив Skype VoIP. 

 
Рис. 1.25. Вигляд сайту-аукціону eBay 

18 вересня 1995 року корпорацією Netscape Communications було випущено 

браузер Netscape Navigator 2.0. Його було запущено в якості свого нового 

основного продукту. Цей браузер містив безліч нововведень і поліпшень. Серед 

інших функцій Netscape Navigator 2.0 вже підтримував JavaScript, анімовані GIF-

файли, HTML-теги <frame> і пропрієтарні теги <blink>. Netscape Mail 2.0 також був 

частиною версії 2.0, що зробило Netscape Navigator 2.0 повністю працездатним 

пакетом веб-додатків. 
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Рис. 1.26. Вигляд браузеру Netscape Navigator 2.0 

24 листопада 1995 року організація IETF опублікувала специфікацію 

RFC 1866 для HTML 2.0. HTML 2.0 підтримувала форми, таблиці, графіки, а також 

ряд нових тегів, таких як <!DOCTYPE>, <head>, <body>, <form>, <img>, <input>, 

<select>, <strong> і інші. 

4 грудня 1995 року Бренданом Ейхом з Netscape було випущено першу 

версію об'єктно-орієнтованої мови JavaScript ‒ JavaScript 1.0. Вона стала широко 

використовуватися для створення інтерактивних веб-сайтів. Пізніше JavaScript став 

основою для інших мов програмування, таких як ActionScript, використовуваний в 

Macromedia Flash. У 1998 році ISO стандартизував JavaScript. [6] 

12 травня 1996 року Брюстером Кале було засновано некомерційну 

організацію під назвою Internet Archive, яка використовувалась для архівування 

різних типів цифрових документів (веб-сайтів, музики, програмного забезпечення, 

відео, книг і т.д.). Цифрова бібліотека Internet Archive у наші часи є найбільшим 

архівом цифрових документів у світі. З 1996 року в цьому архіві зберігається понад 

339 мільярдів сайтів. 
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Рис. 1.27. Вигляд цифрової бібліотеки Internet Archive  

У серпні 1996 року було випущено JScript 1.0. Microsoft реалізувала 

JavaScript в Internet Explorer 3.0 під назвою JScript 1.0. Назву було змінено, щоб 

уникнути потенційних судових тяжб з Sun Microsystems, яка створила мову 

програмування Java. 

17 грудня 1996 року W3C було оприлюднено офіційні рекомендації для 

специфікації мови, каскадних таблиць стилів, рівень 1 під назвою CSS 1. [6] 

У каскадних таблицях стилів описано, як відображати елементи в документах, 

написаних на мовах розмітки HTML, XHTML і XML. Перше речення "Каскадних 

таблиць стилів HTML" було опубліковано в жовтні 1994 року норвезьким 

програмістом Хоконом Віум Лі, який в той час працював в CERN під керівництвом 

Тіма Бернерса-Лі. У наступні місяці Берт Бос, голландський розробник, зробив 

значний вклад в розробку специфікації CSS1. У 1997 році Хоконом Віумом Лі і 

Бертом Босом було опублікувано одну з перших книг про каскадні стилі під назвою 

«Каскадні таблиці стилів: проектування для Інтернету». 
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14 січня 1997 року W3C було випущено остаточну рекомендацію, 

визначальну мову розмітки HTML 3.2. [6] 

Вихідна версія HTML 3.0 так і не стала стандартом, оскільки була занадто 

складною, і провідні розробники Microsoft і Netscape зіткнулися з проблемою її 

реалізації. У специфікації HTML 3.2, зокрема, з'явилися нові теги, такі як <center>, 

<div>, <font>, <script>, <style>. 

 
Рис. 1.28. Відображення початку специфікації HTML 3.2 

У травні 1997 року за словами Денні Саллівана, засновника Search Engine 

Watch, вперше з’явився термін "пошукова оптимізація" ‒ SEO. 

Пошукова оптимізація (SEO) ‒ це термін, що позначає набір методів і правил, 

які застосовуються для забезпечення кращого положення веб-сайтів в результатах 

пошуку за вибраними ключовими словами. Перше використання терміну повністю 

не задокументовано.  

У жовтні 1997 року з’явився термін DHTML (динамічний HTML). Його було 

введено у зв'язку з випуском Internet Explorer 4.0. Він не належав до нової автономнї 

мови, а тільки до комбінації технологій HTML, CSS і JavaScript для підвищення 

інтерактивності і динаміки веб-сайту. 

У грудні 1997 року Macromedia випустила першу версію популярного 

редактора веб-сайтів Dreamweaver 1.0.  

Редактор дозволяв користувачам перемикатися між текстовим режимом і 

режимом WYSIWYG («Що бачиш, те й отримуєш»). Перша версія редактора 
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Dreamweaver була доступна тільки для Mac OS, а в березні 1998 року була випущена 

версія для Windows. 

 
Рис. 1.29. Вигляд сторінки запуску програми Dreamweaver 1.0 

18 грудня 1997 року W3C було опубліковано офіційні рекомендації по 

специфікації HTML 4.0. 

Специфікація HTML 4.0 була розділена на три варіанти: Strict, Transitional і 

Frameset, і її метою було розділити семантику HTML і макет документа 

(відформатований тільки з використанням CSS) на дві окремі частини. У грудні 

1999 року були опубліковані рекомендації по відредагованій версії HTML 4.01. 

22 січня 1998 року Джеффрі Зельдман і Брайан Платц почали публікувати 

список розсилки під назвою A List Apart. В ньому читачі регулярно отримували 

новини зі світу веб-дизайну, веб-стандартів і веб-розробки. Проект завоював 

популярність серед читачів, і за кілька місяців A List Apart придбав більше 16 000 

передплатників. У січні 1999 року Джеффрі Зельдман почав публікувати A List 

Apart як інтернет-журнал. 
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Рис. 1.30. Вигляд сторінки A List Apart 

10 лютого 1998 року W3C було опубліковано остаточну рекомендацію по 

специфікації XML 1.0. 

Extensible Markup Language (XML) ‒ це спільна мова розмітки, призначена для 

простого обміну інформацією між додатками і публікації документів, що містять 

хоча б частково структуровані дані. XML ‒ це спрощена підмножина старої мови 

SGML. Мова XML не займається макетом документа і послідовно розділяє форму і 

вміст. Для різних типів даних XML дозволяє створювати власні мови розмітки 

(додатки). Завдяки об'єднанню XML з HTML у 2000 році було створено нову мову 

розмітки XHTML. 

28 лютого 1998 року було випущено браузер Mozilla. Корпорація Netscape 

Communications випустила вихідний код веб-браузера Netscape Communicator 5.0, 

який поклав початок загальнодоступному проекту з відкритим вихідним кодом під 

назвою Mozilla. У 2003 році на основі початкового проекту була заснована 

некомерційна організація Mozilla Foundation. 
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Рис. 1.31. Вигляд сторінки Mozilla.org 

12 травня 1998 року W3C випустив офіційні рекомендації по специфікації 

CSS2.  

Друга специфікація каскадного стилю включала ряд нових функцій, таких як 

абсолютне, відносне і фіксоване позиціонування елементів, z-індекс для перекриття 

елементів, мінімальна і максимальна ширина або висота елементів, тип носія і т. д. У 

червні 2011 року W3C опублікував перегляд другої версії каскадних стилів – 

CSS 2.1. 

 
Рис. 1.32. Вигляд сторінки на W3C 

 



35 
 

4 вересня 1998 року було оприлюднено пошукову систему Google. Пара Ph.D, 

студенти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін створили 

пошукову систему Google. Спочатку Google було розпочато як дослідницький 

проект, метою якого було знайти релевантні результати пошуку за допомогою 

математичного алгоритму. Алгоритм, пізніше названий PageRank, аналізував 

відносини між окремими веб-сторінками на основі їх перехресних посилань, таким 

чином оцінюючи їх важливість. Назва Google - це навмисна помилка в написанні 

слова "googol", яке відноситься до дуже великого числа - 1, за яким слід сотня нулів 

(10 100). 

 
Рис. 1.33. Вигляд сторінки пошукової системи Google 

У жовтні 1998 року двома датськими веб-дизайнерами, Майклом Шмідтом і 

Току Найгаардом, було запущено веб-сайт спільноти дизайнерів під назвою 

Kaliber10000 (K10k). 

Інтернет-журнал K10k регулярно публікував графічні роботи талановитих 

дизайнерів і став важливим джерелом натхнення для першого покоління дизайнерів, 

які почали використовувати Інтернет як візуальне середовище. У жовтні 2011 року 

К10к припинив свою діяльність. 
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Рис. 1.34. Вигляд сторінки веб-спільноти K10k 

У квітні 1999 року Дарсі ДіНуччі опублікувала в журналі Print статтю під 

назвою "Фрагментоване майбутнє", в якій вперше був введений термін Web 2.0. Цей 

термін відноситься до етапу розробки Інтернету, на якому контент веб-сайтів 

створюється і використовується в основному саме користувачами. Типові приклади 

Web 2.0 включають сайти соціальних мереж, веб-форуми, інтернет-енциклопедії або 

портали для обміну фотографіями і відео. У 2004 році Тім О'Рейлі і Дейл Догерті 

провели першу конференцію Web 2.0, в ході якої термін Web 2.0 був доведений до 

відома широкої громадськості. 

 
Рис. 1.35. Стаття "Фрагментоване майбутнє" 
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У червні 1999 року компанія Adobe Systems запустила Adobe Photoshop 5.5. 

У нову версію Photoshop було включено програму Adobe ImageReady 2.0, 

призначену для роботи з веб-графікою. Ще одною новою функцією Adobe Photoshop 

5.5 було "Зберегти для Інтернету", яка дозволяє дизайнерам стискати зображення 

для Інтернету. 

 
Рис. 1.36. Вигляд програми Adobe Photoshop 5.5 

У листопаді 1999 року Ерік Джордан, Тоні Новак і Джон Керролл заснували 

цифрове креативне агентство під назвою 2Advanced Studios. 

Агентство було відоме своїм інноваційним висококласним дизайном з 

використанням технології Flash. В області веб-дизайну 2Advanced Studio отримала 

безліч престижних нагород. 

 
Рис. 1.37. Вигляд сайту 2Advanced Studio 
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24 серпня 2000 року ‒ Macromedia випустила мультимедійне програмне 

забезпечення Macromedia Flash 5.0. Це була перша версія, в якій було повністю 

реалізовано об'єктно-орієнтовану мову програмування ActionScript 1.0. Більш ранні 

версії Macromedia Flash містили тільки набори дуже простих програмних команд. 

Завдяки ActionScript 1.0 користувачі могли створювати складні веб-додатки або 

більш складні анімації. ActionScript заснований на стандартизованої версії JavaScript 

під назвою ECMAScript. 

У жовтні 2000 року "Hi-ReS!" Лондонське цифрове агентство опублікувало 

веб-сайт для фільму Даррена Аронофскі "Реквієм за мрією". 

Hi-ReS! використовували технологію Flash, щоб створити свіжий і креативний 

дизайн веб-сайту, щоб забезпечити відвідувачам сильні художні та візуальні 

враження. 

 
Рис. 1.38. Вигляд сайту для фільму "Реквієм за мрією" 

У березні 2001 року фотограф Джейсон Абер і ілюстратор Річард Мей почали 

видавати онлайн-журнал Pixelsurgeon. На сайті журналу шанувальники регулярно 

отримували новини, інтерв'ю та поради по цікавих джерел зі світу дизайну з упором 

на Інтернет. У листопаді 2007 року Pixelsurgeon припинив свою діяльність через 

брак часу. 
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Рис. 1.39. Вигляд онлайн-журналу Pixelsurgeon 

4 вересня 2001 року було випущено формат векторної графіки SVG 1.0. 

Scalable Vector Graphics (SVG) - це графічний векторний формат файлу, заснований 

на мові розмітки XML. SVG став основним відкритим форматом векторної графіки 

на веб-сторінках. Формат SVG розроблювався W3C з 1998 року і на даний момент 

повністю підтримується всіма основними браузерами. 

У грудень 2001 року було опубліковано перший частково адаптивний веб-

сайт ‒ Audi.com. 

Веб-сайт, розроблений для Audi цифровим агентством Razorfish, був одним з 

перших, який змінював свій контент в залежності від розміру вікна веб-браузера. 

Audi.com був "оптимізований" для форматів 640x480 пікселів, 800x600 пікселів і 

1024x768 пікселів. Однак Audi.com був не класичним прикладом адаптивного  

веб-дизайну, яким ми його знаємо сьогодні, а скоріше динамічної налаштуванням 

дизайну з використанням JavaScript, заснований на визначенні дозволу браузера. 
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Рис. 1.40. Вигляд веб-сайту Audi.com 

У травні 2003 року канадський веб-дизайнер Дейв Ши запустив у 

співтоваристві галерею веб-сайтів під назвою CSS Zen Garden. 

Проект пропонував завантажити звичайний HTML-шаблон, графічний дизайн 

якого був здатен налаштувати будь-який веб-дизайнер, але тільки за допомогою 

каскадних стилів і власних зображень. Метою проекту було продемонструвати 

різноманітні можливості CSS у створенні візуального веб-дизайну.  

У галереї CSS Zen Garden були представлені сотні прикладів різноманітного 

веб-дизайну, засновані лише на одному шаблоні, який містить однаковий HTML-

код. 
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Рис. 1.41. Вигляд веб-сайту Zen Garden 

27 травня 2003 року веб-розробники Метт Малленвег і Майк Літтл запустили 

першу версію системи управління контентом з відкритим вихідним кодом під 

назвою WordPress 0.7. 

Система публікації заснована на технології PHP і MySQL і розроблена під 

ліцензією вільного програмного забезпечення GNU GPL. Попередником WordPress 

була платформа для ведення блогів b2/cafelog. WordPress в даний час є 

найпопулярнішою системою управління контентом, і більше 30 відсотків веб-сайтів 

використовують її у всьому світі. 

 
Рис. 1.42. Вигляд WordPress 0.7 
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9 листопада 2004 року корпорація Mozilla випустила мультиплатформенний 

веб-браузер Mozilla Firefox 1.0. У порівнянні з браузерами з сімейства Internet 

Explorer, Firefox 1.0 відрізнявся більш високою безпекою, кращої підтримкою  

веб-стандартів і ще деякими додатковими модулями, які можна було встановити 

додатково.  

В результаті Firefox набув великої популярності серед користувачів і з 2004 по 

2009 рік його скачали понад 1 мільярд раз. Назва Firefox нібито походить від 

англійського перекладу китайської назви червоної панди. 

 
Рис. 1.43. Сторінка браузера Mozilla Firefox 1.0 

14 лютого 2005 року троє колишніх співробітників PayPal: Чад Херлі, Стів 

Чен і Джавед Карім, запустили веб-сайт YouTube для публікації та обміну 

відеофайлами. 

Перше відео під назвою "Я в зоопарку" було завантажено на YouTube 

23 квітня 2005 року одним із співзасновників, Джаведом Карімом. Це було коротке 

відео із зоопарку Сан-Дієго. У листопаді 2006 року YouTube був куплений Google за 

1,65 мільярда доларів. 
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Рис. 1.44. Вигляд сторінки YouTube 

14 січня 2006 року інженером-програмістом Джоном Ресігом було оголошено 

про створення бібліотеки jQuery JavaScript на BarCamp NYC. 

Бібліотека jQuery підкреслює взаємодію між JavaScript і HTML. jQuery 

дозволяє веб-розробникам легко створювати повторювані події, анімацію або 

керувати каскадними таблицями стилів. 

5 жовтня 2006 року Хемптон Кетлін і Наталі Вайценбаум було випущено 

препроцесор CSS під назвою Sass 0.1.0. 

Препроцесор Sass - це мова сценаріїв, що інтерпретується або скомпільована в 

каскадні таблиці стилів. До синтаксису CSS Sass додає змінні, міксини, 

успадкування селекторів, правила вкладення, арифметичні оператори та інші 

функції. 

4 липня 2007 року ‒ Кріс Койєр, веб-дизайнер, опублікував створений їм 

портал під назвою CSS-Tricks. Портал надавав веб-дизайнерам щоденні новини та 

рекомендації зі світу веб-дизайну, приділяючи особливу увагу каскадним стилям. 
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Рис. 1.45. Вигляд сторінки CSS-Tricks 

5 вересня 2007 року W3C випустив першу версію специфікації CSS Grid. Цей 

модуль CSS визначає набір властивостей для створення макета, вбудованого у 

звичайну сітку, що складається з рядків і стовпців. CSS Grid дозволяє легко 

створювати складні і багатосторінкові макети без необхідності використання 

методів макета каскадних стилів, включаючи float і позиціонування. Функції 

CSS Grid на даний момент підтримуються більшістю основних браузерів. 

2 вересня 2008 року корпорація Google випустила бета-версію безкоштовного 

браузера Google Chrome для Windows. 

У грудні 2008 року була випущена перша стабільна версія Google Chrome 1.0. 

З січня 2009 року Chrome доступний для MacOS, а в лютому 2012 року була 

випущена його перша бета-версія для Android 4. На рубежі квітня і травня 2012 року 

Chrome перевершив за популярністю Internet Explorer і став найбільш широко 

використовуваним веб-браузером. У 2018 році Google Chrome займав більше 66 

відсотків світового ринку. 
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У березні 2009 року було оприлюднено нову угоду про назву класів у CSS під 

назвою BEM, що означає "Блок, Елемент, Модифікатор". Розроблялась вона з 

2005 року командою розробників російської пошукової системи Яндекс, яка 

створила нову методологію, що дозволяє однозначно назвати класи в CSS.  

19 травня 2010 року Google запустив бібліотеку веб-шрифтів з відкритим 

вихідним кодом, Google Web Fonts (тепер звану Google Fonts). Шрифти розміщені 

на серверах Google, і тепер в бібліотеці близько 900 сімейств шрифтів, які 

користувачі можуть використовувати на своїх веб-сайтах безкоштовно. 

25 травня 2010 року веб-дизайнер Ітан Маркотт опублікував статтю 

"Адаптивний веб-дизайн" в онлайн-журналі A List Apart. Автор описує новий 

спосіб стилізації HTML-документів, який дозволяє оптимізувати відображення 

вмісту веб-сайту щодо дозволу або розміру відображення. Основні методи 

адаптивного веб-дизайну включають плавну сітку, гнучкі зображення і медіа-запити 

модуля CSS3. 

 
Рис. 1.46. Стаття "Адаптивний веб-дизайн" 
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19 серпня 2011 року веб-розробники Марк Отто і Джейкоб Тортон ‒ 

працівники Twitter випустили Bootstrap 1 як інструмент з відкритим вихідним 

кодом. 

Розпочато було створення CSS-фреймворка Bootstrap у середині 2011 року. 

Платформа спочатку була розроблена для підтримки узгодженості коду HTML/CSS і 

JavaScript в додатках Twitter. У січні 2012 року був випущений Bootstrap 2, що 

підтримує адаптивний веб-макет. Bootstrap і в даний час є одним з найпопулярніших 

фреймворків CSS серед веб-дизайнерів.  

19 червня 2012 року W3C було випущено офіційну рекомендацію по 

специфікації Media Queries (Медіа-запити).  

Модуль CSS3 Медіа-запити дозволяє адаптувати рендеринг веб-сторінок в 

залежності від різних факторів, таких як дозвіл або розмір екрану. Медіа-запити ‒ 

один з основних методів, які використовуються при розробці адаптивних сайтів. 

19 серпня 2013 року - команда розробників з GitHub опублікувала  

CSS-фреймворк Boostrap 3. У новій версії Bootstrap послідовно застосовується 

адаптивний веб-макет і доступ з мобільних пристроїв. Верстка шаблонів і 

компонентів перероблена в стилі плоского дизайну. 

 
Рис. 1.47. Сторінка фреймворку Boostrap 3 

25 червня 2014 року Google представив новий графічний стиль під назвою 

Material Design на конференції Google I/O. 
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З 2015 року Google переробив більшість своїх додатків і сервісів, 

використовуючи єдиний візуальний стиль Material Design. Згідно з визначенням 

Google, матеріальний дизайн ‒ це "візуальна мова, яка синтезує класичні принципи 

гарного дизайну з інноваціями і можливостями технологій і науки". 

 
Рис. 1.48. Приклад Material Design 

28 жовтня 2014 року W3C прийняв остаточну рекомендацію по мові розмітки 

HTML5. У версії HTML5 додали покращену підтримку відтворення мультимедіа в 

браузері, нові семантичні теги, які краще визначають структуру сторінки, підтримку 

автономних додатків і <canvas> тег, який може інтерпретувати векторну графіку з 

можливістю вставки зображень. 

25 червня 2017 року Adobe Systems оголосила, що припинить підтримку 

Flash в 2020 році і більше не буде випускати додаткові оновлення безпеки для 

Adobe Flash Player. В області веб-мультимедіа та інтерактивності Flash поступово 

замінювався технологіями HTML5, WebGL або WebAssembly. 

1.3. Правильна структура веб-сайту та принципи розробки інтерфейсу 

Структура веб-сайту значно впливає на його успішність, бо від її правильності 

та структури залежить чи буде зручно їм користуватись. Якщо неправильно 

розробити структуру і навігація не буде зручною для пошуку категорії або 

підкатегорії, тоді користувач не затримається на сторінці. 
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Також структура сайту – дуже важливий технічний інструмент для SEO 

просування. Тому при розробці архітектури веб-ресурсу, треба детально аналізувати 

розташування категорій та підкатегорій, щоб відповідати вимогам пошукових 

роботів та задовольнити усі потреби користувача. [13] 

Затвердженого офіційно або чіткого опису яка саме має бути структура, на 

жаль, не існує. Це залежить від багатьох факторів таких як: вид сайту, цільова 

аудиторія, семантичне ядро, тому структура завжди індивідуальна під кожний 

проект. Однак є певні рекомендації щодо цього та основні правила розробки. 

1.3.1. Визначення структури та її функції 

Структура сайту – це логічна побудова всіх сторінок ресурсу, схема, за якою 

визначається шлях до папок, категорій або підкатегорій. Якщо дивитись з технічної 

сторони, то навігація ресурсу – це набір певних URL адрес, які логічно 

вибудовуються у певній послідовності.  

Структура пов’язана з семантичним ядром. Семантичне ядро – це ключові 

слова, які повинні бути розподілені по сайту і за допомогою яких виконується 

просування сайту та воно каже які саме документи та папки повинні бути присутні 

на сайті. Проалізувавши семантику, можна робити схему побудови структури. [13] 

 
Рис. 1.49. Схема побудови структури 

Важливо побудувати структуру так, щоб товари або послуги знаходились у 

відповідній їм категорії, яка є очікуваною для користувача, щоб користувач не 

пішов до конкурентів, не знайшовши необхідне йому. 
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Функції структури: 

 Ефективне СЕО-просування. Пошукові роботи проходять по посиланнях 

сайту, тому важливо вистроїти правильну, просту та послідовну структуру, щоб 

робот витратив менше ресурсів та швидше зробив обхід. Правильна структура – 

ключ до найбільш швидкої індексації сайту. Це невід’ємний фактор для SEO-

просування. 

 Формування довіри пошукової системи до сайту. Вона формується від 

таких показників як: час перебування відвідувача на сайті, показник коефіцієнта 

кліків та ставлення користувачів до вашого сайту. При гарних показниках, 

пошуковий алгоритм підвищує рейтинг сайту та при пошуку показує сайт вище у 

видачі. 

 Фокусування користувача на головних діях на сайті. Правильна 

структура полегшує пошук людини потрібної їй сторінки, та збільшує конверсію, 

тому що користувач знаходить те, що йому потрібно та стане вашим клієнтом. 

1.3.2. Основні компоненти веб-сторінки 

Веб-сторінки можуть відрізнятись одна від одної, але загалом вони мають 

основні стандартні компоненти, які є практично на кожному сайті: 

Заголовок (Header) 

Зазвичай це велика смуга вгорі сторінки, яка має великий заголовок, або 

логотип. Тут можна розташувати важливу інформацію про сторінку, слоган, назву 

компанії або навігаційне меню по сторінках сайту. [15] 

Тег: <header>. 

Навігаційне меню 

У цьому блоці розташовані посиланні на основні розділи сайту, які зазвичай 

мають вигляд кнопок, посилань, або вкладок. Цей блок є незмінним та обов’язковим 

на кожному сайті, як і заголовок. Меню може бути частиною заголовку, або 

окремим блоком, це вирішує сам веб-дизайнер. [15] 

Тег: <nav>. 
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Контент-область або основний вміст 

Це велика область в центрі сторінки, яка має унікальний для кожного сайту 

вміст, де розташовано весь контент веб-сторінки: статті, текстові блоки, аудіо, відео, 

зображення. Цей контент змінюється на кожній сторінці.  

Тег: <main>, з різними підрозділами в залежності від вмісту, які представлені 

елементами <article>, <section> і <div>. [15] 

Бічна панель 

Вона не є обов’язковою частиною веб-сайту, містить другорядну інформацію, 

посилання, рекламу, цитати. Зазвичай, вона має пряме відношення до вмісту 

контент-області цієї сторінки, наприклад, рекомендувати щось, що може зацікавити 

користувача, який перейшов саме на цю сторінку. В деяких випадках у бічній панелі 

знаходиться вторинне навігаційне меню. Тег: <aside>, зазвичай його розташовують 

всередині <main>. [15] 

Нижній колонтитул (footer) 

Це смуга у нижній частині сторінки, яка може містити важливу інформацію 

про компанію, авторські права, контактну інформацію, посилання на основні 

категорії та підкатегорії. Вибір розташованої у цьому блоці інформації не є 

критичним, він є вторинним для веб-сайту.  

Також нижній колонтитул можна використати для SEO-просування, 

розташувавши у ньому посилання для швидкого доступу до найпопулярнішого 

контенту на сайті. Тег: <footer>. [15] 
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Рис. 1.50. Структура веб-сторінки згідно з HTML5 

1.3.3. Принципи розробки інтерфейсу 

Існують 3 принципи розробки розробки інтерфейсу ще на етапі дизайну: 

- Adaptive design (перекладається як "адаптивний"). 

- Responsive design(також перекладається як "адаптивний" або "гумовий"). 

- Mobile-first design. 

Responsive Web Design (RWD) ‒ гумовий веб-дизайн, Adaptive Web Design 

(ADW) - адаптивний веб-дизайн. Ці терміни позначають різні підходи до створення 

веб-сайту і використовуються для опису процесу розробки та створення веб-сайту, 

яким зручно користуватись з різних мобільних або планшетних пристроїв.  

Тенденції сучасного підходу до розробки веб-ресурсів змінюються завдяки 

тому, що дуже швидко розвиваються мобільні пристрої та збільшується дозвіл 

екранів. Розробники зараз вже відмовляються від окремих версій веб-сайту для 

мобільного пристрою, а створюють одну версію, яка просто адаптується під всі 

пристрої: смартфони, планшети, ноутбуки та ПК. Загалом, ADW (adaptive web 
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design) і RWD (responsive web design) вирішують однакову задачу, але різними 

способами. 

Коли створюється Responsive (гумовий) веб-сайт, то створюється гнучка 

структура сторінки ‒ "гумовий макет" (fluid grid), розміри і пропорції елементів на 

ній задаються у відсотках. Також при виборі такого принципу розробки 

використовуються гнучкі зображення (fluid images) та "гумові" текстові блоки. При 

зменшенні ширини сторінки веб-сайту весь контент почне плавно стискатись, 

структурні елементи зміняться відносно один одного. Наприклад, якщо на вашому 

сайті контент розміщено у 3 колонках, то при зменшенні ширини екрану, він може 

змінитись на дві або одну колонки для зручності користування. [12] 

Для створення "responsive" версії веб-сайту використовують медіа запити ‒ це 

блоки коду, у яких зазначено параметри пристроїв виведення. Завдяки медіа запитам 

можна застосовувати певні стилі для блоків сторінки в залежності від ширини 

сторінки і можливостей певного пристрою, на якому відкрито веб-сайт. 

Адаптивні веб-сайти (ADV) зовні мають багато спільного з responsive, але 

головною відмінністю є те, що для адаптивного веб-сайту створюється набір різних 

варіантів шаблонів з різною шириною екрану, а також заздалегідь визначають 

функціонал, який буде присутній у певних версіях для конкретного типу пристрої. 

Часто така відмінність непомітна для звичайного користувача. 

При створенні такого сайту спочатку проектується дизайн для сторінок різної 

ширини, які є типовими: 1680 px для ПК, 1024 px для ноутбуків та планшетів, 760 px 

для планшетів та 320 px для смартфонів. Коли користувач відкриє адаптивний сайт, 

то сервер визначить з якого пристрою відкрито сайт та покаже потрібний шаблон та 

контент.  

Такий підхід допомагає досягти більш глибокої та повної взаємодії 

користувача з сайтом. Наприклад, визначивши, що користувач зайшов на веб-сайт за 

допомогою iPad'a, можна використати наявні можливості тач-скрін навігації 

(свайпи), яка є недоступною в браузерній версії для ПК, або, навпаки, прибрати або 

замінити непотрібні блоки з flash банерами або flash елементами, які не будуть 
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відображатись на iOS пристроях, а визначити та використати інші можливості 

пристроїв, з яких переглядається сайт. 

Також відмінністю між адаптивним та "гумовим" дизайном є швидкість 

завантаження сторінки. Адаптивний веб-сайт завантажується швидше завдяки тому, 

що після визначення пристрою сервер віддає вже оптимізований контент (картинки 

та файли необхідного розміру) під певний пристрій. У "responsive" версії є тільки 

один HTML шаблон і користувач смартфону завантажує цілком той же контент, що і 

для браузерної версії для ПК. 

Щоб правильно вибрати з цих двох підходів до розробки треба знати таку 

інформацію:  

Responsive (гумові) сайти більше підходять тоді, коли немає значної різниці 

між переглядом і використанням веб-сайту на мобільному і у браузері десктоп 

пристрою, а також коли бюджет і термін розробки обмежені. [4] 

Адаптивні сайти краще робити у більшості випадків, але найбільш затребувані 

вони саме тоді, коли дуже важлива швидкість завантаження сторінок і взаємодія 

користувача з мобільною версією сильно відрізняється від використання браузерної 

ПК версії. 

Щодо принципу розробки mobile-first, то він значно відрізняється від двох 

попередніх. Коли ви вперше створюєте або відтворюєте свій веб-сайт, вам не 

потрібно вибирати між мобільним дизайном або адаптивним дизайном. Навпаки, 

перше насправді є стратегією дизайну (спочатку мобільні), а друге - результатом 

технічного підходу (адаптивний). [3] 

При розробці веб-сайту компанією дизайн часто заснований на припущенні, 

що відвідувач буде переглядати сайт саме на настільному комп’ютері і вже потім 

сайт модифікують для адаптації до різних пристроїв. Іншими словами, розмір сайту 

зменшується; цей підхід широко відомий як поступова деградація або "desktop-first". 

[3] 

Але багато сучасних візуальних аспектів і функцій веб-сайту, які оптимізовані 

для ПК, погано адаптуються для мобільних пристроїв. Для цього дизайнери почали 
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застосовувати новий підхід, який називають прогресивним поліпшенням або 

"mobile-first strategy", орієнтованою саме на мобільні пристрої.  

При розробці "mobile-first" спочатку розробляють веб-сайт для найбільш 

маленьких мобільних пристроїв, а потім збільшують масштаб для адаптації до ПК. 

 
Рис. 1.51. Порядок розробки під різні пристрої при адаптивній та "mobile-first" концепції 

Концепція "спочатку мобільні" була представлена Люком Вроблевським у 

2009 році та мала на увазі, що мобільна версія веб-сайту повинна бути в основі 

стратегії дизайну і враховувати обмеження та поведінку користувачів при перегляді 

на мобільних пристроях. 

Через те що впровадження стратегії, орієнтованої на мобільні пристрої, сильно 

відрізняється від підходу до розробки для настільних комп'ютерів, це може бути 

складним завданням для команд, які звикли проектувати для перегляду веб-сторінок 

на комп'ютерах. Коли ви починаєте розробку стратегії, орієнтованої на мобільні 

пристрої, контент вашого веб-сайту повинен бути ретельно проаналізований і 

структурований, щоб класифікувати його за важливістю і гарантувати, що загальний 

дизайн залишається поліпшеним. 

Вже потім можна додати додаткові шари контенту для відвідувачів, які 

переглядають сторінки на великих екранах. 
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Стратегія, орієнтована на мобільні пристрої, може бути надзвичайно 

успішною; однак вона прийнята не всіма веб-агентствами і підходить не для всіх 

підприємств. Це значно дорожче і може не дати бажаних результатів. 

Багато компаній вважають що краще вкладати кошти в веб-сайт, адаптований 

для настільних комп'ютерів і що це не завадить користувачам мобільних пристроїв 

швидко знаходити потрібну інформацію. 
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Висновок до розділу 

У першому розділі проаналізовано класифікацію веб-сайтів та особливості 

видів веб-ресурсів. В одній з існуючих класифікацій сайти поділяють на статичні і 

динамічні, а вже ці види ще поділяються на загально відомі види, такі як сайт-

візитка, корпоративний, інтернет-магазин, портал, блог, промо-сайт, флеш-сайт та 

інші. 

Також було досліджено історію, починаючи з 1990 року до нашого часу. Було 

з’ясовано, коли були створені перші браузери та перша веб-сторінка, коли 

з’являлися оновлені версії HTML, CSS та JavaScript, коли були оприлюднені 

технології, які використовуються зараз. Щоб розуміти чому веб-розробка саме така, 

яка вона є зараз, потрібно знати історію її розвитку. Наведено зображення вигляду 

кожного відкриття для того, щоб можна було прослідкувати зміни та розвиток  

веб-розробки. 

Було проаналізовано правильну структуру сторінки, тобто які елементи є на 

кожній веб-сторінці і навіщо вони потрібні, та принципи розробки інтерфейсу, з 

яких починається розробка дизайну: адаптивний дизайн, гумовий дизайн та "mobile-

first" дизайн, який орієнтується спочатку на мобільні пристрої та є досить 

поширеним на сьогоднішній день. Було з’ясовано та описано коли який принцип 

краще використовувати. 
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РОЗДІЛ 2. 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО САЙТУ 

2.1. Характеристики та технології створення корпоративного сайту 

Корпоративний сайт – веб-сайт, який використовується як офіційне 

представництво бренду в Інтернеті та часто використовується для реклами певних 

послуг або товарів. Такий сайт повинен бути оптимізований як засіб встановлення 

контакту з клієнтами або відвідувачами, завдяки якому надається інформація про 

послуги або товари та надається цінний контент, наприклад, останні новини, зміни 

або акції. 

Цей тип інструментів взаємодії з клієнтами потребує особливої уваги: дуже 

важливо, щоб весь вміст відповідав принципам компанії і був повністю 

інтегрований в структуру компанії та її стратегію. 

У сучасному світі лише корпоративного сайту недостатньо, потрібно щоб у 

компанії були профілі в соціальних мережах та онлайн-спільнотах. 

Функції корпоративного сайту 

Розробка корпоративного сайту може вирішити одразу декілька питань. Такий 

сайт потрібен не тільки для того щоб залучати велику кількість клієнтів, а ще можна 

звернути увагу та такі моменти: 

- На корпоративному сайті компанія може надавати інформацію про 

останні новини та про зміни щодо продуктів компанії. 

- Надається детальна інформація про послуги та товари компанії, щоб 

кожен клієнт мав можливість швидко знайти всю необхідну інформацію. 

- На сайті розміщується необхідна документація, щоб з нею могли 

ознайомитись і клієнти, і партнери. 

- Також розміщується необхідна контактна інформація, наприклад, 

електронна пошта, номери телефонів, та інші можливі способи зв’язатись з 

компанією. Це може бути потрібно не тільки клієнтам, а і іншим компаніям, які 

розглянуть питання співпраці з компанією. 
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- Корпоративний сайт орієнтований на різні цільові аудиторії, розділи під 

кожну цільову аудиторію повинні знаходитись окремо, щоб можна було швидко 

знайти необхідну інформацію. Практично вся діяльність компанії відображається на 

одному ресурсі, тому включає в себе велику кількість інформації. 

Переваги корпоративного сайту 

- Можливість постійно надавати оновлену інформацію клієнтам компанії, 

співробітникам і партнерам про нові акції, послуги або товари. Регулярне 

розміщення новин сприяє швидкій реакції на нові послуги та продукти. 

- Правильно та ефективно пропрацювавши функціонал веб-ресурсу, 

можна налагодити для клієнтів можливість повноцінного спілкування з компанією, 

щоб клієнти могли залишати відгуки, залишати заявки, поспілкуватись з 

оператором, що буде сприяти підвищенню рівню довіри від клієнтів, рівню 

організації та лояльності користувачів.  

- Існування корпоративного веб-сайту збільшує можливості не тільки 

здобути нових клієнтів, а і залучити нових партнерів. 

Основні етапи розробки корпоративного сайту 

Загалом розробляються корпоративні сайти для компаній за стандартною 

схемою, яка складається з декількох ключових етапів. 

- Аналіз. Перший етап потрібен для того щоб зрозуміти цілі та задачі 

клієнта, зрозуміти що саме клієнт очікує від сайту, необхідно поспілкуватись та 

задати питання, які дозволять зрозуміти картину в цілому. Далі необхідно 

проаналізувати проекти з цієї сфери, які були створенні раніше, проаналізувати 

тенденції та інформацію про компанію-замовника, їх цінності та принципи.  

- Технічне завдання. Корпоративний сайт часто (але не завжди) 

створюється згідно з технічним завдання, в якому описана структура сайту, 

необхідний функціонал, вимоги клієнта, виявлені під час етапу аналізу. Технічне 

завдання узгоджується замовником і виконавцем. 

- Дизайн. Це один з найважливіших етапів розробки, тому що саме він 

впливає на відвідувача сайту в першу чергу, користувач приймає рішення 

залишитись на сайті або закрити вкладку. Дизайн створюється згідно з технічним 
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завданням, тобто створюється прототип майбутнього вигляду сайту з кольорами, які 

було обрано замовником. Якщо компанія має власний корпоративний стиль, то сайт 

розробляється з урахуванням цього. Спочатку розробляється дизайн декількох 

сторінок, узгоджується з замовником, а вже коли замовник узгодить дизайн, то 

робляться інші сторінки. 

- Розробка. Одночасно із створенням дизайну розробляється та 

реалізується основні частини функціоналу. Це може бути підключення або 

реалізація необхідних функціональних модулів, які будуть на сайті, такі як елементи 

управління та форма реєстрації, або розділи, якими будуть користуватися лише 

адміністратори сайту. До цього можна віднести роботу з каталогом товарів та базою 

даних, автоматизацію роботи з документами і т.д. 

- Верстка. На цьому етапі на основі готового дизайну відбувається вертка 

сайту з використанням CMS або без нього. На останньому етапі верстки робиться 

адаптивність сайту до різних пристроїв.  

- Контент. Наповнення сайту якісним контентом (текстами та 

ілюстраціями) – важливо не тільки для задоволення потреб клієнтів, але і для 

покращення SEO-оптимізації та доступності сайту у пошукових системах.  

- Тестування. Останнім етапом розробки є тестування сайту, на якому 

виконавець відкриває та перевіряє сайт на різних платформах, у різних браузерах та 

при різних дозволах екрану. Весь функціонал перевіряється на наявність помилок та 

потрібне відображенні на всіх пристроях. Також перевіряється оптимізація та 

швидкість роботи сайту.  

У підсумку компанія отримує сайт з унікальним дизайном, який створено 

згідно з корпоративним стилем компанії, налагодженим під компанію необхідним 

функціоналом та зручним у користуванні клієнтами. 

Визначення CMS та його практичне впровадження 

CMS – це система для управління контентом, які складається з набору 

скриптів для створення, редагування та управління контентом сайту. На 

професійному жаргоні CMS називають "движок". Популярними прикладами CMS є 

WordPress, Joomla та OpenCart. [17] 
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Зараз динаміка розвитку проектів вимагає швидко реагувати на зміни та 

впроваджувати, але не всі користувачі можуть звернутися до розробників, особливо 

якщо сайт постійно треба редагувати та підтримувати. 

Системи управління контентом дозволяють користувачам, які не мають 

необхідних навичок для створення сайту і знання мов програмування, самостійно 

працювати над створенням та редагуванням сайту, тому що працюють як 

конструктори. [17] 

CMS працює наступним чином: користувач вибирає шаблон, який є 

оформленням дизайну майбутньої сторінки. Далі потрібно лише наповнити його 

інформацією. Більшість систем управління працює з використанням візуального 

редактора (WYSIWYG - від англ. What You See Is What You Get ‒ "що бачиш, то і 

отримаєш"), який є програмою, що дозволяє завдяки зрозумілому інтерфейсу 

додавати або редагувати інформацію на сайті. Такий сайт формується динамічно. 

Контент, розташований на сайті, зберігається у базі даних та показується після 

отримання запиту з боку клієнта при генерації сторінки. [17] 

CMS використовуються для таких видів веб-сайтів: 

- Інтернет-магазин (Magento, OpenCart, osCommerce). 

- Блог, форум (WordPress, phpBB, vBulletin). 

- Персональні сайти (WordPress, Monstra). 

- Корпоративні сайти (Joomla, Drupal). 

- Портали (DLE, Drupal). 

- Соціальні мережі (InstantCMS, Social Engine). 

Більшість CMS досить гнучкі у налаштуванні, тому їх можна використовувати 

для розробки багатьох видів веб-ресурсів. Найбільш відомим і універсальним CMS є 

WordPress, завдяки тому що на ньому можливо створити майже кожен з видів веб-

сайтів: від сайту-візитки до інтернет-магазину. 

Кожен замовник може обрати для себе що краще: звернутися до розробників 

та створити сайт без CMS або створити самостійно сайт побудований на CMS, або ж 

звернутися до розробників та створити сайт на CMS, але це буде дешевше та 

швидше і вже можна самостійно змінювати контент на сайті.  
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2.2. Порівняльний аналіз корпоративних веб-сайтів 

Порівняння сайтів здійснено за такими критеріями: 

- інформативність (вміст); 

- зручність навігації; 

- дизайн (привабливість); 

- швидкість завантаження сторінки та навігації (отримання даних за 

домогою сайту PageSpeed Insight), адаптивність під різні пристрої. 

1) Перший сайт для порівняння - https://artesia-demo.squarespace.com. 

Це сайт готелю The Artesia Hotel. Головна сторінка сайту: 

 
Рис. 2.1. Головна сторінка сайту готелю 

Під час прокрутки вниз поступово з’являються блоки, які продубльовано з 

навігації.  
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Рис. 2.2. Сторінка "About" про готель 

 

Рис. 2.3. Сторінка "Amenities", на якій описано зручності готелю 

Щодо інформативності, то на сайті відображено фото та опис номерів, 

фототур готелем, усі послуги та переваги готелю, місто та культура, заходи у готелі, 

інформація про готель. Інформація розписана досить коротко, але вся необхідна 

представлена користувачу. Все що потрібно знати про готель, користувач може 

досить легко знайти на сайті.  

Щодо зручності навігації, то усі основні розділи представлені у меню зверху 

на сайті, яке одразу помітно. Це досить зручно, але шрифт краще було зробити 



63 
 

більше, тому що не кожен побачить що саме написано у навігації, не збільшуючи 

масштаб сторінки. 

 
Рис. 2.4. Вигляд меню 

Щодо дизайну (привабливості) сайту, то дизайн досить простий, сторінки 

виглядають гармонійно, зображення досить стримані, не яскраві, гарно поєднуються 

між собою. Шрифт зроблено занадто маленького розміру і це великий недолік, тому 

що не кожен зможе прочитати що саме написано і через це може не обрати цей 

готель. Дизайн занадто простий та забагато пустого простору на сторінках.  

Щодо швидкості завантаження та навігації сайту, то показники отримані в 

результаті аналізу на веб-ресурсі PageSpeed Insight (рис. 2.5, рис. 2.6, рис. 2.7) 

достатньо низькі, особливо на мобільних пристроях. Але індекс швидкості досить 

високий, що значить, що сайт швидко завантажується і на комп’ютерах, і на 

мобільних пристроях. Сайт адаптований до мобільних пристроїв, усі блоки 

виглядають гарно, меню зроблено гамбургером, що є досить поширеною технікою. 

Але і на мобільному розмір шрифту також зроблено занадто маленьким. 

 
Рис. 2.5. Показники швидкості роботи сайту на ком’ютері та мобільному пристрої 

 
Рис. 2.6. Показники швидкості сайту на комп’ютері та ноутбуках 
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Рис. 2.7. Показники швидкості сайту на мобільних пристроях 

 

Рис. 2.8. Адаптація під мобільні пристрої 

2) Другий сайт для порівняння - https://susaventures.com. 

Другим до порівняння взято сайт компанії, яка займається інвестиціями та 

венчурними вкладами. Головна сторінка сайту: 

 
Рис. 2.9. Головна сторінка сайту Susa ventures 
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Під час прокрутки з’являються блоки зазначені в навігації. Приклад сторінки з 

описом команди: 

 
Рис. 2.10. Початок сторінки з описом команди 

Щодо інформативності, то на сайті багато інформації про портфоліо, досвід, 

докладно описано хто засновники компанії, написані вакансії, описано філософію та 

бачення компанії. Інформацію описано досить детально. Користувач може дізнатися 

багато інформації про компанію, у яку хочу звернутися, роботи, бачення та 

філософію, дізнатися цікаві факти. 

 
Рис. 2.11. Сторінка на якій обгрунтовано назву компанії 

Щодо зручності (навігації), то дуже зручно, що де б на сторінці ти не 

знаходився з правого боку з’являється меню при наведенні та можна перейти до 

потрібного розділу сайту. Всі розділи зазначені у меню. Перехід до іншого розділу 
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відбувається не достатньо швидко напевно тому, що дуже багато анімації на сайті, 

сайт досить важкий та не оптимізований і через це перехід по сайту не здійснюється 

дуже швидко. Шрифт меню можна було б зробити на 1-2 пукти більше, але взагалі 

досить добре можна побачити що саме написано у пунктах меню. 

Щодо дизайну (привабливості) сайту, то дизайн зроблено дуже гарний, 

головна сторінка зроблена дуже яскравою та цікавою, але усі ефекти роблять роботу 

сайту досить повільною. Сторінки зроблені гарно, розмір шрифту зроблено досить 

великим, що означає, що кожен зможе прочитати текст, описаний на сайті. Дизайн 

зроблено досить збалансованим, основними кольорами обрано жовтий колір та 

відтінки зеленого кольору, деякі сторінки зроблено з білим фоном та чорно-білими 

фото та текстом чорного кольору. Сайт виглядає гарно, особливо головна сторінка. 

Щодо швидкості завантаження та навігації сайту, то показники отримані в 

результаті аналізу на веб-ресурсі PageSpeed Insight (рис. 2.12, рис. 2.13, рис. 2.14) 

досить низькі, сторінка завантажується дуже довго через велику кількість анімацій, 

вона перевантажена важкими елементами, які впливають на час завантаження сайту. 

Це може погано вплинути на враження користувача сайту. Сайт добре адаптований 

під мобільні пристрої, усі елементи гарно виглядають і на мобільному, і на 

комп’ютері, але показники швидкості на мобільних пристроях дуже низькі, сайт 

довго завантажується та потребує багато ресурсів. 

 
Рис. 2.12. Показники швидкості роботи сайту на мобільному пристрої 

 
Рис. 2.13. Показники швидкості сайту на мобільних пристроях 
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Рис. 2.14. Показники швидкості сайту на комп’ютері та ноутбуках 

 

Рис. 2.15. Адаптація під мобільні пристрої 

3) Третій сайт для порівняння - https://www.flyuia.com/ua/ua/home. 

Це український корпоративний сайт авіакомпанії "МАУ". Головна сторінка 

сайту: 

 
Рис. 2.15. Головна сторінка 
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Рис. 2.16. Сторінка "Акції" 

Щодо інформативності, то на сайті все доволі коротко, але зрозуміло описано. 

На сайті можна придбати або забронювати білети, отримати розклад рейсів, 

дізнатись про акції, останні новини, увійти у свій акаунт, долучитись до програми 

накопичення миль та інше. Користувач на сайті може швидко знайти всю необхідну 

інформацію.  

Щодо зручності навігації, то усі основні розділи винесено на меню зверху 

сайту на головній сторінці, при наведенні можна побачити пункти підменю та 

швидко знайти те, що необхідно користувачу. У навігації вдало використано шрифт, 

усі написи можна побачити. Навігація зручна та швидка. 

Щодо дизайну (привабливості) сайту, то сайт виглядає дуже гарно, на сайті 

вдало використано невеликі анімації при наведенні, які додають інтерактивності. 

Зручно, що вже на головній сторінці можна знайти необхідний рейс. Дизайн 

інтуїтивно зрозумілий кожному користувачу. Сайт зроблено яскравим, 

приваблюючим відвідувача, але не перенасиченого кольорами. Основними 

кольорами обрано жовтий та синій, як на прапорі України. На головній сторінці 

зроблено слайдер з різними акційними пропозиціями. Усі іконки зроблено у 

однаковому стилі, усі деталі продумано та узгоджено одна з одною. Дизайн у цього 

сайту найкращий серед розглянутих вище сайтів.  
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Щодо швидкості завантаження та навігації сайту, то показники отримані в 

результаті аналізу на веб-ресурсі PageSpeed Insight (рис. 2.17, рис. 2.18, рис. 2.19, 

рис. 2.20) найкращі серед розглянутих вище сайтів. Середня швидкість на 

мобільному пристрої та комп’ютері, індекс швидкості достатньо великий. Сайт 

досить швидко завантажується, анімації роблять завантаження повільнішим, але це 

досить гарні показники у порівнянні з іншими сайтами. Сайт адаптований під 

мобільні пристрої, на мобільному трохи змінено дизайн. Він однаково гарно 

виглядає і на комп’ютері, і на мобільному. 

 

Рис. 2.17. Показники швидкості роботи сайту на мобільному пристрої 

 

Рис. 2.18. Показники швидкості роботи сайту на комп’ютері 

 

Рис. 2.19. Показники швидкості сайту на мобільних пристроях 

 

Рис. 2.20. Показники швидкості сайту на комп’ютерах 
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Рис. 2.21. Адаптація під мобільні пристрої 

4) Четвертим сайтом для порівняння взято веб-сайт приватної клініки 

Oxford Medical - https://oxford-med.com.ua/ua/. 

 
Рис. 2.22. Головна сторінка сайту 
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Рис. 2.23. Сторінка "Ціни" 

Щодо інформативності, то на головній сторінці розташовано лише основну 

інформацію, таку як контакти, запис на прийом та вибір яке саме відділення 

потрібно людині. Також на головній сторінці є блоки "Наші контакти", "Час 

роботи", "Онлайн запис" та "Дитяче відділення", які при наведенні на них, 

розкриваються в блок, у якому є кнопка для зв’язку та опис. Це досить зручно, бо 

сторінка не перевантажена інформацією, але залишається інформативною і 

користувач може знайти все що йому потрібно. Уся інформація відповідає розділам.  

Щодо зручності (навігації), то на сайті меню складається з основних розділів 

та підрозділів, які з’являються при натисненні на певний пункт меню. Навігація 

зроблена простою і зрозумілою, відвідувач швидко знайде саме те, що йому 

потрібно. Важлива, найбільш часто потрібна інформація винесена у окремі блоки на 

головній сторінці. Елементи компактно розташовані, зовні виглядають гармонійно. 

При великій кількості відділень і інформації, вона поділена так, що інтуїтивно 

просто знайти необхідну інформацію. 

Щодо дизайну (привабливості) сайту, то найбільш часто вживаними є 

блакитний, зелений та білий кольори. Їх гармонійно поєднано між собою. Дизайн 

виглядає досить помітним та яскравим, але не перенасиченим кольорами, на нього 

приємно дивитись. Вигляд сайту відповідає медичній сфері, кольори відповідають 

кольорам, які використано у логотипі. Слайдер на головній сторінці, ефекти при 

наведенні та блоки, які розкриваються при наведенні додаються жвавості сайту та 
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роблять користування цікавішим. Такий сайт є гарним прикладом детально 

продуманого дизайну до дрібниць. 

Щодо швидкості завантаження та навігації сайту, то показники отримані в 

результаті аналізу на веб-ресурсі PageSpeed Insight (рис. 2.24, рис. 2.25, рис. 2.26, 

рис. 2.27) недостатньо високі. На мобільному пристрої лише 28, це занадто низький 

показник. У показниках імітації завантаження сторінки можна побачити, що на 

мобільних пристроях сайт завантажується значно довше. На комп’ютерах швидкість 

завантаження середня, індекс швидкості 1,8 сек. Серед розглянутих раніше сайтів 

показники були краще у сайту авіакомпанії МАУ.  

Сайт адаптований під мобільні пристрої, блоки зроблено на всю ширину 

екрану та розташовано один за одним в колонку. Меню в адаптації зроблено 

гамбургером, що є найбільш вживаною технікою. Не дивлячись на менший простір, 

головні кнопки залишились на головній сторінці, одразу видно телефон, можна 

записатись на прийом, шрифт достатнього розміру, інформацію можна швидко 

знайти, на головній сторінці можна змінити мову сайту та місто. 

 
Рис. 2.24. Показник швидкості роботи сайту на мобільному пристрої 

 

Рис. 2.25. Показник швидкості роботи сайту на комп’ютері 
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Рис. 2.26. Показники швидкості сайту на мобільних пристроях 

 
Рис. 2.27. Показники швидкості сайту на комп’ютерах 

 
Рис. 2.28. Адаптація під мобільні пристрої 

Висновок порівняння 

При порівнянні проаналізовано чотири корпоративні сайти за критеріями 

інформативність, зручність навігації, дизайн, швидкість завантаження сайту та 

адаптивність під мобільні пристрої. До аналізу взято два англомовні сайти та два 

українських сайти. Найкращий дизайн, на мою думку, у сайту української 

авіакомпанії МАУ, тому що він яскравий, відповідає сфері туризму, усе продумано 
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до дрібниць, поєднує у собі простоту та привабливість, користувач захоче 

роздивитись все до дрібниць. Найкращі показники швидкості завантаження сайту 

також у сайту української авіакомпанії МАУ, він має середні показники швидкості і 

на комп’ютері, і на мобільних пристроях, добре адаптований під мобільні та 

відповідає більшості вимог до сайту. На другому місці за показниками швидкості 

завантаження сайту та відповідність вимогам до веб-сайту знаходиться сайт 

приватної української клініки Oxford Medical. У цього сайту також гарний дизайн, 

який відповідає сфері, гарно збалансовані кольори, сайт виглядає жваво, але не 

перевантажений ефектами та анімаціями. 

2.3. Аналіз основних трендів веб-дизайну 2020 року 

Від якості веб-дизайну залежить успіх всього сайту. Це є причиною для того, 

щоб постійно відстежувати тенденції розвитку веб-дизайну та технології, які 

визнано застарілими і краще не використовувати. Доречі, тренди в веб-дизайні 

змінюються майже кожного року, додаються нові фішки та рекомендації. Кожному 

дизайнеру потрібно відстежувати такі процеси для того, щоб сайт завжди виглядав 

сучасно, гарно та гарантував успіх замовнику. 

Найбільше тенденції вплинули на дизайн сайту для мобільних пристроїв. Ще 

минулого року за статистикою набагато частіше було відкрито веб-сайти з 

мобільних, ніж з ноутбуків та комп’ютерів. Тож дизайн, адаптований під мобільні 

пристрої, повинен відповідати очікуванням користувачів. Сучасні гаджети завдяки 

розміру діагоналі та їх продуктивності, дозволяють включати веб-розробникам до 

сторінки яскраві елементи, анімації, ефекти та набагато менше обмежують політ 

фантазії. 

Такі візуальні елементи та стилі популярні у 2020 році: 

1) Збільшення пустого простору. 

Тренд на велику кількість білого простору зацікавив веб-дизайнерів, тому що 

це дозволяє зосередити відвідувача сайту на головній думці або головному реченні. 

Цей тренд почав набирати популярність ще у 2016 році та й досі використовується у 

дизайні веб-сайтів. Велика кількість білого простору допомагає візуально збільшити 
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екран та допомагає зосередити концентрацію користувача на контенті. Доречи, 

білий колір гарно пасує до будь-якого кольору та дає дизайнеру простір для 

різнокольорових акцентів та цікавих ідей. 

 
Рис. 2.29. Приклад використання пустого простору 

2) Адаптивні логотипи. 

Це досить новий тренд, який полягає у зміни вигляду логотипу в залежності 

від розміру екрану. У цьому є декілька вирішених проблем для компаній: 

збереження бренду не залежить від того який телефон у користувача та перевага над 

іншими сайтами перед пошуковою системою, тому що вона проаналізує поведінку 

сайту та просуне його у пошуковій видачі. 

 
Рис. 2.30. Приклад адаптивних логотипів 

3) Незвичайне розташування блоків. 

Класичне розташування блоків на сторінці вже не дивує та не зацікавлює 

звиклого користувача. Нестандартне розташування блоків може збільшити 

ефективність надання інформації. Блоки розташовуються за методом ломаної сітки, 
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тобто хаотично розташовуються на сторінці. Це допомагає збільшити зацікавленість 

користувача сайтом та дозволяє зробити сайт відповідно фірмовому стилю компанії. 

Важливо зазначити, що найважливіша інформація повинна знаходитись зліва. 

 
Рис. 2.31. Приклад використання ломаної сітки 

4) Сінемографи. 

Сінемограф – сучасне статичне зображення з частковою анімацією. Це досіть 

цікава, сучасна технологія, яка є рекомендованою до використання на веб-ресурсах. 

Сінемографи допомагають не просто зробити сторінку привабливою та цікавою для 

користувача, а ще й зробити необхідні акценти, розкривши ціль сайту лише одним 

анімованим елементом на статичній картинці. [1] 

 
Рис. 2.32. Приклад використання сінемогрофа(на зображенні рухається волосся та напій) 

5) Геометричні форми та візерунки. 

Цей тренд зародився ще у 2016 році і досі не втрачає свою популярність. 

Поєднання різних геометричних форм та візерунків можуть зробити цілісну 
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картину, яка буде привабливою та цікавою для користувача. Зараз все частіше 

використовують технологію 3D, але використання подобного прийому у веб-дизайні 

може зробити сайт цікавим та естетично гарним. [1] 

 
Рис. 2.33. Приклад використання геометричних форм та візерунків 

6) Повноекранне відео. 

Фонові відео вже колись були у списку трендів, але тоді їх перестали 

використовувати через неможливість використання на мобільних пристроях, але 

сучасні мобільні гаджети повернули повноекранне відео у тренди завдяки технічним 

можливостям і продуктивності. Використання фонового відео допомагають зробити 

сайт сучасним та незвичайним та може збільшити зацікавленість користувача. 

Також відео може розповісти історію компанії, показати переваги використання 

продукції, доповнити плоский дизайн та додати жвавості сайту. 

7) Яскраві кольори. 

Яскраві кольори завжди прикрасять веб-сайт, якщо відповідають головній ідеї. 

Також правильно підібрані кольори можуть викликати потрібні емоції у 

користувача та залишити потрібне враження. Важливим елементом є вдале 

поєднання цих кольорів для того щоб не зіпсувати загальну картину. 



78 
 

 
Рис. 2.34. Приклад використання яскравої кольорової схеми 

8) Мінімалістичні фотографії. 

Яскраві фотографії з великою кількістю елементів можна вдало замінити 

якісними гарно продуманими студійними фотографіями з одним елементом, який 

найкраще відображає компанію, її цілі та концепцію або продукт. Такий прийом 

зосередить користувача на продукті та необхідних деталях та гарно стане гарною 

прикрасою до сайту. 

 
Рис. 2.35. Приклад використання мінімалізму 

9) Сторітелінг. 

Гарно візуально оформлена історія пригортає увагу користувача, мотивує 

перейти далі, щоб подивись сайт, дізнатись більше про послуги та компанію. 

Сторітелінг може бути розміщено на сайті у вигляді відео, гіф-анімації або 
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розділений окремими блоками впродовж всієї сторінки. Краще якщо це буде 

впродовж головної сторінки. Такий прийом зацікавить користувача у тому, щоб 

подивитись продовження та гортати сторінки сайту. 

 
Рис. 2.36. Приклад використання сторітелінгу 

10) 3D-зображення. 

Тривимірні технології у сучасному світі використовуються багато де і це 

досить активно впливаю на стилі веб-дизайну. Зараз дуже активно розвивається 

доповнена і віртуальна реальність і враховуючи це можна казати, що 3D-графіка 

стане ще більш популярною і у наступному році. 

 
Рис. 2.37. Приклад використання 3D-зображення 

11) Напівпрозорі кнопки. 

Так як у веб-дизайні 2020 року дуже поширений мінімалізм, використання 

білого фону, поєднання білого та чорного, білого та сірого. Напівпрозорі кнопки 

будуть виглядати досить оригінально та стануть прикрасою на практично будь-

якому дизайні. 
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Рис. 2.38. Приклад використання напівпрозорої кнопки 

12) Темний режим. 

Цікавим трендом у 2020 році також є можливість вибору темного режиму 

інтерфейсу. Темні фони зменшують напругу на очі, краще виділяють елементи, 

створюючи більш яскравий контраст. Темні та похмурі схеми використовуються у 

поєднанні з яскравими неоновими кольорами, а також футурістичний але темний 

кіберпанк.  

 
Рис. 2.39. Приклад використання темного режиму 

13) Недосконалості у дизайні, які додають особистості. 

Присутність на веб-сайті недосконалих, намальованих елементів додає емоцій 

та людяності у сторінку, привабить користувача та зробить дизайн більш 

оригінальним. Популярними у використанні стали мальовані іконки, які додають 
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сторінці жвавості та позитиву. Намальовані від руки іконки та інші елементи сайту 

можуть додати унікальності вашому сайту та виділити серед конкурентів. 

 
Рис. 2.40. Приклад намальованих недосконалих іконок 
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Висновок до розділу 

У ході написання другого розділу дипломної роботи для виконання 

практичної реалізації корпоративного веб-сайту було проаналізовано сучасні 

технології створення корпоративного сайту, функції та переваги корпоративних 

сайтів, етапи розробки. Було з’ясовано, що процес розробки веб-сайту можна 

поділити на сім стадій: аналіз, технічне завдання, розробка дизайну, розробка 

функціоналу, верстка веб-сайту, наповнення контентом та тестування.  

Також розглянуто існуючі CMS для створення веб-сайту, які можна 

використати для створення веб-сайту без професійних навичок веб-розробника або 

задля швидкого та більше дешевого створення веб-сайту для компанії. 

Також було проаналізовано чотири корпоративні веб-сайти за критеріями: 

інформативність, зручність навігації, привабливість дизайну, швидкість 

завантаження сторінки та адаптація під мобільні пристрої. Аргументація детально 

описана, також наведені зображення вигляду сторінок та елементів на 

проаналізованих веб-сайтах, наведено посилання.  

У результаті аналізу показників швидкості, адаптації, дизайну та за іншими 

критеріями було вирішено, що найкращий веб-ресурс з наведених – це український 

корпоративний сайт авіакомпанії "МАУ".  

Також було проаналізовано головні тренди у веб-дизайні у 2020 році для того, 

щоб розроблений сайт був сучасним та цікавим користувачам. Було описано 

тринадцять трендів серед яких: збільшення пустого простору на сторінці, адаптивні 

логотипи, незвичайне розташування блоків за допомогою ламаної сітки, 

зображення-сінемографи, використання геометричних форм та візерунків, 

використання фонового повноекранного відео, яскравих кольорових схем, 

мінімалістичних фотографій, сторітелингу, 3D-зображень, напівпрозорих кнопок, 

темного режиму та недосконалих намальованих від руки елементів для надання 

особистості сторінці. 

Отож, щоб зробити якісний сучасний веб-сайт треба аналізувати веб-сайти 

відповідного виду, цікавитись новими трендами, які використовують веб-дизайнери, 
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детально підходити до розробки, розділяючи її на етапи та виходячи з бажань 

замовника вибрати найкращий метод розробки веб-сайту відповідно часу, 

відведеному на виконання, фірмовому стилю та баченню замовника представництва 

компанії в Інтернеті. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВЕБ-РЕСУРСУ ДЛЯ МЕДИЧНИХ КАБІНЕТІВ 

КОНУСНО-ПРОМЕНЕВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ 

3.1. Структура, компоненти та функції веб-сайту 

При виконанні програмної реалізації веб-сайту для медичних кабінетів 

спочатку було побудовано структуру сайту. З головної сторінки користувач може 

перейти на сторінку "Лікарям", "Корисна інформація", "Наші відділення", "Послуги" 

та "Попередній запис". Також на головній сторінці будуть розташовані іконки, які є 

посиланнями на фейсбук, інстаграмм, електронну пошту та на форму запису на 

діагностику. З кожної сторінки можна повернутися на головну сторінку.  

 
Рис. 3.1. Схема структури сайту 

Сторінку "Лікарям" зроблено лише для лікарів, пацієнтам ця сторінка не 

потрібна, тому вона буде винесена окремо від меню. Сторінка "Корисна інформація" 

потрібна пацієнтам, на ній буде відображені запитання, які часто хвилюють 

пацієнтів. На сторінці "Наші відділення" буде відображено фото відділень, адреса, 

телефони та розташування їх на карті. На сторінці "Послуги" буде відображено усі 

послуги, які надають медичні кабінети, ціна та деякі характеристики послуг. На 

сторінці "Попередній запис" буде розташовано форму для запису на діагностику. 

Було вирішено, що серед принципів розробки інтерфейсу для розробки веб-

сайту обрано гумовий дизайн (responsive design). 

Функції, які згідно з запитом замовника, виконує корпоративний веб-сайт для 

медичних кабінетів конусно-променевої комп’ютерної томографії: 

 Інтернет-представництво компанії. 
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 Надання можливість ознайомитись з послугами компанії та їх вартістю. 

 Ознайомлення з відповідями на свої запитання: як готуватись до 

обстеження, які протипоказання, яка різниця між апаратами. 

 Ознайомлення з місцезнаходженням кабінетів, фото та телефонами, 

можливість подивитись на карті розташування. 

 Можливість запису на діагностику. 

 Надання лікарям усієї необхідної їм інформації, відео уроків, можливість 

завантажити бланки направлення, інструкції до програми та входу до особистого 

акаунта FTP. 

 Можливість перейти до соціальних мереж компанії. 

3.2. Етапи аналізу та формування технічного завдання 

1) Аналіз. На цьому етапі було отримано замовлення на розробку веб-сайту 

для медичних кабінетів конусно-променевої комп’ютерної томографії. Для початку 

роботи було проаналізовано інформацію про компанію, проаналізовано як 

виглядають сайти лікарень, медичних кабінетів різних направлень та взагалі веб-

ресурси у медичній сфері. Було отримано інформацію від замовника, яка повинна 

бути розташована на сайті, проаналізовано на які саме сторінки потрібно поділити 

веб-сайт, щоб користувач одразу знаходив необхідну йому інформацію за 1-2 кліки. 

Також проаналізовано, які технології, фреймворки використовуються зараз у веб-

розробці, щоб сайт виглядав досить сучасно, досліджено, які останні тренди 2020 

року та чи можна їх застосувати на сайт медичної направленості. 

2) Технічне завдання. Замовником було сформовано його бачення як 

повинен виглядати сайт. За бажанням замовника веб-сайт потрібно було зробити у 

чорно-білому дизайні усе, окрім логотипу, який залишається зеленого кольору. 

Головна сторінка повинна мати короткий опис чим саме займається компанія та 

бути посиланням на інші сторінки, на яких інформація чітко поділена за темою та 

кому саме вона може знадобитись. Замовником було надано текстові, відео та 

графічні матеріали, які повинні бути розміщені на сайті. Дизайн кожної сторінки 

повинен бути узгоджений з замовником. 
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3.3. Розробка дизайну 

1) Розробка дизайну головної сторінки. 

На головній сторінці розміщено зверху шапку сайту (header), потім 

навігаційне меню, потім секція з коротким описом та зображенням та знизу сторінки 

зроблено подвал сайту (footer), у якому розміщено іконки, які працюють як 

посилання. 

Фон для сторінки зроблено білим за вимогою замовника. Сторінка виконана з 

врахуванням того що це веб-сайт для медичного закладу, у стриманому чорно-

білому стилі, виділяється та відповідно добре запам’ятається логотип, тому що це 

єдиний кольоровий елемент на сторінці. 

У шапці головної сторінки, згідно вимогам замовника, було розміщено 

логотип компанії "EKO 3D KT", з правого боку від нього було розташовано слоган 

компанії "Усмішка майбутнього в сучасній діагностиці" та з правого боку від 

слогану розташовано кнопку "Лікарям", яка буде вести на відповідну сторінку. 

Кнопку "Лікарям" було винесено окремо від навігаційного меню, тому що це єдина 

сторінка, де знаходиться інформації тільки для лікарів, а не для пацієнтів. Кольорова 

гамма вибрана згідно вимог замовника, щоб окрім кольорового логотипу усе інше 

було у чорно-білому стилі. 

 
Рис. 3.2. Шапка головної сторінки 

Блок навігаційного меню зроблено на всю ширину сторінки, а самі посилання 

розташовано посередині сторінки у блоці шириною 600 px. Кожне посилання 

відділено від іншого вертикальними маленькими білими лініями. На сірому фоні 

білі лінії досить гарно виглядають, не занадто контрастно, як було би якщо б фон 

блоку був би чорного кольору. Але при виборі чорного фону блок би занадто 

кидався в очі та не виглядав гармонійно.  

 
Рис. 3.3. Навігаційне меню головної сторінки 
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Далі зроблено блок з контентом, а саме короткий промо-опис та фотографія, 

на якій відображено як виглядає апарат, на якому виконується діагностика. Це фото 

слугує підказкою для пацієнта або лікаря щодо того які види діагностики можна 

виконати. Особливо для лікаря, який направляє пацієнта на діагностику, важливо 

побачити який апарат використовується, щоб одразу розуміти чи отримає він 

бажаний результат. Блоки з зображенням та описом ділять площину контейнера 

приблизно 50 на 50 відсотків. Було підібрано шрифт без засічок, щоб текст добре 

було видно та можна було легко прочитати.  

 
Рис. 3.4. Блок з контентом головної сторінки 

Останнім блоком зроблено підвал сайту (footer). Його зроблено блоком з тією 

ж висотою, що і у блока навігаційного меню та фон має такий же відтінок сірого 

кольору. Це зроблено для того, щоб ці два блоки гарно обрамляли блок з контентом 

та візуально відділяли блоки на сторінці. У цьому блоці рівномірно поділено на 

чотири частини площу контейнера, який обмежує ширину блоку, у якому 

розташована уся інформація на сторінці. У кожному з чотирьох блоків посередині 

розташовано відповідну іконку, які виконують функцію посилання. Перша іконка 

веде на сторінку компанії у соціальній мережі Facebook, друга іконка веде на 

сторінку компанії у соціальній мережі Instagram, третя іконка веде на сторінку 

"Попередній запис" та відображає метод зв’язку для пацієнта, четверта іконка веде 

на адресу електронної пошти для співробітництва з компанією.  

 
Рис. 3.5. Підвал головної сторінки 
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Під час верстки цього макету буде додано ефекти для кнопки "Лікарям" та 

навігаційного меню та анімацію до іконок у підвалі сайту. Загалом, дизайн головної 

сторінки виглядає так: 

 
Рис. 3.6. Дизайн головної сторінки 

2) Розробка дизайну сторінки "Корисна інформація". 

При розробці дизайну цієї сторінки, спочатку було розроблено шапку для усіх 

субсторінок та підвал сайту. У шапці субсторінок кнопка "Лікарям" була замінена на 

"Головна", щоб людина у будь-який момент могла повернутись на головну сторінку 

сайту. Логотип і слоган залишились у шапці. 

 
Рис. 3.7. Шапка сторінки "Корисна інформація" 

Підвал сайту було відділено лінією зверху, яка явно відділяє блок та робить 

зрозумілим те, що це футер сайту. У підвалі сторінки було розміщено посилання на 

сторінку послуг, запису на обстеження, інформацію про відділення, продубльовано 

посилання на сторінку з корисною інформацією та розміщено імейл для співпраці, 

який є посиланням на відправку листів на цю електронну пошту. Тут розміщено 
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найголовнішу інформацію, яку може шукати користувач, щоб з будь-якої сторінки 

можна було перейти на необхідну, не повертаючись на головну. 

 
Рис. 3.8. Вигляд футеру на сторінці "Корисна інформація" 

Далі розроблено блок з основним контентом на цій сторінці. Розпочато з 

універсального заголовку, який об’єднує за стилістикою усі субсторінки сайту.  

У заголовку сторінки розміщено іконку з доктором сірого кольору та назву 

сторінки "Корисна інформація". Далі зроблено виокремлений рамкою блок кольору 

#dcdcdc, у якому розташовано інформацію про те як потрібно готуватись до 

обстеження та які основні вимоги до пацієнта. Текст зроблено шрифтом без засічок 

Inter 16 розміру. Правила виокремлено знаком, який привертає увагу користувача. 

Заголовок блоку виокремлено ефектом тиснення та тіні.  

 
Рис. 3.9. Вигляд заголовку та виокремленого блоку на сторінці 

Після виокремленого блоку розміщено відповіді на запитання пацієнтів щодо 

обстежень. Блоки зроблено однаковими, тобто заголовок з запитанням виокремлено 

ефектом тиснення та тіні, а текст відповіді зроблено звичайним нежирним шрифтом 

меншого розміру. Між кожним блоком зроблено відступи: між запитанням та 

відповіддю – 10 px, а між відповіддю та наступним блоком – 40 px. І запитання, і 

відповіді зроблено шрифтом без зарубок Inter, щоб текст було простіше читати.  
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Рис. 3.10. Вигляд частини блоку з запитаннями та відповідями 

Також універсальним блоком для усіх субсторінок у правому боці зроблено 

блок з іконками соціальних мереж та для зв’язку з компанією. Блок фіксований на 

сторінці на завдяки цьому під час прокрутки вниз він залишається і у будь-який 

момент користувач може перейти на сторінку у фейсбук, інстаграм, сторінку запису 

на обстеження або написати лист на електронну пошту. Також під час верстки буде 

додано ефект, коли при наведенні на іконку, вона буде збільшуватись на трохи 

повертатись. Ефекти зроблять сторінку більш жвавою та привернуть увагу 

користувача. 

 
Рис. 3.11. Вигляд фіксованого блоку з іконками соціальних мереж 
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На сторінці "Корисна інформація" зроблено необхідні акценти, щоб 

привернути увагу користувача. Сторінка зроблена інформативною, не занадто 

яскравою, у чорно-білій стилістиці, як і хотів замовник. Головна мета цієї сторінки – 

донести необхідну інформацію до пацієнтів, які збираються на обстеження та мають 

якісь запитання.  

3) Розробка дизайну сторінки "Послуги". 

На сторінці шапку та футер зроблено такими ж як і на попередній сторінці. 

Заголовок також зроблено з іконкою доктора але з назвою сторінки "Послуги".  

 
Рис. 3.12. Вигляд шапки та заголовка сторінки 

Блоки поділено на категорії за направленістю. У кожного блока є заголовок та 

закруглені прямокутники, у яких відображено назву послуги, розмір знімку, ціну та 

кнопку, при натисненні на яку потрапляєш на сторінку "Запис на обстеження". Фон 

блоків зроблено сірим, а обведення зроблено чорним кольором.  

На сторінці для тексту використано шрифт Inter, ціну послуги зроблено 

більшим шрифтом, назву послуг на декілька пунктів меншими. Під час верстки на 

кнопку буде додано ефект при наведенні. 

 
Рис. 3.13. Вигляд блоків з заголовком та послугами 
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Також з правого боку знаходиться фіксований блок з іконками соціальних 

мереж, запису на обстеження та відправлення листа на електронну пошту. На 

сторінці додаткова інформація розташована під блоками до наступного заголовку. 

 
Рис. 3.14. Вигляд блоку з додатковою інформацією під ним 

Футер зроблено таким же як і на інших субсторінках. 

Головна мета сторінки "Послуги" – ознайомити пацієнта з усіма доступними 

послугами, надати інформацію щодо розмірів знімків, ціни та назви послуги. Також 

у користувача є можливість одразу після знаходження необхідної послуги одразу 

натиснути на кнопку "Запис" та заповнити форму для попереднього запису на 

обстеження. Сторінку зроблено у чорно-біло-сірій стилістиці та зроблено більш 

жвавою за рахунок ефектів та анімацій. 

4) Розробка дизайну сторінки "Наші відділення". 

При розробці дизайну цієї сторінки дизайн шапки та підвалу сайту зроблено 

однаковим з іншими субсторінками. Після шапки розміщено заголовок з іконкою 

лікаря з назвою сторінки. 

Після заголовка розміщено великий блок, у якому знаходяться однакові за 

структурою блоки, у яких надано інформацію про відділення. Спочатку у блоку 

розміщено слайдер з двох фото, перше фото – як виглядає вхід до відділення, щоб 

пацієнтам простіше було його знайти, друге фото – фото дверей у приміщенні 

лікарні або фото стойки адміністратора, в залежності від розташування відділення. 
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Під слайдером розміщено блок з номерами телефонів відділень, при натисненні на 

номер браузер запропонує зателефонувати, тобто номера – це посилання на дзвінок. 

Далі розміщено блок з адресами відділень, днями та годинами прийому.  

Усього таких блоків на сторінці 8, тому що вісім відділень розташовано у 

Києві. Вигляд блоків див. на рис. 3.15. 

 
Рис. 3.15. Вигляд блоків з інформацією про відділення 

Перед підвалом сайту розташовано карту, на якій знаходяться точки усіх 

відділень. При натисненні на цю карту можна буде перейти на google-карту та 

подивитись як саме можна дістатися до необхідного відділення. Вигляд карти 

див. на рис. 3.16. 
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Рис. 3.16. Вигляд карти на підвалу сайту на сторінці 

Також на сторінці, як і на усіх інших субсторінках, розташовано з правого 

боку блок з іконками соціальних мереж. 

Головна мета цієї сторінки ‒ надати усю необхідну інформацію пацієнтам про 

розташування відділень, години роботи та як можна зв’язатись з ними. Сторінку 

зроблено інформативною, надано усю необхідну інформацію, але текст скорочено 

наскільки це можливо. 

5) Розробка дизайну сторінки "Лікарям". 

Було розроблено достатньо інтуїтивно простий дизайн сторінки, щоб лікарі 

одразу знаходили те, що їм потрібно. Шапку та підвал сайту продубльовано з інших 

субсторінок. У заголовку сторінки також розташовано зображення лікаря та назву 

сторінки.  

Під заголовком розташовано підменю, у якому можна перейти на аккаунт FTP 

лікаря, перейти до перегляду бланку направлення та завантажити його, відкрити 

коротку та повну інструкції до програми, та перейти до відео-інструкцій до 

програми. Відео-інструкції до програми розташовано від цим меню з посиланнями, а 

саме три відео з посиланням на платформу Youtube. 
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Рис. 3.17. Вигляд заголовка, меню та відео на сторінці "Лікарям" 

Після відео розташовано підвал сайту, а з правого боку заголовку розміщено 

блок з іконками, які є посиланнями на соціальні мережі компанії. 

Мета сторінки "Лікарям" – надати усю необхідну інформацію лікарям для 

користування програмою компанії, надати можливість роздрукувати направлення 

від лікаря на обстеження та надати можливість лікарю перейти на FTP аккаунт.  

 
Рис. 3.18. Макет усієї сторінки "Лікарям" 
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6) Розробка дизайну сторінки "Попередній запис". 

Головна мета цієї сторінки – надати можливість пацієнту заздалегідь 

записатись на обстеження. Шапку та підвал сайту зроблено такими ж як і на інших 

субсторінках. Також розташовано з правого боку блок для переходу до соціальних 

мереж компанії. 

Після універсального заголовку з зображенням лікаря та назвою сторінки 

розташовано форму для запису на обстеження, де пацієнт може обрати відділення, 

вказати фамілію та ім’я, свій номер телефону та додаткову інформацію. Знизу 

форми розташовано кнопку для відправлення запиту на електронну пошту 

необхідного відділення. 

 
Рис. 3.19. Вигляд форми для запису на обстеження 

Одразу після форми розташовано підвал сайту. Сторінка виконана з 

використанням білого, чорного та сірого кольору. За допомогою чорного кольору 

зроблено необхідні акценти на кнопки та на етапі верстки буде зроблено, щоб при 

наведенні колір кнопки змінювався. Форму зроблено незвичайної, цікавої форми для 

того щоб прикрасити сторінку та зробити її більш цікавою. Вигляд усієї сторінки 

див. на рис. 3.20. 
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Рис. 3.20. Макет сторінки "Попередній запис" 

3.4. Верстка сайту, наповнення контентом та написання програмного 

коду 

Верстка веб-сторінок – це створення структури гіпертекстового документа на 

основі HTML-розмітки, як правило, при використанні таблиць стилів і клієнтських 

сценаріїв, таким чином, щоб елементи дизайну виглядали аналогічно створеного або 

вибраного макету. 

Верстка веб-ресурсу для медичних кабінетів конусно-променевої 

комп’ютерної томографії була виконана без використання CMS платформ, за 

допомогою HTML, CSS, JavaScript, JQuery та з використанням Flexbox та згідно з 

методологією БЕМ. Контент для наповнення сторінок веб-ресурсу було надано 

замовником. 
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У підрозділі з описанням розробки дизайну вже було описано як саме 

зовнішньо виглядають усі сторінки сайту. У цьому підрозділі буде описано та 

показано за допомогою коду як саме були реалізовані певні елементи на сторінках. 

Меню на головній сторінці було реалізовано за допомогою блоку з тегом 

<section>, у якому було розташовано меню за домогою тега <nav>. У блоку з тегом 

<nav> було зроблено чотири блоки з класами "nav__item" відповідно кількості 

пунктів меню. Пункти меню – це посилання на певні сторінки. Пункти меню 

візуально розділено вертикальними лініями білого кольору, які було реалізовано за 

допомогою псевдоелементів. Також реалізовано ефект, при якому при наведенні на 

відповідний пункт меню змінюється колір тексту на білий. 

За допомогою програмного коду HTML меню було реалізовано так: 

<section class="menu"> 
        <div class="grey-line"> 
                <nav class="nav"> 
                    <div class="nav__item"> 
                        <a  href="useful-information/useful-info.html"> 
                            Корисна інформація 
                        </a> 
                    </div> 
                    <div class="nav__item"> 
                        <a  href="departments/departments.html"> 
                            Наші відділення 
                        </a> 
                    </div> 
                    <div class="nav__item"> 
                        <a href="services/services.html"> 
                            Послуги 
                        </a> 
                    </div> 
                    <div class="nav__item"> 
                        <a id="last-child" href="appointment-page/appointment.html"> 
                            Попередній запис 
                        </a> 
                    </div>    
                </nav> 
        </div> 
    </section> 

Для оформлення меню було також реалізовано CSS частину за допомогою 

такого коду: 

.grey-line { 
    height: 70px; 
    width: 100%; 
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    background-color: #dcdcdc; } 
.menu { 
    display: flex; 
    justify-content: center; 
    align-items: center; 
    text-align: center; 
    margin-top: 64px; 
} 
.menu .nav { 
    display: flex; 
    justify-content: center; 
    text-align: center; 
    align-items: center; 
    margin: 0 auto; 
    width: 600px; 
} 
.menu .nav__item { 
    display: flex; 
    width: 25%; } 
.menu .nav__item a { 
    display: flex; 
    justify-content: center; 
    align-items: center; 
    text-align: center; 
    font-family: 'Gabriela',  serif; 
    width: 147px; 
    height: 70px; 
    padding: 7px 20px; 
    font-size: 15px; 
    line-height: 140%; 
    font-weight: 400; 
    color: #000000; 
    text-decoration: none; 
} 
.menu .nav__item a:hover { 
    color: #ffffff; 
} 
.menu .nav__item:first-child::before { 
    content: " | "; 
    color: #ffffff; 
    padding-top: 20px; } 
.menu .nav__item:after { 
    content: " | "; 
    color: #ffffff; 
    padding-top: 20px; } 

 
Рис. 3.21. Робота ефекту, застосованого до меню 
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Також на головній сторінці було реалізовано внизу сторінки блок з іконками 

соціальних мереж та засобів зв’язку з компанією. При наведенні на кожну іконку 

було реалізовано анімацію збільшення розмірів та повороту на 20 градусів. Було 

створено блок, у якому створено 4 посилання, які працюють при натисненні на 

зображення іконок. Елементи було вирівняно у блоці за допомогою технології 

Flexbox. Цей блок та відповідні анімації було реалізовано за допомогою такого коду: 

HTML: 

<div class="line"> 
        <div class="container"> 
            <div class="icons"> 
                <a href="https://www.facebook.com/Eko3DKT/" target="_blank"> <img src="icons/Facebook.
svg" alt="" id="fb"> </a> 
                <a href="https://www.instagram.com/eko_3d_kt/" target="_blank"> <img src="icons/Instagram
.svg" alt="" id="insta"> </a> 
                <a href="appointment-page/appointment.html" id="phone1"> 
<img src="icons/phone.svg" alt="" id="phone"> </a> 
                <a href="mailto:eko3d_support@ukr.net" id="message1"> <img src="icons/message.svg" alt="
" id="message"> </a> 
                 
            </div>   
        </div> 
    </div> 

CSS: 

.line { 
    display: block; 
    height: 70px; 
    width: 100%; 
    align-items: flex-end; 
    background-color: #dcdcdc; 
    margin-top: 75px; 
} 
.line .icons { 
    display: flex; 
    justify-content: center; 
    align-items: center; 
} 
.line .icons a { 
    display: block; 
    margin: 0 auto; 
    width: 40px; 
    height: 40px; 
    padding: 5px 15px; 
} 
.line .icons a img { 
    display: block; 
    width: 40px; 
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    height: 40px; 
    margin-top: 10px; 
    -webkit-transition: all 0.5s ease-out; 
    -moz-transition: all 0.5s ease-out; 
    -o-transition: all 0.5s ease-out; 
    -ms-transition: all 0.5s ease-out; 
    transition: all 0.5s ease-out; } 
.line .icons a img:hover { 
    -webkit-transform: rotate(-20deg); 
    -moz-transform: rotate(-20deg); 
    -o-transform: rotate(-20deg); 
    -ms-transform: rotate(-20deg); 
    transform: rotate(-20deg) scale(1.3); 
} 
.line .icons a #phone { 
    width: 30px; 
    height: 30px; 
    margin-top: 15px; 
} 
.line .icons a #message { 
    width: 28px; 
    height: 28px; 
    margin-top: 15px; 
} 

 
Рис. 3.22. Вигляд анімації, застосованої до іконок 

На сторінці "Лікарям" було реалізовано випадаюче меню при наведенні на 

пункт меню "Інструкція по програмі". У блоці з класом "nav__item" створено ще 

один блок, який не відображається на екрані до того, як користувач не наведе на цей 

пункт меню. У схованому блоці розташовано два посилання, які ведуть на 

відповідні файли. Також реалізовано ефекти при наведенні на пункти меню, яке 

випадає. 

Реалізація цього елементу за допомогою HTML коду: 

 <div class="nav__item"> 
   <a href="#" id="dropdown-link"> 
     Інструкція по програмі 
   </a> 
   <div class="dropdown-content"> 
     <a href="files/Ez3D Plus.pdf" target="_blank">Повна інструкція</a> 
    <a href="files/коротка_інструкція.pdf" target="_blank">Коротка інструкція</a> 
   </div> 
</div> 

Реалізація елементу за допомогою CSS коду: 
.nav__item:nth-child(3) { 
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    position: relative; 
    display: inline-block; 
} 
.dropdown-content { 
    display: none; 
    position: absolute; 
    background-color: #f1f1f1; 
    min-width: 160px; 
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2); 
    z-index: 3; 
    border: none; 
} 
.dropdown-content a { 
    color: black; 
    padding: 12px 16px; 
    text-decoration: none; 
    display: block; 
    border: none; 
} 
.nav__item .dropdown-content a:hover { 
    background-color: #C0C0C0; 
} 
.nav__item:nth-child(3):hover .dropdown-content {display: block;} 
.nav__item:nth-child(3):hover #dropdown-link {background-color: #dcdcdc;} 

 

 
Рис. 3.23. Відображення випадаючого меню при наведенні на пункт меню 

 

Рис. 3.24. Вигляд випадаючого меню при наведенні на пункт випадаючого меню 

На сторінці "Наші відділення" було реалізовано слайдер, у якому можна 

перемикати два зображення, натискаючи на стрілки або на кружечки. Цей елемент 

було реалізовано за допомогою HTML, CSS та JavaScript. Було підключено плагін 

Owl Carousel та на основі його було реалізовано власний слайдер за допомогою 

такого програмного коду (наведено код, який було написано для створення першого 

слайдера для першого відділення на сторінці): 
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HTML: 

<div id="item1" class="owl-carousel owl-theme"> 
                        <div> <img src="img/photo-departments/mostickaya1-min.JPG" alt="podol" 
style="width: 96%;"> </div> 
                        <div> <img src="img/photo-departments/mostickaya2-min.JPG" alt="podol"> </div> 
</div> 

CSS:  

#item1 .owl-item div{ 
    padding:5px; 
} 
#item1 .owl-item img{ 
    display: block; 
    width: 70%; 
    margin: 0 auto; 
    height: auto; 
    -webkit-border-radius: 3px; 
    -moz-border-radius: 3px; 
    border-radius: 3px; 
} 
.owl-wrapper-outer { 
    height: auto; 
    width: 350px; 
} 
.owl-next { 
    width: 15px; 
    height: auto; 
} 
.owl-next span { 
    font-size: 35px; 
} 
.owl-prev { 
    width: 15px; 
    height: auto; 
} 
.owl-prev span { 
    font-size: 35px; 
} 

JavaScript: 

$(document).ready(function(){ 
    $(".owl-carousel").owlCarousel({ 
        navigation : true,  
        nav: true, 
        slideSpeed : 300, 
        paginationSpeed : 400, 
        singleItem:true, 
        items:1, 
        autoPlay: true, 
        autoPlay : 3000, 
        baseClass : "owl-carousel", 
        theme : "owl-theme", 
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        rewindNav : true, 
        autoHeight: true, 
        responsiveClass:true, 
        responsive:{ 
        480:{ 
            items:1, 
            nav:true 
        }, 
        320:{ 
            items:1, 
            nav:true, 
            mergeFit: true 
        }, } 
         
      }); 
}); 

Також для реалізації слайдера було підключено css, js файли для 

налаштування плагіна.  

На сторінці "Наші відділення" також було додано карту, на якій відображено 

місцезнаходження усіх відділень. Можна збільшувати та зменшувати масштаб 

карти, відкрити її на повний екран, перейти на сайт google-карт та продивитись там, 

можна поділитись картою з кимось. Для створення цієї карти, спочатку було 

створено власну карту у google maps, нанесено на неї необхідні крапки, підписано 

їх, зроблено необхідні налаштування, а потім отримано код, який потрібно додати у 

свій проект. Реалізація цього елементу за допомогою коду HTML: 

<section class="map-departments"> 
   <div class="container"> 
      <iframe src="https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1TbmNIlnPgjiYmwuQrnSZ1Z6EzHp
IPWq5" width="100%" height="650"></iframe> 
   </div> 
</section> 

На сторінці "Попередній запис" було створено форму для запису на 

обстеження. Її було створено у блоці за допомогою тега <form>, у неї є текстове 

поле <textarea>, поля з випадаючим списком <select> та одним варіантом відповіді, 

звичайні текстові поля <input>, які було застосовано для заповнення фамілії, імені, 

та поле для введення номеру телефону, яке дозволяє вводити тільки цифри.  

До цієї форми також підключено плагіни з валідацією введених даних, маску 

для введення номеру телефону. Незвичайну форму блоку форми реалізовано за 

допомогою CSS та псевдоелементів. Відправку запиту реалізовано на електронні 
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пошти відділень за допомогою PHP. Реалізація форми за допомогою програмного 

коду: 

HTML: 

        <div class="appointment__form"> 
            <div class="appointment__descr"> 
                Заповніть цю форму і наш адміністратор зателефонує вам для уточнення і підтвердження
 вашого запису на прийом. 
            </div> 
            <form class="appointment__main" id="appointment-form"> 
                <div class="form-left-decoration"></div> 
                <div class="form-right-decoration"></div> 
                <div class="circle"></div> 
                <div class="form-inner"> 
                    <label for="city"> Місто: </label> 
                    <select name="city" disabled> 
                    <option value="kyiv" selected>Київ</option> 
                    </select> 
                    <label for="address"> Адреса центру: </label> 
                    <select name="address" id="select-address"> 
                    <option value="вул. Мостицька, 9" selected>вул. Мостицька, 9</option> 
                    <option value="вул. Маршала Малиновського, 13 (м. Оболонь)">вул. Маршала Малино
вського, 13 (м. Оболонь)</option> 
                    <option value="проспект Миколи Бажана, 12 (м. Осокорки)">проспект Миколи Бажана,
 12 (м. Осокорки)</option> 
                    <option value="вул. Михайла Бойчука, 5 (м. Дружби народів)">вул. Михайла Бойчука, 
5 (м. Дружби народів)</option> 
                    <option value="вул. Івана Мазепи, 2 (м. Арсенальна)">вул. Івана Мазепи, 2 (м. Арсенал
ьна)</option> 
                    <option value="вул. Краківська, 13в (м. Чернігівська/Дарниця)">вул. Краківська, 13в (м
. Чернігівська/Дарниця)</option> 
                    <option value="вул. Турівська, 26 (м. Тараса Шевченко)">вул. Турівська, 26 (м. Тараса 
Шевченко)</option> 
                    <option value="вул. Вадима Гетьмана, 1а (м. Шулявська)">вул. Вадима Гетьмана, 1а (м.
 Шулявська)</option> 
                    </select> 
                  <label for="name">Фамілія та ім'я:</label> 
                  <input name="name" id="name" type="text" placeholder="Фамілія та ім'я"> 
                  <label for="phone">Контактний номер:</label> 
                  <input name="phone" id="phone" type="phone" placeholder="Номер"> 
                  <label for="descr">Додаткова інформація:</label> 
                  <textarea name="descr" placeholder="Додаткова інформація..." rows="3"></textarea> 
                  <input id="request" type="submit" value="Відправити запит"> 
                </div> 
              </form> 
        </div> 
    </div> 

CSS:  

.appointment__descr { 
    margin: 0 auto; 
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    font-size: 16px; 
    font-family: 'Inter', sans-serif; 
    line-height: 20px; 
    padding-top: 22px; 
    max-width: 450px; 
} 
.appointment__form { 
    width: 70%; 
    margin: 0 auto; 
    min-height: 700px; 
    background-color: #dcdcdc; 
    margin-top: 50px; 
    border-radius: 10%; } 
.appointment__main { 
    position: relative; 
    display: flex; 
    justify-content: center; 
    align-items: center; 
    min-height: 545px; 
    max-width: 450px; 
    margin: 20px auto 0; 
    background: white; 
    border-radius: 30px; 
    padding: 5px 30px; } 
.form-left-decoration, 
.form-right-decoration { 
  content: ""; 
  position: absolute; 
  width: 50px; 
  height: 20px; 
  background: #dcdcdc; 
  border-radius: 20px; } 
.form-left-decoration { 
  bottom: 60px; 
  left: -30px; } 
.form-right-decoration { 
  top: 60px; 
  right: -30px; } 
.form-left-decoration:before, 
.form-left-decoration:after, 
.form-right-decoration:before, 
.form-right-decoration:after { 
  content: ""; 
  position: absolute; 
  width: 50px; 
  height: 20px; 
  border-radius: 30px; 
  background: #ffffff; } 
.form-left-decoration:before {top: -20px;} 
.form-left-decoration:after { 
  top: 20px; 
  left: 10px; } 
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.form-right-decoration:before { 
  top: -20px; 
  right: 0; } 
.form-right-decoration:after { 
  top: 20px; 
  right: 10px; } 
.circle { 
  position: absolute; 
  bottom: 80px; 
  left: -55px; 
  width: 20px; 
  height: 20px; 
  border-radius: 50%; 
  background: white; } 
.form-inner { 
    padding: 20px; 
    min-width: 390px; } 
.form-inner input, 
.form-inner textarea, 
.form-inner select { 
  display: block; 
  width: 100%; 
  padding: 5px 20px; 
  margin-bottom: 5px; 
  background: #E9EFF6; 
  line-height: 24px; 
  border-width: 0; 
  border-radius: 20px; 
  font-family: 'Inter', sans-serif; } 
.form-inner input[type="submit"] { 
    margin: 0 auto; 
    font-family: 'Gabriela',  serif; 
    width: 203px; 
    height: 50px; 
    background-color: #000000; 
    color: #ffffff; 
    border: 3px solid #dcdcdc; 
    border-radius: 15px; 
    font-size: 17px; 
    font-weight: 400; 
    margin-top: 25px; } 
.form-inner input[type="submit"]:hover { 
    background-color: #dcdcdc; 
    color: #000000; } 
.form-inner textarea {resize: none;} 
.form-inner label { 
  margin-top: 10px; 
  font-family: 'Inter', sans-serif; 
  font-weight: normal; 
  font-size: 16px; 
  padding-left: 10px; 
  color: #000000; } 
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#name-error { 
    display: block; 
    margin-top: 0; 
    font-size: 14px; 
    color: red; 
    font-family: 'Inter', sans-serif; 
    font-weight: normal; } 
#phone-error { 
    display: block; 
    margin-top: 0; 
    font-size: 14px; 
    color: red; 
    font-family: 'Inter', sans-serif; 
    font-weight: normal; } 
input .error { 
    margin-bottom: 5px; } 
 

3.5. Розміщення на хостингу та тестування веб-ресурсу 

Веб-ресурсу після аналізу різних хостингів за ціною, швидкістю та іншими 

параметрами було розміщено на хостингу Cityhost. Було придбано домен 

www.eko3dkt.com.ua. Було обрано тариф з 15 Гб місця на SSD диску, безкоштовним 

SSL cертифікатом, необмеженою кількістю сайтів. 

Після публікації веб-ресурсу було проведено тестування показників веб-

ресурсу.  

На сервісі PageSpeed Insights при тестуванні показників головної сторінки за 

допомогою імітації завантаження сторінки було виявлено, що на мобільних 

пристроях показник загалом – 89 з 100(рис. 3.24), а на комп’ютері показник 98 балів 

з 100(рис. 3.25). Також було отримано показники продуктивності для мобільних 

пристроїв (рис. 3.26) та для комп’ютерів (рис. 3.27). 

 
Рис. 3.24. Результат тестування для мобільних пристроїв 
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Рис. 3.25. Результат тестування для комп’ютерів 

 

Рис. 3.26. Результати показників продуктивності для мобільних пристроїв 

 
Рис. 3.27. Результати показників продуктивності для комп’ютерів 

Також було проведено тестування сторінки "Корисна інформація" на тому ж 

сервісі тестування показників продуктивності та швидкості. За допомогою імітації 

завантаження сторінки було виявлено, що на мобільних пристроях показник загалом 

– 82 з 100(рис. 3.28), а на комп’ютері показник 98 балів з 100(рис. 3.29). Також було 

отримано показники продуктивності сторінки "Корисна інформація" для мобільних 

пристроїв (рис. 3.30) та для комп’ютерів (рис. 3.31). 
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Рис. 3.28. Результат тестування для мобільних пристроїв 

 
Рис. 3.29. Результат тестування для комп’ютерів 

 
Рис. 3.30. Результати показників продуктивності для мобільних пристроїв 

 
Рис. 3.31. Результати показників продуктивності для комп’ютерів 

Далі було проведено тестування сторінки "Наші відділення". Через те що на 

сторінці розташовано 8 слайдерів та карта відділень для завантаження якої потрібен 

час, сторінка завантажується трохи повільніше. Загальний показник для мобільних 

пристроїв – 53 з 100(рис. 3.32), що означає середній показник швидкості. На 

комп’ютерах показник – 90 з 100(рис. 3.33), це дуже гарний показник швидкості. 
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Також отримано показники продуктивності для мобільних(рис. 3.34) та 

комп’ютерів(рис. 3.35). 

 
Рис. 3.32. Результат тестування для мобільних пристроїв 

 
Рис. 3.33. Результат тестування для комп’ютерів 

 
Рис. 3.34. Результати показників продуктивності для мобільних пристроїв 

 

Рис. 3.35. Результати показників продуктивності для комп’ютерів 

Далі було проведено тестування сторінки "Послуги". Ця сторінка 

завантажується дуже швидко згідно показникам. Загальний показник для мобільних 

пристроїв – 88 з 100(рис. 3.36), а для комп’ютерів – 97 з 100(рис. 3.37). Результати 

продуктивності див. на рис. 3.38 та рис. 3.39. 
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Рис. 3.36. Результат тестування для мобільних пристроїв 

 

Рис. 3.37. Результат тестування для комп’ютерів 

 
Рис. 3.38. Результати показників продуктивності для мобільних пристроїв 

 
Рис. 3.39. Результати показників продуктивності для комп’ютерів 

Останньою було проведено тестування сторінки "Попередній запис". Ця 

сторінка завантажується також достатньо швидко. Загальний показник для 

мобільних пристроїв – 85 з 100(рис. 3.40), а для комп’ютерів – 98 з 100(рис. 3.41). 

Результати з показниками продуктивності див. на рис. 3.42 та рис. 3.43. 
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Рис. 3.40. Результат тестування для мобільних пристроїв 

 
Рис. 3.41. Результат тестування для комп’ютерів 

 
Рис. 3.42. Результати показників продуктивності для мобільних пристроїв 

 
Рис. 3.43. Результати показників продуктивності для комп’ютерів 

Також перевірено адаптивність сайту на прикладі сторінки "Наші відділення", 

де дуже важливо щоб слайдери та карта адаптувались під розмір пристрою 

мобільного або планшету (рис. 3.44, рис. 3.45). 
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Рис. 3.44. Адаптивність сторінки під різні розміри екранів мобільних 

 

Рис. 3.45. Адаптивність сторінки під різні розміри екранів планшетів 

Щодо головної сторінки, то відмінність адаптованої версії під мобільні 

відрізняється від інших сторінок тим, що на ній реалізовано відкриття меню при 

натисненні на так званий "гамбургер" у правому боці екрану. Адаптація головної 
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сторінки під мобільні пристрої відображена на рис. 3.46. Вигляд меню, яке 

з’являється при натисненні на "гамбургер" відображено на рис. 3.47. 

 
Рис. 3.46. Адаптивність головної сторінки під мобільні пристрої 

 
Рис. 3.47. Вигляд меню в адаптивній версії сайту 

Також під час розробки веб-ресурсу було реалізовано його кросбраузерність. 

Це відображено на рис. 3.48, рис. 3.49 та рис. 3.50. 
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Рис. 3.48. Вигляд сайту у веб-браузері Opera 

 
Рис. 3.49. Вигляд сайту у веб-браузері Google Chrome 

 
Рис. 3.50. Вигляд сайту у веб-браузері Mozilla Firefox 
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Вигляд готового веб-ресурсу для медичних кабінетів конусно-променевої 

комп’ютерної томографії компанії "EKO 3D KT" можна побачити за посиланням 

https://www.eko3dkt.com.ua/index.html.  

Мокап також можна побачити у додатку Е. Програмний код можна 

подивитись у додатках А, Б, В, Г, Ґ, Д. 
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Висновок до розділу 

У третьому розділі було розроблено веб-ресурс для медичних кабінетів 

конусно-променевої комп’ютерної томографії згідно з усіма етапами розробки 

сайтів. Спочатку було побудовано структуру сайту, обрано принцип розробки 

інтерфейсу для розробки веб-сайту, а саме гумовий дизайн (responsive design). Після 

цього під час етапу аналізу було визначено функції цього веб-ресурсу, проведено 

аналіз інформації про компанію та вигляд веб-сайтів у медичній сфері. Також під 

час аналізу було розглянуто різні технології, які можна було використати при 

створенні сайту та обрано HTML, CSS, JavaScript, JQuery, різні плагіни для валідації 

форми та інші.  

Далі на етапі технічного завдання було отримано більше інформації від 

замовника та як саме на його погляд повинен виглядати їх сайт. Було отримано 

інформацію, що на сайті повинен бути чорно-білий дизайн з використанням 

чорного, білого та сірого кольорів у стилі мінімалізму, кольоровим залишили тільки 

логотип.  

Далі на наступному етапі було розроблено дизайн веб-ресурсу, який повністю 

був узгоджений з замовником. Створення дизайну та вигляд макетів на зображеннях 

відображено у третьому розділі. 

Після дизайну було розпочато верстку та написання програмного коду веб-

ресурсу. У третьому розділі відображено створення важливих елементів на 

сторінках, розписано та показано як були створені відповідні елементи.  

Останнім етапом було розміщення сайту на хостингу та тестування веб-

ресурсу на різних сервісах. Було перевірено швидкість роботи кожної сторінки, 

перевірено показники продуктивності, адаптивність ресурсу під різні екрани. Також 

було перевірено кросбраузерність, тому що дуже важливо, щоб у всіх браузерах веб-

ресурс виглядав однаково. 
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ВИСНОВКИ 

Було проаналізовано класифікації та особливості різних видів веб-ресурсів. 

З'ясовано, що єдиної затвердженої класифікації веб-ресурсів не існує, але виділено 

основні типові моделі. Веб-сайти діляться на статичні та динамічні. Статичні сайти 

ділять на такі види: сайт-візитка, корпоративний сайт та інтернет-вітрина. Динамічні 

сайти поділено на такі види: інтернет-магазин, інтернет-форум, поштовий сервіс, 

сайт-хостинг, дошка оголошень, соціальні мережі, флеш-сайт, промо-сайт, 

тематичний сайт, інтернет-портал, блог, каталог сайтів, пошукова система. Також 

було проаналізовано особливості кожного з видів та різницю у методах 

проектування і розробці. Також було досліджено історію розвитку веб-сайтів з 

1990 року, зазначено найважливіші події для цієї галузі.  

Далі було досліджено яка повинна бути правильна структура сайту, 

проаналізовано обов'язкові компоненти кожної веб-сторінки. Було детально 

досліджено принципи розробки інтерфейсу та необхідність вибору кожного з них.  

Також у ході написання дипломної роботи було досліджено визначення, 

функції корпоративного сайту, його переваги та основні етапи розробки 

корпоративного веб-ресурсу. Розробку корпоративного веб-сайту поділено на такі 

етапи: аналіз, отримання технічного завдання, розробка дизайну, розробка 

функціоналу, верстка, наповнення контентом та тестування веб-ресурсу. 

Було проведено порівняльний аналіз чотирьох корпоративних сайтів із різних 

галузей за такими критеріями: інформативність, зручність навігації, дизайн, 

швидкість завантаження сторінки та адаптивність під мобільні пристрої. У 

результаті аналізу за всіма показниками виявлено, що найкрашій веб-ресурс з цих 

чотирьох - веб-сайт української авіакомпанії МАУ. 

Також було проаналізовано тринадцять головних трендів у веб-дизайні у 

2020 році для того, щоб розроблений під час виконання практичної частини сайт 

відповідав сучасним вимогам та потребам користувача. 

Було розроблено власний веб-ресурс для медичних кабінетів конусно-

променевої комп'ютерної томографії. Було описано його структуру, компоненти та 
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функції. Розробку веб-сайту було описано згідно з кожним етапом розробки, 

детально відображено розробку дизайну сторінок та розробку елементів веб-

сторінок. Також було проведено тестування веб-ресурсу та проаналізовано 

показники швидкості, адаптивності, продуктивності та кросбраузерність. Результати 

описано та відображено на зображеннях. 
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Додаток А 

Мокап веб-ресурсу для медичних кабінетів конусно-променевої комп’ютерної томографії 

 


