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3 таблиці, 35 літературних джерела, 9 додатків. 

ВЕБ-ДИЗАЙН, СТИЛІ ВЕБ-РЕСУРСІВ, ПРИНЦИПИ ДИЗАЙНУ, 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ, ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА 

ВЕБ-РЕСУРСУ, ПРОТОТИП, FLAT-ІЛЮСТРАЦІЇ. 

Об’єкт дослідження – веб-ресурси структурних підрозділів закладів вищої 

освіти. 

Мета дипломної роботи – розробити інформаційно-концептуальну модель 

веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин". 

Методи дослідження – теоретичні: синтез, узагальнення й концептуалізація, 

методи структурного аналізу, методи зворотного чи елементарно-теоретичного 

аналізу, методи порівняльного та системного аналізу; специфічні наукові: 

проєктування й моделювання. 

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження полягає в тому, що вперше розроблено інформаційно-концептуальну 

модель веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" з використанням новітніх 

підходів створення інформаційної структури, юзабіліті, дизайну для того, щоб 

сформувати повноцінним інформаційно-комунікаційний ресурс. 

Результати магістерської роботи рекомендується використовувати під час 

проведення наукових досліджень та в практичній діяльності веб-дизайнерів. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

ЗВО – заклад вищої освіти 

CSS – Cascading Style Sheets 

HTML – Hypertext Markup Language 

SEO – Search Engine Optimization 

SVG – Scalable Vector Graphics 

UI – User Interface 

UX – User Experience 

Веб-дизайн (англ. web design) – галузь веб-розробки, що охоплює цілий ряд 

напрямів і дисциплін із створення та супроводу сайтів або веб-застосунків, таких як 

графічний веб-дизайн, проєктування інтерфейсів, авторинг тощо [33, с. 289]. 

Гештальт (від нім. форма) – це група принципів візуального сприйняття, 

розроблена німецькими психологами в 1920-х роках. Він заснований на теорії, що 

"організоване ціле сприймається як більше, ніж сума його частин" [72]. 

Ергономіка (від гр. ergon – робота та nomos – закон) – наука, я ка вивчає робочі 

процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяють підвищенню її 

продуктивності, а також зберігають сили, здоров'я та працездатність людини. Стиль 

веб-дизайну [33, с. 288]. 

Flat Design (з англ. – плоский дизайн) – дизайн інтерфейсів програм і 

операційних систем, представлений, як протилежність реалізму. За задумом "плоский 

дизайн" повинен підкреслювати ефект "простоти" і ергономічності [66]. 

Usability (з англ. – "зручність і простота використання, зручність у 

користуванні"), також зручність використання, придатність використання, 

ергономічність – здатність продукту бути розуміється, що вивчаються, 

використовуваним і привабливим для користувача в заданих умовах; властивість 

системи, продукту або послуги, при наявності якого конкретний користувач може 

експлуатувати систему в певних умовах для досягнення встановлених цілей з 

необхідною результативністю, ефективністю та задоволеністю [47]. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. У сучасному освітньому просторі використання 

офіційного веб-ресурсу стало атрибутом кожного закладу вищої освіти. Відповідно 

до Законів України "Про освіту" [24], "Про вищу освіту" [25], "Про інформацію" 

[26],"Про доступ до публічної інформації" [27], постанов Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства освіти і науки України тощо кожен заклад вищої освіти України 

зобов’язаний здійснювати оприлюднення актуальної інформації та інших матеріалів 

шляхом її розміщення на офіційному веб-ресурсі. 

Заклади вищої освіти розміщують на офіційних веб-ресурсах інформацію, яка 

розкриває різноманітні сторони освітнього процесу. Проте організація інформаційної 

структури веб-ресурсу, не завжди відповідає очікуванням потенційних користувачів. 

(безліч перехресних посилань, перенасичення контенту на сторінці, неодноразове 

дублювання інформації, хаотична подача матеріалу тощо). Реалізація інформаційної 

структури вирішує усі проблеми, які пов’язані з інформаційним контентом та 

допомагає користувачу легко знайти необхідний матеріал. Окрім недосконалої 

інформаційної структури, веб-ресурси ЗВО не завжди мають якісне стильове 

оформлення, яке не вирізняється своєю унікальністю та практичністю Дизайн 

повинен відповідати сучасним тенденціям, вимогам ергономіки, рекомендаціям 

провідних спеціалістів у галузі. 

Своєчасне інформування, оперативне й ефективне задоволення потреб 

студентів, абітурієнтів та їх батьків, адміністрації та навчально-педагогічних 

працівників нині забезпечують веб-ресурси, які дозволяють розширити й 

урізноманітнити спектр навчально-методичного та інформаційного сервісу, зробити 

інформаційно-освітнє середовище закладу освіти відкритим для кожного 

користувача. Необхідність створення веб-ресурсу обумовлена потребою вирішення 

проблеми недостатньо досконалої інформаційно-концептуальної моделі. Це вимагає 

організації власної інтегрованої та універсальної моделі, яка має акумулювати 

необхідну для потенційних користувачів інформацію, що передбачає можливість 

формування єдиного інформаційно-комунікаційного ресурсу. 
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Мета дипломної роботи – розробити інформаційно-концептуальну модель 

веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин". 

Для досягнення мети дипломної роботи були поставленні такі основні 

завдання: 

1) визначити види, типи, стилі веб-ресурсів; 

2) описати основні принципи та характеристики веб-дизайну; 

3) обґрунтувати програмне забезпечення інформаційно-концептуальної моделі 

веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин"; 

4) визначити складові інформаційно-концептуальної моделі; 

5) спроєктувати веб-ресурс "Факультет міжнародних відносин" на основі 

інформаційно-концептуальної моделі. 

Об’єкт дослідження – веб-ресурси структурних підрозділів закладів вищої 

освіти. 

Предмет дослідження – складові інформаційно-концептуальної моделі веб-

ресурсу "Факультет міжнародних відносин" (інформаційна структура, прототип, 

стиль, макет). 

Методи дослідження. Для вирішення визначених завдань та досягнення мети 

використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження, зокрема: 

теоретичні: синтез, узагальнення й концептуалізація – для формулювання основних 

теоретичних засад створення інформаційно-концептуальної моделі веб-ресурсу; 

методи структурного аналізу – при розгляді видо-типологічної класифікації та стилів 

веб-ресурсу; методи зворотного чи елементарно-теоретичного аналізу – при 

визначенні зв’язків принципів та характеристик веб-дизайну; методи порівняльного 

аналізу – при огляді інформаційно-концептуальних моделей веб-ресурсів навчальних 

підрозділів; методи порівняльного та системного аналізу наукових джерел для 

з’ясування основних складових інформаційно-концептуальної моделі веб-ресурсу; 

порівняння та зіставлення різних програмних забезпечень реалізації інформаційно-

концептуальної моделі веб-ресурсу; специфічні наукові: проєктування й моделювання 

для розробки інформаційно-концептуальної моделей веб-ресурсу "Факультет 

міжнародних відносин". 
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Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження полягає в тому, що: 

– вперше розроблено інформаційно-концептуальну модель веб-ресурсу 

"Факультет міжнародних відносин" з використанням новітніх підходів створення 

інформаційної структури, юзабіліті, дизайну для того, щоб сформувати повноцінним 

інформаційно-комунікаційний ресурс; 

– уточнено: видо-типологічну класифікацію веб-ресурсів; принципи та 

характеристики веб-дизайну; 

– удосконалено: методи структуризації веб-ресурсу за рахунок якісного і 

кількісного поділу інформації на необхідні сегменти та виділення головних та 

другорядних об’єктів. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблена та реалізована 

інформаційно-концептуальна модель веб-ресурсу "Факультет міжнародних 

відносин" може слугувати основою для створення веб-ресурсів факультетів чи інших 

структурних підрозділів ЗВО, а також може бути використана при проведені 

практичних занять зі студентами, слухачами курсів підвищення кваліфікації, 

адміністраторами веб-ресурсів і широким колом спеціалістів. 

В рамках проведення дипломної роботи розроблена та впроваджена в 

навчальний процес інформаційно-концептуальна модель веб-ресурсу "Факультет 

міжнародних відносин" (довідка №____ про впровадження результатів дипломної 

роботи від __.__.20__ р.). 

Апробація результатів дипломної роботи. Основні положення та висновки 

дипломного дослідження доповідались та пройшли апробацію на міжнародних 

конференціях: науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. 

Сучасні проблеми науки" (м. Київ, 2017 р.) [4, 5]; науково-практична конференція 

"Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" (м. Київ, 2015 р., 

2016 р., 2017 р.) [2, 3, 6, 7]. 

Публікації. За проблемою дипломного дослідження опубліковано 6 статей в 

збірниках наукових праць та матеріалів конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВЕБ-РЕСУРСУ 

НАВЧАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У сучасному освітньому просторі заклади вищої освіти (ЗВО) активно 

позиціонують себе в мережі інтернет, приділяючи особливу увагу розвитку власних 

електронних представництв. ЗВО прагнуть розмістити на своїх веб-ресурсах 

інформацію, що розкриває різні сторони освітнього процесу. Однак якість як вже 

функціонуючих, так і новостворених веб-ресурсів, не завжди відповідає очікуванням 

користувача. Багато в чому це пов’язано з тим, що на сьогоднішній день відсутні 

загальновизнані в теорії та практиці універсальні методи і принципи побудови 

освітніх веб-ресурсів, якими розробники могли б керуватися на протязі процесу 

створення інформаційного продукту. Відсутність єдиного стандарту, що регулює 

діяльність веб-ресурсів в мережі інтернет, призводить до того, що оцінка веб-ресурсів 

відбувається без урахування їх індивідуальних особливостей. 

Основними функціями сучасного веб-ресурсу структурного підрозділу ЗВО 

слід відзначити такі: представницьку, власне освітню, виховну, інформаційну і 

комунікаційну. Представницька функція полягає в демонстрації різноманітних даних 

(наприклад, публічний звіт, відомості про досягнення студентів і тощо). Освітня 

функція веб-ресурсу полягає в організації освітнього процесу з використанням 

інтернету. Веб-ресурс надає можливість дистанційного навчання, використання в 

навчальному процесі електронних навчальних матеріалів, забезпечує безперервність 

освітнього процесу. Виховна функція відображає основні напрямки виховної роботи, 

характерні для викладання гуманітарних дисциплін. Інформаційна функція 

відображає освітній процес: події; участь в конкурсах і проєктах; результати 

діяльності; розклад і домашні завдання і т.д. Комунікативна функція організовує 

спілкування студентів і навчально-педагогічного персоналу і надає можливість 

задавати питання і обмінюватись інформацією [16]. 
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Значний вплив на вищезгадані функції має зручність експлуатації даного веб-

ресурсу, його навігаційна система. Основні проблеми навігації веб-ресурсу були 

сформульовані Я. Нільсеном: "Інтерфейс повинен допомогти відповісти користувачу 

на три фундаментальні питання навігації: "Де я знаходжусь?", "Де я вже побував?", 

"Куди я можу піти?" [2, с. 21]. 

На початкових етапах розвитку веб-технологій веб-ресурси являли собою 

текстові сторінки з мінімальною структурою і графічним оформленням. Найчастіше 

використовувався чорний текст на білому чи сірому фоні або білий текст на чорному 

фоні. Використання зображень розширили можливості оформлення сторінок, але 

принципово нічого не змінили. Оскільки інтернет був інформаційним середовищем 

для вузького кола користувачів (вчених, академіків, професорів), тому важливішим 

було саме інформаційне наповнення веб-ресурсу, в той час як естетикою часто 

нехтували. Більш стрімкий розвиток веб-дизайну як галузі веб-розробки розпочався 

після виходу інтернету за межі наукового світу та його комерціалізацією. 

Допомагає вирішити означені питання веб-ресурсу як об’єкта проєктної 

діяльності веб-дизайн, за допомогою якого здійснюється структуризація, 

проєктування, моделювання веб-ресурсів. Веб-дизайнери проєктують логічну 

структуру веб-сторінок, продумуючи найзручніші рішення подачі інформації, а також 

займаються художнім оздобленням веб-проєкту. Внаслідок перетину двох 

вищевказаних напрямків діяльності досвідчений веб-дизайнер повинен бути 

знайомий з останніми веб-технологіями і володіти відповідними художніми 

якостями. В наслідок з’явилась галузь веб-розробки і різновид дизайну, до завдання 

якого входить проєктування призначених для користувача веб-інтерфейсів для веб-

ресурсів або веб-застосунків та отримала назву веб-дизайн [3, с. 289]. 

Під визначенням веб-дизайн, дослідник Д. Бородаєва має на увазі вид 

графічного дизайну, направлений на розробку і оформлення об’єктів інформаційного 

середовища інтернету, покликаний забезпечити їм високі споживчі властивості і 

естетичні якості. Подібне трактування відокремлює веб-дизайн від веб-

програмування, підкреслює специфіку наочної діяльності веб-дизайнера, позиціонує 

веб-дизайн як вид графічного дизайну [1, с. 81, 82]. Дж. Зельдман пояснює, що веб-
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дизайн включає в себе візуальний дизайн (взагалі), дизайн представлення інформації 

на екрані (специфіка веб-дизайну) [3, с. 13]. 

На основі аналізу наявної наукової літератури ми дійшли висновку, що 

дослідження з веб-дизайну мають вузькотехнічний та технологічний підходи. Праці, 

присвячені актуальним питанням дизайну веб-ресурсів, відрізняються суто 

практичною спрямованістю. В публікаціях теоретиків та практиків дизайну, веб-

ресурс структурного підрозділу ЗВО є відокремленим від інших видів веб-ресурсів. 

Недостатньо вивченими як з практичної точки зору, так і з наукової, є питання 

взаємозв’язку між веб-дизайном та інформаційною структурою веб-ресурсу та 

питання важливості системного підходу створення інформаційно-концептуальної 

моделі веб-ресурсу. 

1.1. Видо-типологічна класифікація та стилі веб-ресурсів 

Веб-ресурс являє собою набір веб-сторінок, які об’єднані спільною тематикою 

і пов’язані між собою посиланнями, єдиною системою навігації. Він може бути 

необмеженим у розмірах, містити в собі графічну чи текстову інформацію. Для більш 

ефективної роботи зі створення веб-ресурсу, варто класифікувати його за рядом 

ознак. Не дивлячись на численну кількість веб-ресурсів в інтернеті, єдиної точки зору 

на класифікацію не існує. Необхідно прийняти як факт неможливість створення 

чіткого дерева класифікації веб-ресурсів, поділу їх за тематикою і виконанням, тому 

що поняття класифікацій містить в собі незалежність груп за різними її ознаками, в 

той час як всі веб-ресурси в інтернеті певним чином пов’язані. В даному випадку мова 

йде про співпадіння типів веб-ресурсів, а не перехресні посилання. Здається 

неможливим зібрати статичну інформацію про те, скільки веб-ресурсів заданого типу 

існує в мережі [5, с. 36] 

Також слід відокремити безпосередньо видову класифікацію від типової. 

Обґрунтуванням такого поділу може служити факт взаємозв’язку означених двох 

способів групування веб-ресурсів. Вони незалежні один від одного, але можуть 

використовуватися разом на різних рівнях ієрархії поділу. Якщо за головний рівень 
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поділу прийняти типову класифікацію, то на другому рівні можна використовувати 

видову, і навпаки [1, с. 15 – 23]. 

Під класифікацією за типами слід розуміти поділ веб-ресурсів за 

функціональними властивостями, цільовою ознакою, призначенням, які схилили 

людину до вибору певного типу веб-ресурсу. Однак, і в даному випадку існують різні 

думки. Так, наприклад, Д. Бородаєв [12] стверджує, що чіткого поділу не існує. 

До основних класифікаційних ознак автор відносить: об’єм, характер 

інформації, функціональний профіль, тематика користувачів, потенційна аудиторія, 

частота оновлення, ступінь інтеграції з іншими ресурсами інтернету, юридичний 

статус, ступінь захисту, технологія створення структурних елементів, стильове 

рішення та ін. Подібний поділ веб-ресурсів значно вплине на розробку інформаційної 

структури і графічного рішення. Тому дизайнери у практичній діяльності 

використовують більш спрощену узагальнену класифікацію, яка враховує специфічні 

особливості веб-ресурсу такі як інформаційне наповнення, графічний та 

ілюстративний матеріал, ступінь інтеграції з іншими технологіями тощо. Така 

узагальнена класифікація могла б виглядати так (рис. 1.1): персональні веб-ресурси 

та сторінки, рекламні та іміджеві, веб-ресурси організацій та підприємств 

(корпоративні), інформаційні (тематично або іншим засобом обмежені веб-ресурси, 

розраховані на певну аудиторію), розважальні, пошукові (каталогізатори) веб-

ресурси та портали [2, с. 81 – 103]. 

 

Рис. 1.1. Класифікація веб-ресурсів за типами за Д. Бородаєвим  

Ще один приклад класифікації, пропонований широко цитованим дизайнером 

Д. Кірсанова [5, с. 179 – 186] зводиться до наступного: особисті сторінки, 
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некомерційні веб-ресурси, корпоративні чи комерційні веб-ресурси, контент-сайти 

(рис. 1.2). При цьому автор застосовує поняття "комерційний" і "некомерційний" до 

різних видів веб-ресурсів. Викликає здивування також розділ "контент-сайти", про 

який Д. Кірсанов пише: "Без сумніву, найвпливовіший і помітний різновид 

інтернетівських сайтів – контент-сайти, основні постачальники інформації та 

генератори трафіку, що користуються попитом…" [5, с. 183]. 

 

Рис. 1.2. Класифікація веб-ресурсів за типами за Д. Кірсановим 

Більш повну і різнобічну класифікацію веб-ресурсів за типами дає І. Маркотт 

[6, с. 77]: персональні сторінки, персональні проєкти, арт-спільноти, E-Zines, 

інформаційно-новинні ресурси, пошукові системи і каталоги, портали, спеціалізовані 

портали, бізнес-ресурси, торгові посередники, некомерційні або напівкомерційні 

проєкти присвячені взаємодії інтернет-серверів, інтернет реклама, некомерційні 

організації. Незважаючи на спробу охопити всі можливі аспекти, автор в деяких 

випадках оперує тими ж розмитими поняттями, що і цитовані вище (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Класифікація веб-ресурсів за типами за І. Маркотт 
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На думку Н. Шигиної, одна з основних класифікацій являється за типом 

власника (рис. 1.4). В рамках даної класифікації авторка виділяє основних 5 груп: 

комерційні веб-ресурси (створюються і підтримуються організацією або 

індивідуумом для отримання комерційної вигоди), урядові веб-ресурси (власником є 

урядова організація, а мета задовольнити громадські чи правові потреби), освітні веб-

ресурси (веб-ресурсами керують освітні заклади), філантропні (веб-ресурси, мета 

яких просування цілей некомерційної організації або благодійної діяльності 

приватної особи або організації) та персональні ( існують виключно на розсуд певної 

людини або групи людей по будь-яким причинам) [10, с. 97]. 

 

Рис. 1.4. Класифікація за типами за Н. Шигиною 

Найбільш зрозумілу та повну класифікацію за типами запропонував дослідник 

І. Мальцев: "..веб-ресурси відрізняються своїми функціональними можливостями, 

виконуваними завданнями, потенційною аудиторією, призначенням та іншими 

технічними і не тільки характеристиками..". За його класифікацією веб-ресурси варто 

поділяти за ціллю, доступністю, аудиторією, функціональністю, авторством 

[6, с. 170]. 

Для розробки структури і наскрізного дизайну веб-ресурсу потрібна 

класифікація, яка була б істотною і могла вплинути як на вибір графічного рішення, 

так і на інформаційну структуру в цілому. Тому для більш спрощеної роботи над 

проєктуванням та дизайном веб-ресурсу доцільно ввести власну класифікацію веб-

ресурсів на основі проведених досліджень. Це дозволить конкретизувати технічне 

завдання з точки зору специфічних особливостей веб-ресурсу: інформаційного 

наповнення, графічного та ілюстративного матеріалу, ступеня інтеграції з іншими 

технологіями. За основу створення класифікації взято напрацювання І. Мальцева. 

Найбільш загальна класифікація за типами може виглядати наступним чином 
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(рис. 1.5): мета створення, доступність користувача, функціональність, охоплення 

аудиторії, ознака приналежності, технологія створення, призначення, типи макетів 

верстки, підтримка браузерів. 

 

Рис. 1.5. Класифікація веб-ресурсів за типами 

За метою створення виділяють некомерційні та комерційні веб-ресурси. 

До некомерційних веб-ресурсів належить проєкти, перед яким не ставиться 

завдань, вирішення яких спричинить збільшення прибутку компанії або організації. 

Такі веб-проєкти не мають на меті отримання прибутку зі своєї діяльності, як правило, 

належать органам влади, навчальним закладам, соціальним установам і т.д. Розробка 

некомерційного веб-ресурсу служить для забезпечення присутності в мережі 

інтернет, ресурс носить інформаційний характер. Вторинним можна назвати також 

завдання з організації зворотного зв’язку [6, с. 12]. 

Комерційний веб-ресурс являється найпоширенішим видом інтернет-ресурсів, 

орієнтований на залучення потенційних клієнтів, партнерів та інформування їх про 

товари і послуги компанії.  
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За доступністю користувачам їх умовно можна розділити на: відкриті, 

напівзакриті, закриті / внутрішньомережеві, Extranet-системи. 

Відкриті веб-ресурси повністю доступні кожному користувачеві, без обмежень. 

Означені веб-ресурси в першу чергу орієнтовані на надання користувачеві певної 

інформації (відгуки, зворотній зв’язок) без авторизації з його боку. Як правило, 

користувач не бере участь в інформаційному наповненні веб-ресурсу. 

На відміну від відкритих веб-ресурсів, напівзакриті потребують авторизацію чи 

реєстрацію для доступу до інформації. Введені дані розширюють функціональні 

можливості користувача, що недоступні для відвідувачів (гостей). Окрім того існують 

різні групи користувачів, які мають різні можливості: одні – коментувати, а 

інші – редагувати чи мати права адміністратора [55]. 

Внутрішньомережеві чи закриті веб-ресурси недоступні для будь-якого 

користувача. До закритих веб-ресурсів належать Intranet-ресурси. Означений термін 

означає проміжну ланку між локальною мережею і корпоративною системою 

високого рівня, доступ до неї невидимий для пошукових систем і вимагає авторизації 

при вході. З технічної точки зору Intranet-ресурси являють собою внутрішній 

корпоративний веб-портал, що вирішує проблеми компанії, такі як систематизацію, 

зберігання, обробка внутрішньо-корпоративної інформації, координація, 

взаємозв’язок, полегшення спільної роботи працівників [41]. 

Доступ до формальної інформації віддаленим підрозділам підприємства, 

корпоративним службам, дилерській мережі, гуртовим покупцям та іншим партнерам 

чи клієнтам надається Extranet-системами. Вони невидимі в пошукових системах, а 

доступ до них надається лише адміністратором після попередньої заявки. Безпека та 

розмежування прав доступу до даних та сервісів являється пріоритетним завданням 

для розробки означених систем. Саме підвищений рівень захисту даних дозволяє 

підприємствам розміщувати закриті комерційні матеріали і надавати доступ 

користувачам до внутрішніх сервісів, які безпосередньо пов’язані з функціонуванням 

компанії [64]. 

Веб-ресурси за функціональністю І. Мальцев поділяє на статичні, динамічні та 

інтерактивні [41].  
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Якщо графічний чи текстовий вміст не припускає постійного оновлення, 

інформація подана постійно зберігає однаковий вигляд (статті, опис послуг, 

контакти), то такий тип веб-ресурсів відносять до статичних веб-ресурсів (наприклад, 

сайт-візитівка). Статичні веб-ресурси можуть містити графіку, анімацію, JavaScript, 

проте відсутня будь-яка інтерактивність. Означені сторінки зазвичай спроєктовані за 

класичною технологією html з однойменним розширенням файлу. Користувач 

набираючи певну адресу, завжди бачитиме однакову інформацію без оновлень. 

Використання статичних сторінок має ряд переваг: простота створення, 

невимогливість до апаратного забезпечення, не вимагають підтримки скриптів чи баз 

даних, можуть розміщатися на будь-якому хостингу, при цьому не створюючи 

навантаження на сервер. Недоліком такого рішення являється те, що змінити 

зовнішній вигляд чи дизайн сторінок є практично не можливим. Окрім того веб-

ресурс не розвивається [11]. 

Більшість сучасних веб-ресурсів відносяться до динамічного типу – на них 

постійно оновлюються статті, з’являються новини, публікується обговорення різних 

розглянутих тем і т.д. Динамічна сторінка, на відміну від статичної, збирається 

якимось способом з даних, що зберігаються на сервері, і тільки після цього 

показується відвідувачеві. Динамічним слід називати будь-який веб-ресурс, на якому 

є хоча б одна динамічна сторінка. Справа в тому, що для створення навіть однієї 

динамічної сторінки потрібно вже задіяти ті механізми, які дозволяють такі сторінки 

створювати. І якщо власник веб-ресурсу такі механізми освоїв, число динамічних 

сторінок на його веб-ресурсі буде обов’язково збільшуватися, а частка статичних 

сторінок, відповідно, зменшуватися. 

Подальшим розвитком ідеї динамічного веб-ресурсу є інтерактивний веб-

ресурс, який активно взаємодіють з користувачем, видаючи інформацію, що 

розрізняється залежно від дій користувача. Найхарактерніший приклад – гри з 

віддаленим комп’ютером через інтернет. Але є і більш практичні застосування 

інтерактивності: пошук, звернення до баз даних, різні реєстрації, форми та інше. 

Інтерактивність дозволяє залучити більше відвідувачів, оскільки підвищує зручність 

користування інформацією на веб-ресурсі (приклади: зміна кодування, мови, вибір 
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дизайну і так далі). Як правило для спрощення роботи з таким веб-ресурсом вже буде 

потрібно підключення спеціальної CSM – системи управління веб-ресурсом [22]. 

Дж. Берд [9] ще в цю класифікацію пропонує додати: Flash-веб-ресурси 

(представляють собою інтерактивні додатки, розроблені в середовищі Macromedia 

Flash; Flash веб-ресурс виглядає інтерактивно і динамічно) та комбіновані веб-

ресурси (при створення таких веб-ресурсів можуть використовуватися вищенаведені 

технології). 

Залежно від аудиторії бувають цільові, вузькоспрямовані (тематичні), інтернет-

портали. Цільовими називають веб-ресурси, які можуть зацікавити чи допомогти 

будь-якому користувачу, тобто звичайні веб-сторінки [55]. 

Вузькоспрямовані (тематичні) веб-ресурси детально висвітлюють ту чи іншу 

проблему. Користувач на означених сторінках може отримати вичерпну інформацію 

про певну тематику. Тематичні веб-ресурси займають провідне місце серед 

різноманіття інших. Однак, вузькоспрямовані ресурси можуть залучати лише певну 

категорію потенційних користувачів, ту якій задана тематика цікава. 

В комп’ютерній мережі ще існують інтернет-портали, які пропонують 

споживачеві різноманітні інтерактивні сервіси, що працюють в рамках порталу 

(пошта, відеохостинг, погода, новини тощо). Інтернет-портал може охоплювати 

декілька веб-ресурсів. Функціонування порталів зумовлено тим, що користувачеві 

необхідний доступ до інформації в інтернет-мережі. Інформація надається з різних 

джерел в однаковому вигляді. Окрім того вони надають доступ до різних інтернет-

сервісів, наприклад, електронною поштою, стрічці новин і т.д. Концепція веб-

порталів – надання максимальної кількості інтернет-сервісів в одному місці для 

залучення найбільшого числа користувачів. 

За ознакою приналежності виділяють корпоративні, особисті (персональні), 

групові (колективні), веб-ресурси організацій [51]. 

Корпоративні веб-ресурси призначені для представлення підприємства за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій і відображають ті чи інші її 

інтереси. Права на володіння таким ресурсом належать підприємству. Структура 

залежить від мети використання (сайт-візитка, промо-сайт, інтернет-магазини тощо). 
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Якщо власником являється одна людина і веб-ресурс не належить ніякому 

підприємству, то його можна віднести до особистого (персонального) типу. 

Різновид за видом означених ресурсів широкий. Вони охоплюють від маленьких 

сторінок, де розміщено невелика інформація про власника, до величезних відомих 

і популярних порталів. Якщо права власності веб-ресурсом належать групі 

користувачів, об’єднаних за будь-якою спільною ознакою, то відносяться вони до 

відповідного типу. 

Окремою групою виділяють веб-ресурси організацій. Основною метою 

організація не ставить отримання прибутку. Розробка означеного веб-ресурсу має 

свої особливості. Наприклад, наявність сторінки про історію чи поточну 

діяльність організації, корисні відомості для існуючих та потенційних учасників 

організації, інформація про майбутні заходи тощо. До подібних організації 

відносять соціальні, благодійні, культурні, освітні організації, громадські 

об’єднання, асоціації та союзи, релігійні організації, політичні партії. Таким 

чином, створення веб-ресурсу організації ставить перед собою завдання 

створення потужного інструменту, що виконує інформаційну, комунікаційну, 

іміджеву, сервісну функції. Розробка такого інструменту вимагає високого 

професіоналізму та досвіду виконавців, а тому повинна виконуватися тільки 

фахівцями. 

За стандартами нової версії HTML можливості веб-дизайну фактично 

необмежені, але браузерів з повною підтримкою поки що не існує, тому існує кілька 

варіантів веб-ресурсів за підтримкою браузерів: кросбраузерні (підтримка більшістю 

браузерів як нових, так і застарілих версій), незалежні (підтримка тільки новими 

браузерами), внутрішні (підтримка певним браузером) [57]. 

Веб-ресурси розділяють за типами макетів верстки [36]: фіксовані, гумові, 

еластичні, адаптивні, комбіновані. 

Фіксовані макети зазвичай розташовуються по центру вікна браузера, а його 

ширина обмежується заданими розмірами в пікселях. Через те, що ширина всіх 

колонок відома, простіше вказувати розміри зображень, відео та інших елементів 
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сторінки. Браузери, як правило, лояльніше ставляться до таких макетів, тому на 

верстку і налагодження йде менше часу. 

У гумових макетах ширина колонок задається у відсотках або поєднуються 

відсотки і пікселі таким чином, що макет займає всю вільну ширину вікна браузера. 

При зміні розмірів вікна або іншому розширені монітора макет підлаштовується під 

них. Використовується вся ефективна область сторінки. Веб-сторінки зручно 

друкуються на папері будь-якого формату [70]. 

Еластичні. Цей макет за своїм виглядом може не відрізнятися від фіксованого 

або гумового макета. До тих пір, поки не зміниться розмір шрифту в браузері, тоді 

одразу буде помітно, що розмір поміняли і елементи веб-сторінки. Розмір елементів 

задається не в пікселях і відсотках, а в em, прив’язаному до розміру шрифту. Макет 

цілком або окремі його частини легко масштабувати, підганяючи під комфортний для 

сприйняття розмір. Макет буде однаково виглядати на різних операційних системах, 

що мають відмінності у виборі розміру і типу шрифту [70]. 

Адаптивні макети верстки відрізняються від всіх інших тим, що вони 

адаптуються під будь-яке розширення монітору і вікно браузера, при цьому 

автоматично (чи при невеликих маніпуляціях) змінюється при необхідності ширина 

макета, число колонок, розміри зображень і тексту. Для цього заготовлюється кілька 

стильових правил або файлів під різний діапазон розширень, вибір правил 

відбувається через скрипти або CSS3, які і визначають потрібну інформацію для цього 

користувача. Цей тип макета найбільш зручний для користувача, оскільки не 

залежить від розширення і ширини вікна браузера, пристосовуючись під них. Макет 

комфортно можна дивитися на будь-якому пристрої [44]. 

Комбіновані макети передбачають використання різної ширини для окремих 

частин сторінки, наприклад, шапку і підвал роблять гумовими, а контент фіксованим. 

Цей макет насправді не є самостійним типом, тому успадковує всі плюси і мінуси 

фіксованого і гумового макета [70]. 

Видів веб-ресурсів можна виділити набагато більше. За деякими оцінками, їх 

налічується близько сотні. Далі наведено основні види веб-ресурсів. 
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П. Томас [51] зазначає, що є багато способів дати веб-ресурсу характеристику, 

проте ці характеристики часом можуть бути надто метафізичними. Автор розділяє 

веб-ресурси за видами на: комерційні, розважальні, інформаційні, навігаційні 

художні чи персональні.  

Ще один приклад класифікації за видами, запропонована дослідником 

П. Макнейлом [40], формується на порівнянні загальних шаблонів, до яких 

звертаються спеціалісти, що працюють у відповідній галузі. За П. Макнейлом види 

веб-ресурсів бувають: веб-ресурси агентств, сайт-портфоліо, веб-ресурс для 

електронної торгівлі, блог, веб-ресурс товару, веб-ресурс музичної групи, 

некомерційний веб-ресурс, веб-ресурс як утиліта, веб-ресурс присвячений навчанню, 

веб-ресурс присвячений певній події. Цей варіант класифікації являється сумнівним, 

оскільки в ньому не враховуються загальні особливості дизайну, тематики чи 

спрямованості веб-ресурсів, а відображає конкретний детальний поділ лише деяких 

веб-ресурсів [39]. 

Р. Овчинников та С. Сухов надали також не повну та не різносторонню 

класифікацію за видами, виділивши лише веб-ресурси такі, як: корпоративні веб-

ресурси, інтернет-магазини, промо-сайти, інформаційні і сервісні портали, контент-

проєкти, персональні блоги [59]. 

Більш повну і різносторонню класифікацію веб-ресурсів дає дослідник 

І. Мальцев виділяючи такі види: інформаційні, веб-ресурси корпоративної 

спрямованості, комерційні веб-ресурси, соціальні проєкти, різноманітні веб-

сервіси [41]. 

Дослідник К. Рамирас [55] стверджує: "Для створення інтернет-ресурсів 

використовуються спеціальні технології, що визначають як зовнішній вигляд, так і 

внутрішню структуру. Оформлення та наповнення кожної веб-ресурсу підбирається 

індивідуально і залежить від обраної тематики і призначення." 

Оскільки не існує єдиної прийнятої класифікації за видам веб-ресурсів, 

проаналізувавши наукові джерела запропоновано наступні види веб-ресурсів 

(рис. 1.6): інформаційні, комерційні, соціальні проєкти, трафікові, веб-сервіси, чорне-

SEO, різне. 
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Рис. 1.6. Класифікація веб-ресурсів за видами 

Одним з найбільш популярних видів в інтернеті серед веб-ресурсів є 

інформаційні. Основна мета означених веб-ресурсів – це донести до потенційного 

споживача абсолютно будь-якої інформації. Інформаційні веб-ресурси включають в 

себе: однотематичні чи різнотематичні, загальнотемачні, новинні веб-ресурси, блоги 

(корпоративні чи особисті). 

Однотематичні інформаційні веб-ресурси присвячені одному питанню та 

детально розглядають задану проблему. В той же час різнотематичні ресурси 

охоплюють широку аудиторію користувачів, оскільки присвячені великі кількості 

тем і напрямків. Попит на означений вид великий, ним користуються як відомі 

підприємства, так і прості веб-розробники [41]. 

В загальнотематичних як приклад можна привести сайт-дайджест, на якому 

публікуються новини з усього світу, розподілені по інтересам користувача. 

Користувач сам вибирає, які теми на веб-ресурсі саме йому будуть цікаві. 

Важливу задачу виконують новині інформаційні веб-ресурси – донесення до 

споживача різноманітних новин, що відбуваються чи відбувались у минулому. 

Водночас, новинні ресурси можуть охоплювати як одну тематику, так і декілька. 
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Блог може бути як окремим, так і поєднаним з основним інтернет-ресурсом 

компанії. Блоги як і новинні ресурси, створюються для того, щоб донести ту чи іншу 

інформацію, проте відмінністю є те, що блог описує думку автора, про ту чи іншу 

проблему. Ще одна відмінність від всіх інших видів в тому, що це не засіб 

спілкування, а трибуна організації чи особистості, з якою вона доносить потрібну для 

клієнтів інформацію. Серед основних переваг: корисна інформація для клієнта, веб-

ресурс стає живим (видно, що він розвивається), відмінний засіб для просування веб-

ресурсу в інтернеті. Для успіху блогу важливі якісні регулярні оновлення. Умовно 

блоги ділять на корпоративні та особисті. Зазвичай, корпоративні блоги створюються 

з метою розкрити бренди підприємства і часто є доповненням комерційного веб-

ресурсу. На означених сторінках фірми популяризують потенційним чи існуючим 

споживачам останні новинки, тенденції, акції тощо. 

На відміну від корпоративних, особистий блог створений для висловлення 

думки автора, донесення її широкому колу слухачів. Його може створити кожен 

бажаючий. Часто особисті блоги можна побачити у фрілансерів. Таким чином, 

публікуючи інформацію на них, стають помітнішими серед суперників, залучають 

нових клієнтів, поширюють різноманітну інформацію серед читачів тощо. 

Серед усіх існуючих видів веб-ресурсів варто виділити комерційний вид. 

Комерційні ресурси – одна з найбільш поширених категорій веб-ресурсів. Їх основне 

призначення – продаж товарів інтернет-користувачам. Веб-ресурси комерційної 

спрямованості служать для отримання прибутку за рахунок продажу товарів і послуг 

або їх реклами. Означений вид охоплює: корпоративний веб-ресурс (іміджевий, 

інформаційний, корпоративний портал), прості веб-ресурси зі спрощеною 

структурою і простим набором функцій (сайт-візитка, сайт-портфоліо, сайт-вітрина, 

промо-сайт, лендинг), інтернет-магазини, веб-ресурс послуг. Інтернет-магазини, веб-

ресурси послуг, а також корпоративні веб-ресурси є більш просунутими веб-

ресурсами з розширеними можливостями [51]. 

Під корпоративним веб-ресурсом розуміють багатофункціональний веб-ресурс 

підприємства, основна мета якого донести певно інформацію до потенційного чи 

існуючого споживача, водночас реалізація комерційної мети. Корпоративний веб-
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ресурс являє собою хороший спосіб реклами та представлення підприємства. 

Спеціально для клієнта може бути розміщено безліч корисної інформації. 

Професійний дизайн, зручне керування, достовірна та регулярно оновлююча 

інформація являють основними рекомендаціями, які вигідно виділять веб-ресурс 

серед інших. Перед розробкою корпоративного веб-ресурсу ставляться наступні 

завдання: сприяння зміцненню комунікацій між філіями або відділами; підвищення 

іміджу в очах потенційних споживачів і вже існуючих; здійснення рекламної функції. 

Залежно від того, якими є пріоритетні завдання для компанії прийнято розділяти 

корпоративні веб-ресурси на іміджеві та інформаційні. 

Одна з найважливіших функцій іміджевого веб-ресурсу являється реклама. Веб-

ресурс містить інформацію про історію компанії, ґрунтовні відомості, контактні дані, 

розміщено інформацію про товари чи послуги, що надаються. На сторінках можуть 

розташовувати різноманітні новини, акції, знижки, будь-що, щоб заохотити 

споживача до покупки. Вони вирізняються оригінальним досконалим дизайном, 

наявні нестандартні елементи оформлення і рішення.  

Перед інформаційним корпоративним веб-ресурсом стоять такі функції як 

автоматизація та зміцнення зв’язку між відділами та філіями, обіг документів, 

управління персоналом тощо. Як правило, пересічні користувачі не мають відкритого 

доступу до такого ресурсу, оскільки він призначений виключно для працівників 

одного підприємства. 

Серед переваг наявності корпоративного веб-ресурсу варто виділити те, що 

наявне централізоване сховище докладної інформації про компанію, товари чи 

послуги, присутня велика кількість довідкової інформації для споживача тощо; 

можливість комунікації працівників підприємства між собою через внутрішні 

сервіси, а також активне співпраця з клієнтами за рахунок клієнто-орієнтованості. 

Явних недоліків у корпоративного виду веб-ресурсу не спостерігається. Але 

один суб’єктивний виділити все ж можна: корпоративний веб-ресурс не наповнений 

по максимуму. Тобто він відмінно виконує свої функції залучення нових клієнтів і 

підтримки існуючих. Але немає межі досконалості – так і корпоративний веб-ресурс 

може коли-небудь потребувати надавати більше переваг для користувачів. І чим 
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більше він буде обростати додатковим функціоналом, тим більше він буде 

перетворюватися в портал. 

Корпоративний портал – це, фактично, сильно покращений корпоративний веб-

ресурс. Даний тип веб-ресурсу орієнтований на набагато більш широке коло 

користувачів і покликаний значно полегшити їм життя всіма доступними способами. 

Приклад функціональності порталу: розміщення фото, аудіо та відео у вигляді 

зручних галерей і плейлистів, читання, перегляд і прослуховування онлайн, форуми, 

блоги і щоденники користувачів, рейтинги, голосування, система коментування та 

управління коментарями, обмін особистими повідомленнями між користувачами 

тощо. Цей список можна продовжувати нескінченно. Головна ознака порталу – це 

дуже активна взаємодія з відвідувачами. Видів цих взаємодій може бути тисячі. У 

кожній аудиторії – свої запити, і саме ресурс-портал здатний їх всі задовольнити. 

Власне, саме на цьому і будується успіх або неуспіх порталу. Головне зрозуміти 

запити цільової аудиторії. Якщо знати, чого потребують користувачі, то можна їм це 

дати за допомогою інтернет-порталу. Портал – це сучасний вид веб-ресурсу, завдяки 

якому можна ефективно задовольняти потреби аудиторії.  

Прості веб-ресурси вирізняються простотою подачі, лаконічним дизайном та 

нескладним функціоналом.  

Можна сказати, що сайт-візитка належить ще до "родоначальників" інтернету. 

За час існування такі сторінки видозмінювалися, стали естетичними, але сама суть 

залишилась. Означений вид вирізняється тим, що складається з декількох сторінок і 

містить короткі відомості про свого власника. Зазвичай присутні наступні розділи: 

"Про компанії", "Продукція або послуги", "Прайс-лист" і "Контакти". Такі веб-

ресурси створюються швидко і з мінімальними вкладеннями. Вони підходять для 

підприємств, які бажають розмістити інформацію про себе. Вони дозволяються 

привернути уваги потенційного користувача і покращують роботу бізнесу. Сайти-

візитки дозволяють привертати увагу цільової аудиторії і сприяють розвитку бізнесу. 

Серед взаємодії з клієнтом лише форма зворотного зв’язку для відправки e-mail прямо 

з веб-ресурсу До недоліків варто віднести невеликий функціонал, маленький обсяг 

інформації, складність в просуванні в пошукових системах [41]. 
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Сайти-портфоліо призначені привертати увагу широкої цільової аудиторії 

шляхом рекламування роботи виконаної організацією або компанією, щоб 

потенційний клієнт, дивлячись на конкретний результат зміг зробити для себе певні 

висновки і вирішити чи потрібно користуватися послугами даної компанії або 

індивідуального підприємця. Найбільшу популярність вони придбали серед 

фотосалонів, веб-студій, розробників сайтів і т.д. 

Сайти-портфоліо і сайти-візитки сьогодні все частіше створюються 

приватними особами, особливо фрілансерами, які намагаються привернути увагу 

нових замовників і клієнтів, розрекламувавши свою роботу і надавши результат її 

виконання. 

Основне призначення сайт-вітрини є не продаж готової продукції, а лише її 

демонстрація, реклама. Найбільшого поширення сайти-вітрини отримали серед 

компаній і підприємств, які виробляють товари. З його допомогою неможливо 

здійснити операцію купівлі-продажу, так як на сайті-вітрині тільки надається 

докладна інформація про товар. Але іноді, на них зазначаються місця, де можна 

купити товар, що зацікавив. Означені веб-ресурси наочно представляють товар, 

сприяють підвищенню впізнаваності бренду і збільшення лояльності аудиторії. Є 

хорошим майданчиком для реклами, служать для залучення користувачів і 

мотивують їх на здійснення покупки. Підходять для представлення нової продукції і 

різних пропозицій з акцентом на вигоду для клієнта.  

Промо-сайти представляються собою рекламу підприємства також, але 

особливу увагу приділяється, щоб виділити основні переваги продукції чи послуги. 

Характеризуються простою структурою, невеликим обсягом і нетривалістю 

існування. Це вид веб-ресурсів, прекрасно підходять для проведення конкурсів, акцій, 

розіграшів призів або презентації чогось нового (наприклад, нова модель автомобіля). 

Як правило, такі веб-ресурси потрібні великому бізнесу. У такого бізнесу вже є 

основний веб-ресурс або веб-ресурси, завдання яких – це продажі, формування 

позитивного іміджу, підтримка клієнтів. А ось всякі розважальні конкурси виносяться 

на окремий домен, щоб не завантажувати основний ресурс. 
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Окремо варто виділити такий вид як "landing page" чи цільова (посадкова 

сторінка. Нині це популярний вид сторінок для розміщення промо-сайтів для 

поширення продукції чи товарів в інтернеті. Особливість в тому, що весь веб-ресурс 

складається з однієї сторінки. Їх створюються для захоплення уваги користувача для 

подальшого виконання ним цільової дії. На означені сторінці розміщується лише 

ключова інформацію, яка здатна зацікавити і спонукати зробити покупку чи замовити 

ту чи іншу послугу, другорядних елементів мінімальна кількість [55]. 

Правильний landing page означає простий і зручний дизайн. Завдяки своїй 

легкості швидко завантажується. Особливістю також варто відзначити чіткий 

продуманий, структурований контент, очевидна подача матеріалу, а також чіткий 

сценарії поведінки користувача. Landing page містить ключові дані про, те чому 

користувач має зробити той чи інший крок. Основними елементами є акції з 

обмеженням в часі, високоякісні фото, заклики діяти. Головною функцією означеного 

виду веб-ресурсу є підвищення конверсій за рахунок вузькоспрямованості. 

Користувач на таких сторінках не буде мати сумніви, що обрати адже там вже все 

обрано за нього і залишається здійснити лише купівлю. 

Недоліком landing page є якраз його перевага у вигляді вузькоспрямованості. 

Це як двосічний меч. Якщо у вас з’явиться другий (третій, десятий, тисячний) 

товар / послуга, то виходу тут два. Перший – це вкотре робити під нього новий 

landing page. Другий – створити інтернет-магазин, де буде широкий асортимент 

товарів. Деякі власники інтернет-магазинів одночасно користуються і landing page. І 

це цілком виправдано. Наприклад, у них з’являється у продажу якийсь дуже ходовий 

товар. Він добре продається в магазині, але якщо додатково організувати landing page 

конкретно під цей товар, то продажу підуть ще краще. Така тактика одночасного 

наступу на всіх фронтах набуває все більшого поширення в інтернет-комерції.  

Продавати різноманітні види товарів в інтернеті в режимі онлайн являється 

основною функцією інтернет-магазинів. Перед означеним видом комерційних веб-

ресурсів стоїть завдання якісно презентувати широкий асортимент і можливість 

купити товар чи послугу безпосередньо на веб-ресурсі. Інтернет-магазини зазвичай 

належать торговим маркам, які здійснюють торговельну діяльність та хочуть 
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збільшити потенційних споживачів. Серед основних преваг являється те, що 

здійснювати покупку можна за допомогою кількох кліків мишкою; оскільки немає 

прив’язки до фізичного місця розташування, то широке охоплення аудиторії; можна 

виставляти необмежену кількість продукції на сторінці, цілодобовий доступ, зазвичай 

є можливість одразу порівняти характеристики схожих товарів; а також ціни на такі 

товарі нижчі, ніж магазині, що існує фізично. Недолік можна виділити всього один: 

товар не можна в живу оцінити. На щастя, зараз довіра покупців до інтернет-

магазинів зросла, і вони вже без всяких сумнівів роблять покупки в інтернеті. Більш 

того, багато магазинів гарантують покупцям безкоштовний огляд або примірку перед 

покупкою. Тобто клієнт може спершу переконатися, що йому доставили те, що йому 

потрібно, і тільки після цього оплатити замовлення [55]. 

І. Мальцев виділяє соціальні мережі, сайти-спільноти, форуми в окремий вид 

соціальні проєкти [41]. Форумами називають спеціалізовані веб-ресурси, на яких 

користувач може порадитись щодо різних питань на будь-яку тематику. Форум може 

бути як окремим веб-ресурсом, так і частиною великого веб-ресурсу. Найчастіше 

форуми створюють під певні тематики. А у підприємницькій діяльності виступає 

майданчиком для комунікації працівників. Створення форуму виправдано в разі, коли 

наявно багато клієнтів, у яких часто виникають питання. Якщо ця умова не 

виконується, то виходить неактивний форум, який своєю порожнечею тільки відлякує 

інших потенційних клієнтів. 

Соціальні мережі. Кожна людина, знайома з всесвітньою павутиною, напевно 

чула що-небудь про соціальні мережі, а велика частка з них мають власні облікові 

записи. Найбільші соціальні мережі вже встигли зібрати багатомільйонну аудиторію. 

Основне завдання таких веб-ресурсів – надати інтернет-користувачам можливість 

знаходити один одного і вести між собою спілкування в режимі онлайн. Цей вид веб-

ресурсу можуть собі дозволити далеко не всі компанії, проте, соціальні мережі зараз 

отримують все більше поширення, і навчальні заклади теж використовує цю зручну 

технологію взаємодії між користувачами в своїх інтересах. 

В принципі, соціальна мережа – це дороге, але ефективне рішення проблеми 

взаємодії. Цей інструмент потрібен тільки тим компаніям, які вже переросли 
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стандартні корпоративні способи взаємодії і потребують більшої. Причому такі 

компанії мають чітке уявлення про свою цільову аудиторію, її інтереси та потреби, 

знають які їх завдання здатна вирішити своя власна соціальна мережа, розуміють, як 

саме отримати вигоду від створення соціальних мереж і мають достатньо коштів для 

розвитку своєї соціальної мережі, адже на одному створенні веб-ресурсу далеко не 

заїдеш, його необхідно буде просувати і популяризувати. 

Різні веб-сервіси. Сервісів в інтернеті існує величезна кількість, кожен день 

з’являються нові. Для того, щоб створити своє успішний сервіс, потрібно всього лише 

зрозуміти, чого не вистачає людям. Звичайно, за умови, що він буде розроблений і 

введений в експлуатацію професіоналами. Широке поширення отримали веб-сервіси [55]: 

– каталоги – веб-ресурси, на яких містяться структуровані посилання, що 

ведуть на інші веб-ресурси, і їх короткий опис; 

– поштові сервіси – надають можливість переглядати і відправляти листи 

електронною поштою; 

– пошукові системи – надають можливість відшукувати той чи інший веб-

ресурс, різну інформацію за певним пошуковим запитом; 

– дошки оголошень – веб-ресурси, на яких користувачі мережі інтернет 

розміщують оголошення різних тем; 

– веб-ресурси хостинги – призначені для тимчасового зберігання файлів, (деякі 

з них надають можливості перед завантаженням переглянути вміст файлу у вікні 

браузера), зображень і т.д. 

Стилі веб-ресурсів. Роль залучення відвідувачів на веб-ресурс виконує графічне 

оформлення, а зручність і неприкрита простота дозволяє утримувати відвідувача і 

змушує його повертатися на веб-ресурс ще раз. 

Графічне оформлення веб-ресурсу включає не тільки розробку структури веб-

ресурсу, але й проєктування логіки веб-ресурсу з врахуванням зручності 

використання (юзабіліті) [48]. 

Дослідник К. Клонінгер [31] один з перших зробив спробу розкрити 

проблематику стилів у веб-дизайні та запропонував низку стильових шаблонів в 

побудові веб-ресурсів. Здійснюючи аналіз проблеми стилю у веб-дизайні, 
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Д. Бородаєв [6], запропонував перелік робочих моделей, що впливають на 

формування стильових характеристик. Вітчизняний дослідник В. Косіва [33] 

висвітлив тему уніфікації графічного дизайну з точки зору національних мотивів. 

Фундаментальне дослідження глобальних процесів в дизайні провів В. Даниленко 

[20]. Одне з найбільш повних структурованих та різнобічних досліджень в області 

анімаційного дизайну ("motion graphics") провів Д. Краснера [76]. При підготовці 

дизайнерів-аніматорів у напрямі телебачення, музичного відео, кінематографії та 

цифрових інтерфейсів використовуються напрацювання Т. Мандел [42]. Дослідник 

А. Петроченков [52] проаналізував кращі роботи в області графічного дизайну та дав 

загальні рекомендації для проєктування ідеальних дизайнів веб-ресурсів. 

Проблематику стилів розглядає Д. Бородаєв [10]. У статті представлений огляд 

основних тенденцій, що впливають на розвиток стилів у веб-дизайні. Також 

Д. Бородаєв здійснив аналіз формування стильової моделі "етнічного" дизайну в веб-

дизайні, а також визначив основні характеристики на прикладі веб-ресурсів з країн 

Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Північної Африки [11]. У іншій своїй 

роботі Д. Бородаєв проаналізував стилістику 2.0 [13]. Автор зазначає, що веб 2.0 

створює нову естетику, систему і візуальну мову медіакомунікацій, не орієнтовану на 

дизайн друкованих видань завдяки запозиченням друкарських прийомів та ідей. 

Більшість напрацювань пов’язаних питаннями стильового оформлення у веб-

дизайні належать західним спеціалістам, оскільки означена сфера з’явилась і 

розвивалась там задовго до появи у вітчизняному просторі. 

К. Клонінгер [31] детально розглядає естетичну сторону дизайну. Автор описує 

стилі сучасного веб-дизайну як об’єднання вербальних, зорових і акустичних засобів, 

які дозволяють досягти максимального впливу користувачів. У кожному розділі 

розглядається один з нетрадиційних методів використання стилів, їх приклади і 

посилання на реальні існуючі проєкти, надається вичерпуючий аналіз технічних 

прийомів, що застосовувалися. Приведено достатню кількість практичних 

рекомендацій для дизайнерів. Докладно висвітлено особливості підготовки графічних 

матеріалів, розташування матеріалів на веб-ресурсах, вибір колірної гами та інших 

важливих проблем [31]. 
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Е. Фирсова, Е. Смирнова [65] зазначають, що відсутність єдиної суворої 

класифікації стилів і напрямків в веб-дизайні в даний час є однією з основних проблем 

сучасного напрямку по створенню веб-ресурсів. Веб-дизайнер при створенні веб-

ресурсу стикається з питаннями стилів і напрямків веб-дизайну, які необхідно 

вирішувати на ранніх етапах розробки концепції веб-ресурсу. 

Під визначенням стилі веб-дизайну Д. Роббинс розуміє основні концепції 

створення веб-ресурсів, за якими їх можна класифікувати [56]. Е. Фирсова, 

Е. Смирнова рекомендують розпочати класифікацію стилів з розподілу на графічний 

та змістовний тип. До графічного типу будуть відноситися категорії: за 

розташуванням вмісту, за колірною гамою, за кількістю графіки. До змістовного 

типу: за тематикою, за застосуванням, за аудиторією (для кого призначений той чи 

інший веб-ресурс), і так далі (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Стилі та напрямки у веб-дизайні за Е. Фирсовою та О. Смирновою 

Дизайн веб-ресурсу за колірною гамою. Якість сучасних моніторів дозволяє 

передавати близько 16 мільйонів кольорів з колірної моделі RGB. Для дизайну веб-

ресурсу можна використовувати абсолютно будь-який з них, або комбінувати кольори 

в цікавих поєднаннях. Тому класифікація за цією ознакою буде загальної [65]: 
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– темний стиль: в цьому випадку в дизайні веб-ресурсу домінують темні 

кольори; 

– світлий стиль – протилежність попередньому пункту; 

– кольоровий стиль: ситуація, коли в дизайні переважає конкретний колір, але 

не чорний або білий; 

– різнобарвний стиль: використовується комбінація яскравих кольорів для 

створення візуального ваги. 

Дизайн по кількості графіки. Тут виділяють три основних напрямки: 

– чистий стиль: графіку на такому веб-ресурсі можна побачити в дуже малій 

кількості (логотип, кнопки та іконки), а головна увага приділяється тематичній 

складовій; 

– стандартний стиль: графіка присутня, але в основному тільки в шапці веб-

ресурсу. Означений стиль на даний момент є найпоширенішим; 

– художній стиль: домінуючий елемент веб-ресурсу – графіка. Такий прийом 

підвищує запам’ятовуваність веб-ресурсу, привертає увагу, але ось на його 

інформаційну складову багато хто не звертає уваги. 

Дизайн веб-ресурсу з розміщення вмісту і його кількості. Цей пункт буде 

важливим для орієнтації користувача на веб-ресурсі. Бувають три стилі [40]: 

– мінімальна структура: у дизайні домінує один головний елемент, а все інше 

сконцентровано навколо; 

– дво- і трьохколона структура: найбільш широко застосовується, зазвичай 

виділяється одна колонка для основного вмісту веб-ресурсу, а друга і третя для 

корисних блоків – новини, меню та ін; 

– складна структура: можна віднести будь-яку іншу структуру веб-ресурсу, не 

підпадає під дві вищеописані. Можна знайти багато панелей, блоків, колонок і 

найчастіше вона застосовується при створенні інтернет-порталів. 

Дизайн по тематиці веб-ресурсу. Саме цей пункт мається на увазі, коли говорять 

про класифікацію дизайнів веб-ресурсів. Однак при створенні самого веб-ресурсу це 

не найважливіший критерій, від нього не залежить ні обсяг робіт, ні інші складові. 
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Прийнято виділяти такі стилі як класичний, ретро, футуристичний, гранж, 

журнальний, мультиплікаційний, мінімалістичний тощо [22, с. 147 – 193]. 

Класичний. Це стиль, яким володіють найбільші і широко відомі ресурси. 

Наприклад, в даний момент класичним можна вважати Веб 2.0 дизайн веб-ресурсів. 

Ретро. На такому веб-ресурсі можна побачити різні речі з минулих десятиліть: 

елементи декору, інтер’єр і навіть ретро-шрифти. 

Футуристичний стиль. Навпаки, використовуються уявні речі з майбутнього: 

високотехнологічні роботи, комп’ютери та інша техніка. 

Гранж. Такий стиль дизайну являє собою хаотичну і недбалу композицію, 

частіше за все не дуже яскраву і навіть темну, іноді з потертостями, плямами і з 

аналогічними "гранжевим" кольорами. 

Журнальний. Означений дизайн дуже нагадує журнальний розворот: великі 

заголовки, фото, колонки. Стиль часто використовується для "офлайнових" журналів 

і тих, які існують тільки в інтернеті. Часто його можна побачити на веб-ресурсах 

жіночої тематики, про будинок, сім’ю, взаємини. 

Мультиплікаційний. На веб-ресурсі зустрічаються персонажі мультфільмів, коміксів, 

інші мальовані елементи. Сфера застосування такого стилю – товари для дітей тощо. 

Цей список можна продовжити в залежності від тематики веб-ресурсу 

(наприклад, веб-ресурс інтернет-магазину, що продає книги, можна охарактеризувати 

"книжковим" стилем). При створенні веб-ресурсу немає необхідності дотримуватися 

якогось одного стилю, краще робити це в залежності від його цілей і завдань, а також 

використовувати фірмовий логотип і стиль компанії. 

На сьогоднішній день найпопулярнішим стилем являється "Мінімалістичним". 

Він використовуються у всіх видах веб-ресурсів. Продовженням розвитку 

мінімалізму в веб-дизайні є утворення дизайну в стилі "Flat". 

Стиль "Мінімалізм". Один з найпопулярніших стилів веб-дизайну являється 

мінімалістичний стиль. В першу чергу, основна його особливості заключається в 

тому, що інформація на веб-ресурсі подається просто та лаконічно, графічному 

оформлені приділяється значно менше уваги (рис. 1.8). Широкого використання 
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набули різноманітні маніпуляції зі шрифтами і колірними рішеннями для виділення 

важливої текстової інформації [41]. 

 

Рис. 1.8. Приклад мінімалістичного дизайну 

Секрет полягає популярності мінімалістичні веб-ресурсів – в їх акцентуванні 

уваги не на дизайні, а на змісті. На нейтральному фоні шрифти виглядають чіткіше, а 

зображення товарів – яскравіше. При створенні означеного стилю дизайнері 

найбільшу увагу сконцентровують на принципі контрастування. Його можна 

реалізувати за допомогою використання кольорових акцентів, які можна стратегічно 

розташувати, так щоб максимально керувати поглядом потенційного клієнта. Також 

важливим є використання візуальної ієрархії за допомогою протиставлення шрифтів 

та фону. До складових стилю належить: мінімум графіки, використання білого фону 

і чорного тексту, застосування обмеженої кількості шрифтів, навігація веб-ресурсу 

містить текстові посилання, продумана структура веб-ресурсу, кожен елемент 

розміщений з точки зору зручності використання, а кількість текстового матеріалу 

величезна. 
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Мінімалістичний напрямок поклав свій початок в художньому мистецтві в 60-х 

роках в Америці. У веб-дизайні означений стиль став популярний не так давно. 

Не всім компаніям підійде мінімалістичний дизайн веб-ресурсу. Деяким він 

навіть може нашкодити. Оскільки надмірне спрощення може призвести до подання 

інформації в неповній мірі. 

Дизайн в стилі "Flat". Логічне продовження мінімалістського підходу є Flat-

design (плоский дизайн) – часто вживаний в дизайні веб-ресурсів і інтерфейсів, а 

також операційних систем, відмінною рисою якого також є простота, витонченість і 

мінімалізм (рис. 1.9). Плоский дизайн став набирати популярність в 2010 році як 

протилежність реалізму (спроба реалізувати в веб-ресурсі речі зі звичного фізичного 

світу) [73]. 

 

Рис. 1.9. Порівняння Flat-дизайну та реалістичного стилю 

Переваги плоского дизайну [41]: 

– практичність – використання плоского дизайну дозволяє мінімізувати 

кількість стилів, скриптів і анімації, що дозволяє веб-ресурсу швидше 

завантажуватися; 

– простота в адаптації – плоский дизайн досить просто адаптувати під різні 

дозволи екранів; 

– зручність використання – завдяки спрощеному стилю користувачам легше 

сприймати інформацію на веб-ресурсі; 
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– краса – зовнішня неупередженість і прості конструкції дозволяють зробити 

акцент на дизайні, який дійсно чіпляє. 

Flat-дизайн зовсім не нудний, як може здатися на перший погляд. Завдяки своїй 

чистоті і витонченості рішення дизайну можуть бути стильними і красивими, без 

зайвого шуму, що дозволяє сконцентруватися на ваш товар або послуги. 

Основні стильові правила Flat-дизайну [38]: 

– Використання двомірних об’єктів. У плоскому дизайні виключається 

використання елементів, що додають глибину і об’ємність об’єкту: тіні, градієнти, 

відблиски, текстури, рефлекси, анімація. При зображенні об’єкта відображаються 

лише його контури. 

– Використання плоских піктограм, односкладних фігур з контурами і одного 

кольору дозволяє спростити дизайн і зробити його більш естетичним. Елементи 

керування стають більш зрозумілішими і інтуїтивно зрозумілі для користувача, 

стимулюють до взаємодії. 

– Прості шрифти в стиль дизайну. Велика увага приділяється в плоскому 

дизайні типографіці і шрифтів. Тут не використовується курсив, шрифт гармонійно 

вписується в дизайн веб-ресурсів не тільки в контенті, а й в навігації. Навіть в типах 

шрифту для веб-ресурсу заохочується стиль мінімалізму. 

– Гра кольору. Flat-дизайн містить кількох основних кольорів, які виключають 

використання плавних переходів і градієнтів, але можуть бути яскравими і 

контрастними по відношенню один до одного.  

– Мінімалізм. Плоский дизайн передбачає застосування візуалізації елементів, 

використання всієї ширини екрану і в той же час мінімізацію інформації. 

1.2. Принципи та характеристики веб-дизайну  

Серед досліджень вітчизняних авторів, що розглядають веб-дизайн як 

інструмент сучасних інформаційних технологій, найбільший інтерес представляють 

теоретичні роботи професійних веб-дизайнерів Д. Кірсанова [30] і А. Лебедєва [37]. 

Серед зарубіжних робіт даної тематики найбільш значущими є праці таких авторів: 

Д. Гарретта [15], К. Клонінгер [31], С. Круга [34], П. Морвіль [45], Я. Нільсена [47]. 



 

38 

Дослідник питань веб-дизайну Я. Нільсен [46] визнаний у світі фахівець по 

застосуванню інтерфейсів. Для зручності експлуатації, для швидкого та економічного 

удосконалення інтерфейсу ним був розроблений ряд методик (евристична оцінка). 

Я. Нільсен розглядає, як зробити взаємодію користувача з веб-ресурсом або іншим 

інтерфейсом, найбільш зручною у користуванні. 

Дж. Він [14] один із найуспішніших фахівців в питаннях інтеграції контенту, 

графічного дизайну та технологій. Автор намагається адаптуватися до вимог 

користувача, відповідно до цього, проводить аналіз дизайну традиційних друкованих 

видань та веб-дизайну. 

Дж. Зельдман [28] та П. Макнейл [39] стверджують, що дизайн базується на 

6 основних принципах: акцентування, контрасту, балансування, вирівнювання, 

повторення і зручність сприйняття. Кожен дизайнер багато уваги приділяє цим 

принципам. Чим частіше використовуються основи, тим вдалішим буде результат 

роботи. Але просте застосування формул, не гарантує успіху. Ці принципи – не 

рецепт, а скоріше орієнтири, які в поєднанні з індивідуальними можливостями окремо 

взятої людини, дають змогу створити вдалий унікальний дизайн. 

Підкреслити особливу важливість або значимість будь-якого елементу дозволяє 

принцип акцентування (рис. 1.10). Автор проводить тісні паралелі між акцентуванням 

та поняттям ієрархії. Щоб створити веб-ресурс з грамотно реалізованою ієрархією, 

необхідно проаналізувати порядок елементів, які мають місце у веб-ресурсі [39]. 

Один зі способів визначити, на чому потрібно зробити акцент – уявити собі 

перелік елементів, які потрібні на веб-сторінці. Щоб зробити акцент потрібно 

визначити перелік елементів на веб-сторінці. Потім необхідно розділити їх в порядку 

важливості. Тільки після цього можна приступати до створення веб-ресурсу, в якому 

важливість елементів буде відображена у візуальній впорядкованості веб-

сторінки [62]. 

Завжди краще заздалегідь вирішити, які саме елементи будуть пріоритетними у 

плані, щоб уникнути акцентування на всьому відразу. Застосування принципу 

акцентування дозволить уникнути випадкової ієрархії на веб-ресурсі. Якщо 
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намагатися акцентувати увагу в порядку важливості, тоді користувач отримає повну 

інформацію щодо предмета розгляду. 

 

Рис. 1.10. Принцип акцентування 

Візуальне виділення двох і більше елементів дозволяє досягти принцип 

контрастування (рис. 1.11). Розрізняють елементи з високим ступенем 

контрастування та елементи з низьким ступенем контрастування. Застосовуючи 

елементи з з низьким рівнем контрасту можливо отримати їх злиття і змішування, в 

той час, як високий рівень контрасту робить їх чіткими. Для досягнення необхідного 

ступеня контрасту, можна використовувати безліч характеристик елементів дизайну, 

таких як, колір, шрифт, розмір, розташування [40].  

Візуальної різноманітності веб-ресурсу можна досягти, коли елементи дизайну 

будуть контрастнішими. Це дозволить забезпечити акцентування на певних елементах.  

Між основними принципами дизайну існує чіткий зв’язок, який пояснюється 

тим, що принцип контрасту на прямо на пряму впливає на акцентування роботи, а 

також залежить від зручності сприйняття та інших принципів дизайну. Візуальна 

ієрархія на пряму залежить від контрасту, оскільки він часто використовується для 

забезпечення бажаного акценту на необхідних місцях [39, с. 71 – 86] 
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Рис. 1.11. Принцип контрастування 

Щоб привернути увагу користувача до ключових елементів, зазвичай і 

використовують принцип контрастування, який дозволяє утримувати користувача на 

певних діях чи дає зрозуміти, в чому полягає призначення веб-ресурсу. Слід завжди 

враховувати ціль, яку переслідує користувач, щоб навмисно привернути увагу 

користувача до відповідних елементів за допомогою контрасту. 

Загальний розподіл візуального навантаження в межах веб-сторінки залежить 

від принципу балансування (рис. 1.12). Від нього залежить, те наскільки вдалим 

вийде результат дизайну в візуальному плані. Грамотне групування і розміщення 

елементів на сторінці створює збалансоване візуальне навантаження, а вільні ділянки 

відповідають за те, щоб дизайн був естетичним і не перенасиченим [39].  

Для досягнення балансу в дизайні, елементи врівноважуються шляхом 

рівнозначного навантаження. Навіть якщо дизайн хороший, але недотриматись 

балансу, то в результаті можна отримати неврівноважену роботу. Збалансований 

дизайн виглядає більш привабливішим. 
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Рис. 1.12. Принцип балансування 

Баланс поділяються на симетричний і асиметричний. Симетричний баланс 

можна досягнути, якщо врівноважити ліву та праву половини дизайну щодо однієї з 

осей. Ніби дзеркальні половини і несуть ідентичне візуальне навантаження. 

Означений вид балансу притаманний для веб-ресурсів, де логотип та головне меню 

розташовуються по центру. 

У асиметричному балансі усе відрізняється. Візуальне навантаження в рамках 

однієї сторінки розподіляється рівномірно по одній чи іншій осі, але окремі елементи 

двох складових дизайну не являються однаковими. принцип балансу є одним з 

найтонших аспектів, до якого дизайнери вдаються інстинктивно. 

Під принципом вирівнювання мають на увазі впорядкування елементів таким 

методом, щоб вони максимально підступали до природніх меж, що вони утворюють. 

у результаті відбудеться уніфікація елементів (рис. 1.13). Означений процес зручно 

виконувати з використанням модульної сітки. не вирівняні елементи візуально 

вибиваються з загальної групи і вимагають уніфікації [39, с. 32 – 54] 
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Рис. 1.13. Принцип вирівнювання 

Найпростіший приклад вирівнювання є розташування по одній лінії заголовки 

сусідніх стовпців. Означений приклад досить очевидний, проте на веб-ресурсах 

можливі й інші більш складні вирівнювання, які дозволяють досягти унікального і 

привабливого дизайну [39]. 

Принцип повторення окреслює неодноразове використання в дизайні 

однакових елементів різними методами (рис. 1.14). Повтори елементів збагачують 

дизайн та роблять його уніфікованим. Принцип повтору передбачає використання 

безлічі різних форм, такі як колір, обриси, лінії, шрифти, зображення і загальні 

підходи до стилізації [62].  

Щоб отримати логічну зв’язаність, ми дотримуємось принципу повторення, 

оскільки дизайн включає в себе повторюваність елементів. Передбачуваність можна 

досягнути за допомогою повторення. Якщо дизайнер у своїй роботі прослідковує 

узгодженість, то користувач може сподіватися побачити вже знайомі йому речі. 

Веб-ресурс втрачає візуальну зв’язаність, тому що дизайнер на кожній сторінці 

використовує різні підходи до оформлення. Для створення досконалого дизайну 

варто використовувати одну методику і брати її за основу на різних сторінках [40]. 
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Рис. 1.14. Принцип повторення 

Принцип зручності сприйняття (рис. 1.15). За допомогою принципу зручності 

сприйняття користувачеві стає доступнішим візуальне ознайомлення з елементами 

дизайну. Означений принцип залежить від того, як дизайнер зробив контрастування 

елементів між собою і на чому провів акцентування. Фактично зручність сприйняття 

цілком залежать від того, як дизайнер скомпонував всі елементи сторінки [28]. 

Щоб забезпечити зручність сприйняття, необхідно використовувати природний 

порядок речей. Користувач зазвичай вивчає інформацію зліва направо і зверху вниз. 

Тому не варто пропонувати вивчення вмісту справа наліво, щоб не відштовхнути його. 

Кожен веб-ресурс повинен забезпечити для користувача зручне сприйняття. 

Відповідно перевагу будуть мати ті веб-ресурси, які забезпечують комфортний, 

природний і логічний процес сприйняття. Веб-ресурс може мати складну структуру, 

але коли людині забезпечений зручний підхід для сприйняття інформації, у неї 

виникає бажання повертатись до прочитаного, тобто підтримується у неї інтерес. 

Веб-ресурс може містити складну інформаційну структур, але не зважаючи на 

це має забезпечувати природний і зручний підхід до сприйняття даних на сторінках, 

щоб користувачу не довелось "стрибати" поглядом по полю. Головна мета принципу 
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зручності використання забезпечити бажання користувача ще раз повернутись на веб-

ресурс та виконати необхідні дії. 

 

Рис. 1.15. Принцип зручності сприйняття 

Окрім принципу акцентування, контрастування, вирівнювання, балансування, 

повторення існують не менш важливі принципи, що базуються на особливостях 

роботи органів чуття людини [52]. 

Принципи, які залежать від зорового сприйняття [74]: 

– дизайн повинен сприйматися легко і просто, що ненав’язливіше виглядають 

елементи дизайну, тим простіше зчитується інформація; 

– дизайн повинен бути функціональним, в ньому не повинно бути ніяких зайвих 

елементів; 

– мінімалізм відмінно зарекомендував себе в якості провідника інформації до 

клієнта. Чим менше "шуму", тим легше зчитується послання; 

– наочність: кожен елемент веб-ресурсу потрібно підтвердити чим-небудь: 

картинкою, фоном, фотографією. Ілюстрації служать для користувача додатковим 

джерелом інформації; 
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– логіка і зручність сприйняття: елементи веб-ресурсу повинні бути 

розташовані вірно. Не можна спочатку вимагати від клієнта його телефон або 

електронну пошту і тільки потім пояснити причину, по якій вони вам потрібні. 

Принципи, які залежать від властивості пам’яті [23]: 

– Елементи розбиті на групи. Наша пам’ять має деякі особливості. Людині 

простіше запам’ятати структуровану інформацію. Дизайн посадкової сторінки слід 

розробляти, використовуючи послідовну угруповання елементів. Це дозволяє 

простіше сприймати і запам’ятовувати інформацію. 

Для угруповання елементів використовуються фон, заголовок, підзаголовок, 

візуальні елементи (фото, ілюстрації, графіка і т.д.). 

У кожній групі не більше чотирьох елементів. В одній групі рекомендується 

використовувати не більше чотирьох елементів, тобто в одному блоці має бути не 

більше чотирьох пунктів, або булітів. П’ять елементів людська пам’ять сприймає і 

запам’ятовує на 35 % гірше, ніж чотири. 

Щоб показати вигоди в заголовку, по максимуму задійте підзаголовки. 

Наприклад, в заголовку описати ще одну вигоду і в підзаголовку ще три. 

Важлива інформація повторюється кілька разів в різних формулюваннях. 

Людина часто забуває, навіщо він прийшов на веб-ресурс. Найскладніша боротьба, 

яка відбувається у дизайнера з клієнтом, полягає не в тому, як привести клієнта і 

відвести його у конкурента. 

Завжди дотримуйтесь принцип чотирьох елементів. Не використовуйте більше 

чотирьох винагород або більше чотирьох відгуків. Це важливий момент, який 

поліпшить сприйняття посадкової сторінки. 

– Україномовна аудиторія сприймає інформацію і читає зліва направо, зверху 

вниз. Це так званий F-подібний шаблон сприйняття (рис. 1.16) [77].  
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Рис. 1.16. F-подібний шаблон сприйняття 

На малюнку представлена теплова карта, на якій видно, де користувач клацає 

на сторінці пошукової системи Google. Людина, читаючи, сприймає інформацію по 

контуру, що нагадує букву F. Тому необхідно розташовувати і вирівнювати текст по 

лівому краю. По центру допускається вирівнювати заголовок на першому екрані. 

Уникайте драбинок з текстом. Відвідувачу веб-ресурсу буде складно 

перестрибувати поглядом з рядка на рядок. 

Зверніть увагу на цей скріншот. Людина краще сприймає те, що знаходиться в 

лівій колонці, а то, що в правій, – поза зоною його уваги. 

Принципи, що залежать від уваги [74]: 



 

47 

– Одна група елементів на одному екрані. Щоб акцентувати увагу користувача 

на важливих для вас речі, слід розташовувати елементи таким чином, щоб на одному 

екрані перебувала тільки одна група елементів, один смисловий блок. 

– Важливі елементи виділені. Важливі елементи потрібно виділяти. Людська 

увага концентрується на чомусь одному. Зазвичай на те, що виділено із загального.  

Якщо дизайнер позначить два тексти, один текст виділіть курсивом, 

інший – жирним і помістіть їх поруч, то вашу увагу приверне лише один з них. Хоча 

формально обидва тексти виділені. 

Варто виділяти основні елементи стрілками, жирним текстом, картинками і 

значками та не забвати про "повітря" між елементами. 

Вплив дисплеїв на веб-дизайн. Велика частина вашої аудиторії розрізняє 

дисплеї лише за розмірами дисплея (або, якщо бути більш точним, з дозволу) і по 

колірних можливостям. Проте важливо пам’ятати, що відмінності на цьому не 

закінчуються. Деякі користувачі можуть дивитися веб-ресурс на екрані телевізора. У 

той же час інші будуть переглядати веб-ресурс на своєму стільникового телефону. 

Користувачі з обмеженнями по зору, ймовірно, будуть слухати, а не дивитися вашу 

сторінку. 

Робочий простір у вікні браузера. Дізнатися розмір дисплея – це тільки частина 

справи, оскільки операційна система і сам браузер займають на екрані досить багато 

місця. Розмір простору, яке дійсно є у вікні браузера (воно називається "робочим" або 

"живим" простором вікна браузера), залежить від операційної системи комп’ютера, 

використовуваного браузера і індивідуальних установок параметрів користувача [48]. 

Мінімальний робочий простір вікна вимірюється з усіма можливими видимими 

інструментами браузера (такими як кнопки, панелі розташування і смуги прокрутки). 

Максимальний робочий простір вимірюється при приховуванні всіх необов’язкових 

елементів. 

Але це два крайніх випадки. На практиці розміри вікна браузера варіюються. 

Частина кнопок буде присутня на екрані, але, можливо, не всі. Смуги прокрутки 

вмикаються і вимикаються автоматично, тому їх важко врахувати. Користувачі 

дисплеїв з дуже високою роздільною здатністю (від 1024 пікселів і вище) завжди 
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відкривають вікна цілком, а часто відкривають одночасно кілька вікон. Поряд з цим 

існує безліч невідомих чинників, які можуть вплинути на розмір вікна браузера [49]. 

Особливості кольорів дисплеїв. Монітори, якщо вони кольорові, розрізняються 

за кількістю відтворюваних кольорів. Це ще один фактор, який впливає на рішення 

розробника. Монітори зазвичай відтворюють 24-розрядні (16,77 млн кольорів),  

16-розрядні (65536 кольорів) або 8-розрядні (256 кольорів) [19]. 

Кольори, отримані в "істинному", 24-розрядному просторі кольорів будуть 

спотворюватися (виводитися з плямами і цятками) при обробці браузерами на 8-

розрядних дисплеях. Колірні системні палітри МасOS і Windows (називають Веб-

палітра – Web Palette) складаються з 216 кольорів, які не будуть спотворюватись на 

8-розрядних дисплеях. Здебільшого дизайнери користуються означеною палітрою 

кольорів при створенні Веб-графіки та елементів HTML, так щоб сторінка виглядала 

однаково на усіх пристроях. 

Якщо орієнтуватися на користувачів з монохромними або напівтоновими 

(Gray Scale) дисплеями, то необхідно застосування висококонтрастної графіки. Коли 

кольору конвертуються в безліч відтінків сірого кольору (або змішуються з чорними 

і білими пікселями), має значення тільки яскравість кольорів. Уявіть собі пурпурний 

текст на темно-сіро-зеленому тлі. Хоча це кольори контрастних тонів, по загальній 

яскравості вони досить близькі, так що текст стає невиразним при перегляді на 

напівтоновому дисплеї. 

Стандартні розміри і розширення дисплеїв. Перед створенням проєкт, 

необхідно визначити найбільший можливий максимальний простір, який 

забезпечується дисплеєм. Комп’ютерні дисплеї мають різні стандартні розміри і 

зазвичай вимірюються в дюймах (14, 15, 17, 19 і 21 inch) [36, с. 71]. 

Однією з характеристик дисплею є його роздільна здатність, тобто загальне 

число пікселів (picture’s element – елемент картинки) на екрані. Щоб досягнути більш 

детального зображення необхідно встановити вище розширення. Якщо відоме число 

пікселів, відповідно до нього можна створювати елементи сторінки та зображення. 

Чим вище розширення на дисплеї, тим більше пікселів у просторі екрану. 

Відбувається взаємозалежність, відповідно коли пікселі зменшуються, елементи 
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сторінки та зображення також зменшуються. Тому вимірювання в мережі 

розглядаються не в дюймах, а в пікселях. Працюючи з пікселями, точно знаєш 

співвідношення розмірів елементів, що дозволяє співставляти зображення у різних 

користувачів. Саме тому дизайнери створюють в пікселях а не в дюймах, оскільки 

коли працюють в пікселях тоді відомо розміри елементів один до одного. 

Розширення зображень. Зображення існують тільки на екрані дисплея, буде 

технічно правильно вимірювати їх дозвіл в пікселах на дюйм (ppi – pixels per inch). 

Інша одиниця вимірювання роздільної здатності – кількість точок на дюйм 

(dpi – dots per inch) відноситься до вирішення друкованих зображень і залежить від 

розширення друкувального пристрою [36, с. 271 –289]. Реальні розміри графіки 

залежать від розширення на дисплеї, тому єдиною одиницею вимірювання буде 

піксель, відповідно вимір в дюймах стає не актуальним. Практично варто створювати 

зображення з роздільною здатністю 72 ppi, звертаючи увагу тільки на загальні 

розміри в пікселях.  

Саме графіка зробила веб-дизайн таким, яким ми його бачимо сьогодні, але 

багато користувачів відносяться до графіки неоднозначно за рахунок розміру файлу. 

Графіка збільшує час, який необхідний для передачі веб-сторінки по мережі. Великий 

обсяг графічних елементів відповідно приводить до збільшення використаного часу 

на завантаження, що викликає проблеми у читача. Створення зображень, призначених 

для передачі по мережі, створює проблему для розробників, а саме оптимізація часу 

завантаження графічних об’єктів. При цьому веб-дизайнер мусить створити графічне 

зображення, розмір якого буде мінімально можливим [19].  

1.3. Порівняльний аналіз інформаційно-концептуальних моделей веб-

ресурсів навчальних підрозділів 

Сучасний освітній інформаційний простір представлений веб-ресурсами 

структурних підрозділів ЗВО, переважна більшість яких розроблена за шаблонною 

структурою: головна сторінка складається з новинного розділу, веб-ресурс містить 

10 – 13 основних розділів, в переважній більшості є історична довідка, в достатній 

мірі розкритий розділ "Наукова діяльність", представлений розділ з контактною 
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інформацією, інформація про викладачів представлена в окремому розділі тільки на 

деяких веб-ресурсах. Вкрай мало розміщено на веб-ресурсах навчально-методичної 

інформації, в основному дана інформація розміщується в розділах для вступників: 

"Абітурієнту", "Аспірантура". У розділі "Студенту", призначеному для студентів, як 

правило, розміщується офіційна інформація. Дуже мало доступних повнотекстових 

ресурсів, корисних в навчальному процесі. 

Описаний підхід до формування контенту ЗВО веб-ресурсу є досить 

поширеним. Однак розробники інтернет-ресурсів не враховують те, що веб- ресурс 

ЗВО, призначений не тільки для внутрішніх відвідувачів, але має на меті допомогти 

абітурієнтам здійснити вірний вибір щодо майбутньої спеціальності, а також містити 

користі посилання для студентів. У переважної більшості доменне ім’я є 

абревіатурою навчального закладу. Таким чином освітні веб-ресурси втрачають таку 

важливу характеристику, як унікальність. 

Для порівняльного аналізу структурних підрозділів закладів вищої освіти 

обрано два приклади дизайну, які виконані за допомогою різних принципів 

стильового оформлення та зручності використання. У якості типового вітчизняного 

веб-ресурсу обрано з шаблонною структурою "Факультет міжнародної економіки і 

менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана". Для порівняння обрано унікальний веб-ресурс "Faculty of Arts & Sciences 

Harvard University", який представлений веб-порталом (усі структурні підрозділи та 

одинці об’єднані в один цілісний веб-ресурс з унікальним дизайном та зручним 

доступом до необхідних розділів).  

У таблиці 1.1 представлено порівняльний аналіз означених веб-ресурсів 

структурних підрозділів ЗВО за основними характеристиками такими, як: 

композиція, колір, типографіка, юзабіліті, доступність, ілюстрації, оптимізація, карта 

веб-ресурсу, наявність пошуку, наяність авторського знаку, адаптивність, зворотній 

зв’язок. 
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Таблиця 1.1 

Порівняльний аналіз інформаційно-концептуальних моделей 

веб-ресурсів навчальних підрозділів 

Характеристика 
Факультет міжнародної економіки 

і менеджменту КНЕУ 
Harvard University 

Композиція 

Невдало використовується вільний 
простір, симетрія і фокус. Сторінки (і 
елементи на сторінках) обрізані 
невдало або оточені надто великим 
вільним простором. 

Вільний простір, симетрія і фокус 
застосовуються досить ефективно. 
Сторінки (і елементи на сторінках) 
дуже добре вписуються в свої 
кордони. 

Колір 

Кольори не поєднуються і не 
відображають стиль дизайну. 
Фоновий колір не відповідає тексту і 
зображень. Через використовуваних 
кольорів текст складно прочитати. 
Кольори обрані невдало, а палітри не 
налаштовані для використання у 
Всесвітній павутині. 

Кольори поєднуються один з одним, 
підкреслюючи дизайнерський стиль. 
Фоновий колір доповнює 
зображення і стиль тексту. Завдяки 
кольорам текст простіше читати. 
Кольори вибрані вдало, а палітри 
налаштовані для використання у 
Всесвітній павутині. 

Типографіка 

Текст складно прочитати. Вільний 
простір використовується 
неефективно. Шрифт і текстові 
ефекти непоєднуване з 
дизайнерським стилем і заважають 
прочитанню тексту. 

Текст легко прочитати, і вибрані 
шрифти відповідають завданням 
дизайну. Кеглі шрифту розставляють 
потрібні акценти і відображають 
ієрархію. Вільний простір навколо 
тексту прекрасно сприяє легкості 
читання тексту і поєднується з 
дизайном. Шрифт і текстові ефекти 
допомагають відобразити стиль. 
Завдяки кольором, розміром і 
контрастності шрифту, текст легко 
читається. 

Юзабіліті 

Навігація використовується на 
деяких сторінках, не всі переходи 
працюють. Навігація не дозволяє 
перейти на основні сторінки веб-
ресурсу і інтуїтивно незрозуміла. 
Деякі сторінки завантажуються 
довго, затримка викликана 
використанням невідповідних 
елементів. 

Логічна навігація використовується 
на всіх сторінках веб-ресурсу, всі 
переходи працюють. Навігація 
дозволяє перейти на всі основні 
сторінки веб-ресурсу і інтуїтивно 
зрозуміла. Сторінки завантажуються 
не дуже довго, все помітні затримки 
виправдані. 

Доступність 
Дуже мало графічних елементів, 
таких як зображення і кнопки, що 
мають заміщають текстові теги. 

Всі графічні елементи, такі як 
зображення і кнопки, мають 
заміщають текстові теги. 
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Закінчення табл. 1.1 

Характеристика 
Факультет міжнародної економіки 

і менеджменту КНЕУ 
Harvard University 

Ілюстрації 

Ілюстрації погано намальовані і не 
завжди демонструють застосування 
належних інструментів фігур і 
ефектів. 

Ілюстрації добре і чітко намальовані, 
завдяки ефективному застосуванню 
повного діапазону інструментів 
фігур і ефектів. 

Оптимізація 
Якість зображень невисока або 
розмір файлу занадто великий. 

Якість і розмір зображень відмінно 
збалансовані. 

Карта веб-ресурсу  + + 

Наявність пошуку + + 

Наявність знаку © + + 

Адаптивність  – + 

Зворотній зв’язок – + 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту – один з найбільших та 

інноваційних факультетів у структурі Державного вищого навчального закладу 

"Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" [32]. 

Логотип факультету нечіткий, розмитий, містить багато дрібного тексту, не 

читабельний (рис. 1.17). Відсутній принцип балансування та вирівнювання. Текстові 

блоки вирівняні в хаотично: одні в одну сторону інші – в іншу.  

Зазвичай, за принципом зручністю сприйняття головне меню державних 

установ має бути горизонтальне. Рекомендується невелика кількість пунктів меню, 

щоб користувачеві було легше зорієнтуватись у структурі веб-ресурсу. На даному 

веб-ресурсі навчального підрозділу порушений цей принцип. Меню головне меню 

розташовано вертикально, а сервісне в горі веб-ресурсу привертає до себе більше 

уваги ніж потрібно. Пунктів меню надто багато, користувач просто розгубиться в 

пошуку необхідного розділу. Деякі розділи близькі за значенням 

("анонси" – "новини"). 
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Рис. 1.17. Головна сторінка веб-ресурсу 
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Обрані кольори – зелений та жовтогарячий – це гарна гармонія, але недоречно 

поєднана. Жоден з відтінків не акцентує увагу на головному, а навпаки розсіює увагу 

користувача. У сучасному веб-дизайні використанні градієнтів не рекомендується. 

Веб-ресурсу не вистачає чіткої структурованості інформації, виділення 

головної від другорядної. 

Відсутня адаптивність веб-ресурсу (рис. 1.18). При менших розмірах екрану 

веб-ресурс просто зжимається. Усе стає ще більш не читабельним. 

  

Рис. 1.18. Представлення адаптивності веб-ресурсу 

Веб-ресурс "Факультет міжнародної економіки і менеджменту Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" представлений в 
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традиційному шаблонному вигляді за допомогою еластичної верстки, що робить 

адаптивність веб-ресурсу досить незручною та не читабельною. Кольорова гама 

підібрана не вдало, градієнт відволікає увагу від основного матеріалу. Зображення 

нечіткі, а розмиті. Відсутня чітка структура веб-ресурсу, меню містить більше 4 

пунктів, що перевантажує сприйняття користувача. Відсутнє розмежування 

інформації, щодо факультету та інших підрозділів. Деякі сторінки нефункціональні. 

Веб-ресурс потребує ребредингу, структуризації та постійного адміністрування. 

Як відомо, Гарвардський університет (Гарвард) (англ. Harvard University) – один 

з найвідоміших університетів США і всього світу, найстаріший вуз США. Знаходиться 

в місті Кембридж (входить до складу Бостонської міської агломерації), штат 

Массачусетс [71]. Веб-портал "Faculty of Arts & Sciences Harvard University" 

представлений як комплексне інформаційної-комунікаційне середовище новітнього 

освітнього простору, забезпечуючи комунікацію та підтримку між усіма структурними 

одиницями ЗВО, а не тільки інформаційну та рекламну функцію (рис. 1.19). 

 

Рис. 1.19. Головна сторінка Harvard University 

Один з найдавніших університетів США має унікальне стильове оформлення, 

що забезпечує своєрідність та індивідуальність серед інших освітніх ресурсів.. Він 

виконаний в стилі "Мінімалізм". Означений стиль передбачає, в першу чергу, 

простоту і логічність подачі інформації на веб-ресурсі, графічного ж оформлення 
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приділяється значно менше уваги. Широко використовуються різноманітні ігри зі 

шрифтами (накреслення, розміром тощо) і колірні схеми для виділення найбільш 

важливої текстової інформації (рис. 1.20). На нейтральному тлі шрифти виглядають 

чіткіше, а зображення – яскравіше. 

 

 

Рис. 1.20. Використання стилю "Мінімалізм" 

Присутня основна ідея мінімалізму – це контраст. Його досягнуто за 

допомогою кольорових акцентів, стратегічно розташованих так, щоб максимально 

управляти поглядом користувача, а також завдяки візуальній ієрархії за допомогою 

протиставлення шрифтів і фону. 

Пріоритетом для цього веб-дизайну є: мінімум графіки, використання світлого 

фону і темного тексту, застосування обмеженої кількості шрифтів, навігація веб-

ресурсу складається з текстових посилань, кількість текстового вмісту на веб-ресурсі 

величезна, продумана структура навігації (кожен з елементів розміщений з 

урахуванням юзабіліті). 

Веб-ресурс містить трьохрівневе меню. Головний елемент шапки веб-ресурсу 

являється логотип. Відносно нього побудована вся композиція веб-ресурсу 

симетрична, оскільки логотип – це центральний об’єкт. Допоміжне (зазвичай його ще 

називають "сервісним") меню виконане на темно-сірому фоні, містить пошуковий 
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рядок, розміщено симетрично відносно логотипу. Основне меню більшого розміру з 

випадаючим списком при наведенні (рис. 1.21). У шапці використано правило 

чотирьох елементів. При скролі логотип зменшуються у шапці та зникає третє меню, 

що є дуже зручним при використанні. 

 

Рис. 1.21. Трьохрівневе меню 

Акцент колір на веб-ресурсі являється "Carmine". Він присутній в усіх 

елементах дизайну: блоках, посиланнях, меню, кнопках тощо. Також веб-ресурс має 

багато вільного простору, текст вільно розміщений. 

Між основними принципами дизайну є взаємозв’язок, який проявляється в 

тому, що контрастування зачіпає акцентування, зручність сприйняття та інші 

принципи дизайну. Найбільший вплив контрастування надає на візуальну ієрархію 

веб-сторінки, оскільки воно часто використовується для забезпечення бажаного 

акценту на конкретних елементах. Таким чином, воно допомагає швидко привертати 

увагу до ключових елементів, наприклад до вмісту, елементів, що дозволяє 

утримувати певні дії, або до тексту, що дає зрозуміти, в чому полягає призначення 

веб-ресурсу (рис. 1.22). 

 

Рис. 1.22. Принцип контрастування 
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Усі весь наступний вид сторінок виконаний за однаковим шаблоном. Наявне 

бічне меню. Воно теж виконано в стилі "Мінімалізм" з поєднанням акцентного 

кольору. Наявне додаткове бічне меню для детальнішої структуризації інформації на 

веб-ресурсі (рис. 1.23). 

 

Рис. 1.23. Розставлення акцентів 

У веб-ресурсі використано модульну сітку – це універсальний інструмент 

організації візуального простору, який використовують і графічні, і веб-дизайнери. 

Використання сітки при проєктуванні – частина професійної культури дизайнера. 

Крім того, якщо в дизайні використовується сітка, то це потім допомагає 

користувачеві швидше зчитувати інформацію. Сітка створює візуальний порядок і 

орієнтуватися легшає (рис. 1.24).  

На веб-ресурси наявні елементи Flat-дизайну. Використання односкладових 

фігур і чітких контурів підкреслює легкість дизайну (рис. 1.25). Легкі прості елементи 

служать хорошою імітацією сенсорного екрану, стимулюють бажання взаємодіяти з 

об’єктом: натиснути, доторкнутися, помацати. Простота елементів не означає 

простоту їх дизайну, тільки простоту форм і обрисів. Прості форми інтуїтивно 

зрозумілі користувачеві і покращують зручність використання. 
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Рис. 1.24. Модульна сітка 

 

Рис. 1.25. Flat-піктограми 

Підвал веб-ресурсу містить інформації про соціальні мережі, політику 

конфіденційності та іншу сервісні деталі (рис. 1.26). Наявно обов’язковий елемент 

веб-ресурсу: знак авторського права. 
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Рис. 1.26. Підвал веб-ресурсу 

При будь-якому розмірі екрану веб-ресурс гармонійно відображається. Текстові 

та графічні блоки не врізаються в краї екрану. Усю інформацію зручно переглядати 

та переходити за посиланнями. Створено спеціально кнопку для розгортання меню. 

Меню логічне та структуроване за допомогою розміру шрифту. 

  

Рис. 1.27. Адаптивність веб-ресурсу 
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Веб-портал "Faculty of Arts & Sciences Harvard University" відрізняється своїм 

цілісним підходом до створення, і являє собою інформаційно-комунікаційне освітнє 

середовище, що охоплює усі структурні підрозділи в єдиний ресурс. Усі структурні 

підрозділи виконані в унікальному стильовому оформленні, що забезпечує чітку 

приналежність до ЗВО. Зручна навігація та доступна карта веб-ресурсу допомагає легко 

та зручно пересуватись між сторінками веб-порталу. Веб-дизайнери для означеного веб-

ресурсу обрали сучасний мінімалістичний стиль з елементами Flat-дизайну, що дозволяє 

акцентування на інформаційній складовій, а також підвищує рейтинг в SEO. 

Використанні піктограм та Flat-ілюстрацій доповнює стиль мінімалізму. 12-тиколонна 

модульна сітка, за якою виконаний веб-портал, допомагає візуально вирівнювати та 

балансувати графічні об’єкти та інформаційне наповнення. Динамічність веб-порталу 

забезпечується постійною підтримкою адміністраторів, а також сучасним наповненням. 

Безперечно, у сучасному освітньому просторі мусить бути зручна адаптивність до різних 

розмірів екрану пристроїв, з якого заходить користувач. Розробники з цим завданням 

справились на відмінно, навіть розмістивши трьохрівневе меню у спливаючому вікні 

праворуч, що забезпечує зручність відкривання з мобільних телефонів за допомогою 

великого пальця правої руки. Новітній освітній простір вимагає створення сучасних веб-

ресурсів за прикладом означеного. 

Висновки до розділу 

Аналіз наявних класифікацій веб-ресурсів дозволяє стверджувати, що наразі не 

існує чіткої класифікації за типами та видами. За типами веб-ресурси класифікуються: 

ціль створення, доступність користувача, функціональність, охоплення аудиторії, ознака 

приналежності, технологія створення, призначення, типи макетів верстки, підтримка 

браузерів. За видами веб-ресурси класифікуються: інформаційні, комерційні, соціальні 

проєкти, трафікові, веб-сервіси, чорне-SEO, різні веб-ресурси та інші. 

Класифікація стилів веб-ресурсів розподіляється за типами (графічний, 

змістовний), які у свою чергу розподіляються за класами (графічний: розташування 

вмісту, колірна гамма, кількість графіки; змістовний: тематика, застосування, клієнти). 
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Визначено, що до основних принципів веб-дизайну належать: принцип 

акцентування, контрастування, балансування, вирівнювання, повторення та принцип 

зручності сприйняття. Науковці також виділяють принципи, що базуються на 

особливостях роботи органів чуття людини, а саме: принципи, які залежать від 

зорового сприйняття, від властивості пам’яті, від уваги. 

Виявлено, що досконалий веб-дизайн залежить від наступних характеристик: 

розмір та розширення дисплеїв, кольоровідтворювання моніторів, розширення 

зображень, розмір та формат файлів.  

Здійснено порівняльний аналіз структурних підрозділів ЗВО. Порівняння 

проведено за наступними характеристиками: композиція, колір, типографіка, 

юзабіліті, доступність, ілюстрації, оптимізація, карта веб-ресурсу, наявність пошуку, 

наявність знаку, адаптивність, зворотний зв’язок. Для дослідження обрано два 

структурні підрозділи ЗВО, які виконані за допомогою різних принципів стильового 

оформлення та зручності використання: типовий вітчизняний веб-ресурс "Факультет 

міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана" та унікальний веб-ресурс "Faculty of Arts & 

Sciences Harvard University".  

Результати порівняльного аналізу свідчать, що переважна більшість 

структурних підрозділів ЗВО розроблена за шаблонною структурою, містить 

інформаційну перенасиченість та застарілу програмну реалізацію. Отже, вітчизняні 

освітні веб-ресурси у зв’язку недосконалою інформаційною структурою та 

створенням шаблонного стильового оформлення з втрачають таку важливу 

характеристику, як унікальність.  

На відміну веб-ресурс "Faculty of Arts & Sciences Harvard University". представлений 

як інформаційно-комунікаційний портал для забезпечення таких функцій: інформування, 

рекламування, комунікація між структурними підрозділами, навчання тощо. 

Аналіз сучасного освітнього інформаційного простору дозволяє стверджувати, 

що створення веб-ресурсу структурного підрозділу ЗВО має охоплювати не тільки 

створення веб-ресурсу для самого підрозділу, але й для усіх структурних одиниць 

комплексно з використанням сучасного унікального дизайну.   
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РОЗДІЛ 2 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВЕБ-РЕСУРСУ 

2.1. Створення інформаційної моделі 

У новітньому просторі найкраще представляти інформаційну модель веб-

ресурсу за допомогою Mind map (інтелектуальна карта). Під означеним поняттям 

розуміють схематичне зображення ключових думок книги, основних пунктів виступу 

спікера або вашого найважливішого плану дій. За допомогою Mind map зручно 

структурувати в інформаційний матеріал на категорії та підкатегорії. У 

центрі – основна ідея або проблема. Від неї відходять ключові пункти. Кожен пункт 

при необхідності поділяється на декілька підпунктів.  

При створенні схем варто скористатись алгоритмом Т. Бьюзена: дотримувати 

ієрархію думок; у центрі – найголовніше питання (графічні образи: малюнки, 

піктограми – вітаються; надавати інформацію блокам, променями – об’єм; залишати 

відстань між блоками; якщо потрібно підкреслити зв’язок між елементами, 

використовувати лінії, стрілочки, однакові кольори; висловлюйте думки коротко і 

ясно; простий шрифт, одне ключове слово над відповідною лінією, головні лінії 

плавні і більш жирні, слова розташовуйте горизонтально [18]. 

У мережі інтернет існує безліч ресурсів, що дозволяють створити Mind map. 

Багатоплатформовий сервіс побудови схем (інтелектуальних карт) під назвою XMind 

вже має восьму версію і випустив невибагливий до платформ XMind ZEN, сумісний з 

MacOS, Windows, Linux і мобільними пристроями.  

Незалежно від того, на який ОС запускати додаток, він виглядає досконалим і 

сучасним. Спочатку користувача зустрічає добірка шаблонів на будь-який смак і 

колір, за якими вже можна уявити, які інтелектуальні карти вийде сконструювати в 

майбутньому або, принаймні, взяти за основу. 

Розробники підготували велику кількість заготовок. Якщо на вкладці New 

відображаються більш простенькі варіації, то Library у тільки що встановленої 
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програми включає в себе дизайнерські рішення, що відрізняються складними вузлами 

з’єднання. Можна обрати будь-який готовий варіант і редагувати його. 

Про Імпорт / Експорт: інтелект-карти XMind ZEN зберігаються в однойменному 

форматі. Xmind, при цьому вони можуть бути експортовані в PNG, PDF, Word, Excel. 

Що стосується імпорту, то передбачені Mind Manager, Freemind, Lighten, MindNode і 

Markdown.  

Щоб отримати результат з представленої вище Бібліотеки шаблонів, не 

потрібно прикладати багато зусиль.  

XMind ZEN не дозволить зробити помилку або створити схеми з непотрібних 

блоків. Наприклад, функція об’єднання включається тоді, коли виділяються кілька 

тем (підтем), а нова тема не створюється просто так – необхідно прив’язати її до 

якогось вузла [68]. 

Подвійний клік лівою кнопкою миші автоматично створює "плаваючий" блок в 

будь-якому місці. 

Редагування відбувається просто. Сполучні лінії управляються опорними 

точками, викривляючи їх. Стикування блоків здійснюються завдяки елементарному 

перетягуванню і натисканню на кружечки (це дозволяє згортати і розгортати 

додаткові теми в блоках). У будь-якому випадку, як тільки буде проведено операцію 

створення нового об’єкта або побудову сполучної лінії, в правому сайдбарі з’являться 

опції щодо форматування, будь це шрифт, колір, тип лінії (як варіант), наконечник, 

ширина і багато іншого. Найголовніше – натиснути на іконку Format в правому 

верхньому куті, інакше сайдбар не відкриється [60]. 

Оскільки в XMind ZEN підтримується розмітка Markdown, тому в обробці тексту 

не виникне проблем з вибором шрифтів та їх версткою. На жаль, від кириличних 

версій доведеться відмовитися. 

По сусідству з інструментами форматування межує значок Icon, що містить 

безліч декоративних зображень у вигляді іконок, смайликів, усіляких піктограм і 

стікерів на різні життєві теми. Можливо, набір варто було б і розширити, додавши 

більше сфер діяльності, проте, навіть в нинішньому складі тут легко розвернутися, 

щоб прикрасити ту чи іншу схему. 
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Функція концентрації уваги під назвою ZEN дозволить охопити весь процес 

редагування, адже слідом за натисканням на окреслену рамками іконку (біля пункту 

Share на панелі інструментів) відбудеться трансформація робочого 

простору – включиться повноекранний режим [80]. 

2.2. Графічні програми для веб-дизайну 

Веб-дизайн охоплює не тільки роботу над макетом за основними принципами, 

а й обробку фотографій, створення необхідних зображень, іконок, вибір типографіки 

і поєднання шрифтів. Головна мета веб-дизайнерів являє створення візуального 

макету, який можна здійснити в популярній програмі Adobe Photoshop. Але між тим, 

дизайнери користуються великим набором додатків при створенні одного тільки 

макета (Illustrator, Fireworks, InDesign). У сучасному просторі існує безліч програм, 

які спрощують роботу дизайнера та допомагають йому економити час. Коли вийшла 

перша версія Sketch, він повністю змінив світ дизайну інтерфейсів, завоював широку 

аудиторію прихильників. Figma та Adobe XD пропонують широкий функціонал та 

корисні інструменти [79]. 

Здійснено порівняльний аналіз провідних графічних програм для створення 

дизайну веб-ресурсу (Figma, Sketch, Adobe XD, Adobe Photoshop) за наступними 

характеристиками: ліцензія, локалізація, платформа, робота офлайн і т.д. Результати 

наведено у таблиці 2.1.  

Розмір бюджету може стати визначальним фактором при виборі програми для 

роботи. Якщо необхідно працювати довгостроково, можливо, кращим вибором буде 

Sketch з одноразовою оплатою ліцензійної версії, на відміну від Adobe XD та 

Photoshop. Figma ще не оголосили офіційну ціну, але доступна безкоштовна бета 

версія. Сумісна праця являється новинкою у світі дизайну. Нажаль, лише Figma 

дозволяє працювати одночасно над проєктом і дизайнерам, і клієнтам, і замовникам. 

Незважаючи на величезну популярність Sketch, робота з ним змушує дизайнера 

використовувати тільки операційну систему Mac. Adobe XD та Photoshop 

кросплатформені програми, вони доступні як на Mac, так і на Windows. Figma 

повністю робоча версія поки тільки в браузері Chrome [78]. 
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Таблиця 2.1 

Порівняльний аналіз графічних програм 

Характеристика Figma Sketch Adobe XD Adobe Photoshop 

Бюджет безкоштовно підписка підписка підписка 

Локалізація – + + + 

Платформа Браузер Chrome Mac Mac/Win Mac/Win 

Робота офлайн – + + + 

Прототипування – плагіни + + 

Символи + + – + 

Передача 

специфікацій 

(колір, розмір, 

відстань) 

+ + – – 

Макети та сітки + + + + 

Панель 

інструментів  

+ + + + 

Стилі  + + + + 

Робота офлайн – це важливий момент. Figma надає можливість отримати 

доступ до дизайну з будь-якого девайсу, але бувають ситуації, коли необхідно 

працювати офлайн. На відміну від конкурентів Figma потребує постійного доступу 

до мережі і не має можливості зберігати інформації у разі відсутності з’єднання.  

Створення прототипів наявне у десятках додатків, але вони можуть незабаром 

зникнути. Наприклад, Adobe XD впроваджує протипування, як дизайнерський 

інструмент. Sketch має велику кількість доступних плагінів для такої потреби. 

Наприклад Craft, який дозволяє створювати мобільні прототипи за допомогою Sketch. 

У Figma протипування відсутнє. 

Широкий функціонал символів в Sketch продовжує розвиватися. Символи 

можна оновлювати всередині документів і адаптивно змінювати розмір. У Figma 

звичайно не рівень Sketch, але є деякі цікаві можливості з адаптивними сітками і 

обмеженнями. 

Програма Photoshop зручна у використанні та інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. 

Переважна більшість дизайнерів та верстальників ознайомлені з нею, що позбавляє 



 

67 

проблеми відкриття файлу невідомого формату. Оскільки веб-дизайнери створюють 

візуальний макет, то використання Photoshop більш ніж зручно і зрозуміло. 

Спочатку додаток було створено для редагування і ретушування растрових 

зображень і роботі з фотографіями. Через 25 років додаток дозволяє створювати і 

редагувати 3D-об’єкти, працювати з освітленням в зображеннях, шарами, створювати 

анімацію та інше [17]. 

Adobe Photoshop – графічний редактор, розроблений і поширюваний фірмою 

Adobe Systems. Цей продукт є лідером ринку в області комерційних засобів 

редагування растрових зображень, і найвідомішим продуктом фірми Adobe. Часто цю 

програму називають просто Photoshop. 

Photoshop головним чином призначений для редагування цифрових фотографій 

та створення растрової графіки. Особливості Adobe Photoshop полягають у багатому 

інструментарії для операції створення і обробки зображень, високій якості обробки 

графічних зображень, зручності й простоті в експлуатації, широких можливостях до 

автоматизації обробки растрових зображень, які базуються на використанні сценаріїв, 

механізмах роботи з кольоровими профілями, які допускають їх втілення в файли 

зображень з метою автоматичної корекції кольорових параметрів при виводі на друк 

для різних пристроїв, великому наборі команд фільтрації, за допомогою яких можна 

створювати найрізноманітніші художні ефекти [35]. 

Базові інструменти редагування дозволяють змінювати тон, насиченість 

зображення, обтинати його, накладати фотофільтри, виправляти перспективу тощо. 

Photoshop підтримує так звані шари – прозорі області зображення, на яких 

розміщуються елементи фотомонтажу, текст, геометричні фігури. Програма містить 

інструменти для роботи з текстом і нескладними фігурами, дозволяє малювати робочі 

контури, задавати текстам і фігурам стилі оформлення.  

Для роботи з окремими фрагментами зображення передбачені різні типи 

виділення. Існують різноманітні фільтри для деформації та стилізації зображення, 

такі як фільтри розмиття, імітації різних художніх технік. Photoshop також містить 

інструменти для цифрового живопису, зокрема набори пензлів. Користувач може 
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змінювати їх розмір, кут нахилу, колір. Підтримується встановлення сторонніх 

пензлів, стилів, шрифтів, палітр. 

Протягом багатьох років у всьому світі Photoshop підходить і для створення 

макетів веб-ресурсів в форматі PSD, завдяки, як раз таки, можливості роботи з 

шарами. Вони дозволяють змінювати положення призначених для користувача 

елементів, окремо редагувати їх. Більш того, макети в Photoshop сприяє тому, що веб-

ресурси завжди будуть в веб-браузері виглядати так, як спочатку задумав дизайнер 

при будь-якому розширені екрану. Варто відзначити набір фільтрів, інструментів, 

плагінів для додатка [1]. 

2.3. Векторні зображення 

З розвитком можливостей техніки у користувачів збільшуються вимоги до веб-

дизайну і розробки веб-ресурсів в цілому. Адміністратори веб-ресурсів 

використовують вдало підібрані шрифти, якісні зображення, щоб презентабельно 

виглядати серед конкурентів і підвищити конверсію. 

Використання векторної графіки вирішує проблеми, пов’язані з якістю 

зображень і швидким завантаженням веб-ресурсів. Формат SVG надає широкі 

можливості створення якісних ілюстрацій та сприяє швидкому завантаженню веб-

ресурсу через розкладання зображення на CSS-стилі. Технологія, за допомогою якої 

на веб-ресурсах описується векторна графіка називається SVG (Scalable Vector 

Graphics). За допомогою SVG можна створювати анімацію, векторні і змішані 

зображення, текст [58]. 

Розбиття IT-сфери на розробників і дизайнерів призводить до того, що не всі 

ідеї можуть бути реалізовані версткою. Формат SVG з одного боку допомагає веб-

дизайнерам і розробникам розуміти один одного, а з іншого – необхідна можливість 

використовувати SVG в продукті, а це не завжди просто. Потрібно змінювати 

технологічні параметри, а також подбати про експорт SVG із графічних редакторів. 

Ще одна складність роботи з SVG – несумісність з більш старими версіями 

браузерів. Незважаючи на те, що технологія досить добре підтримується поточними 

версіями, існує невеликий відсоток користувачів, які не встановлюють оновлення. 
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Веб-дизайнери, які знайомі з векторною графікою, знають, як важливо стежити 

за якістю своїх робіт і економити час [75]. Причини зручності використання SVG: 

– Масштабованість. На відміну від растрової графіки, векторні зображення не 

втрачають в якості після збільшення. Растрові зображення складаються з пікселів, 

тому при збільшенні такі картинки виходять зернистими і розмитими, так як пікселів 

фіксована кількість. Векторні ж складаються з геометричних фігур – кривих, ліній, 

кіл та інше. Гнучкість таких зображень дозволяє змінювати розміри і інші 

характеристики (заливка, контур, форма) без втрати якості. 

– Модифікації формату SVG можна домогтися як при використанні графічних 

редакторів, так і за допомогою CSS на самому веб-ресурсі. Можна з легкістю поміняти 

колір, параметри, форму зображення та інше. При використанні растрових картинок 

необхідно робити зміни тільки в вихідному макеті і потім експортувати. 

– Можливість використання анімації. За допомогою JavaScript або CSS3 можна 

додати в SVG динамічні ефекти. Ефектний і динамічний дизайн допоможе не тільки 

виділитися серед конкурентів, але і, при правильному підході, стане інструментом 

підвищення конверсії. Також SVG допомагає додати на веб-ресурс інтерактивності: 

можна вставити посилання на один з елементів, змінювати зображення при наведенні 

та інше. 

– Швидкість завантаження. Крім візуального оформлення, веб-дизайнеру 

потрібно враховувати швидкість завантаження сторінки, так як це безпосередньо 

впливає на конверсію. SVG-файли займають менше місця, ніж растрові картинки, 

також за допомогою коду можна використовувати "клонування" – один раз 

прописати характеристики і використовувати посилання в різних місцях веб-ресурсу. 

Також SVG підходить для розробки адаптивного дизайну сторінки. 

– Вплив на SEO. Використання SVG здійснює вплив технології на пошукові 

системи. Так як SVG-зображення можна представити у вигляді коду, пошукові 

системи їх індексують і це дозволяє опинитися вище в рейтингу серед конкурентів. 

Часто векторна графіка використовується при створенні іконок, різних 

геометричних фігур, логотипів і ілюстрацій. За допомогою SVG можна 

використовувати такі зображення і не втрачати в якості.  
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У новітньому просторі особливо виділяються проєкти, де використано Flat-

дизайн. За допомогою векторних ілюстрацій можна створити унікальне оформлення 

веб-ресурсу. Щоб виділити якісь переваги компанії, показати цикл робіт або виділити 

основні послуги часто використовуються іконки. Традиційно використовується 

векторний формат, щоб на різних пристроях маленькі картинки не втрачали якість і 

адаптувалися під розмір екрану. Іноді текст переводять в криві і представляють на 

веб-ресурсі як SVG. Такий прийом використовується в основному для великих 

заголовків і важливої інформації [79]. 

Зазвичай логотипи створюються у векторному форматі, щоб була можливість 

поміщати їх на поліграфічну продукцію, банери і використовувати на веб-ресурсах. 

У веб-дизайні для відображення логотипу також можна застосовувати формат SVG. 

Для створення SVG-зображень використовуються редактори, які мають 

можливість працювати з вектором, наприклад: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 

Corel Draw, Inkscape та інше. 

Після створення зображення бажано його оптимізувати для швидкого 

завантаження і правильного застосування на веб-ресурс. Для цього роблять наступне: 

зменшують кількість точок; якщо використовується текст, його переводять в криві; 

видаляють непотрібні перекриття, якщо використовують кілька зображень. 

Для дослідження обрано дві найбільш популярні програми: Adobe Illustrator і 

Corel Draw. Adobe Illustrator і Corel Draw багато в чому схожі, завдяки чому можна 

легко переходити з однієї графічної програми до іншої. Незважаючи на те, що основні 

функції малювання і проєктування в додатках Adobe Photoshop і Illustrator однакові, 

є певні відмінності в термінології і інструментах. 

Панелі інструментів програмних продуктів відрізняються як візуально, так і 

функціонально. Один і той же інструмент може виконувати різні функції. 

Окремо варто відзначити наявність в Adobe Illustrator такого інструменту як 

"Монтажна область". Монтажні області представляють собою області, які можуть 

містити графічні об’єкти. Монтажні області можна використовувати в якості областей 

кадрування для друку або розміщення. Наявність декількох монтажних областей 

корисно для створення різних об’єктів, таких як сторінки веб-ресурсу чи незалежні 
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елементи веб-ресурсів, відеоархіви або окремі елементи для анімації в Adobe Flash 

або After Effects. 

До основних можливостей програмних продуктів відноситься: 

– створення простих геометричних фігур або довільних кривих і ламаних, 

замкнутих або розімкнутих; 

– редагування будь-якого об’єкта: зміна кольору контуру і заливки, зміна 

форми об’єкта; 

– розміщення всіх об’єктів в потрібних місцях, визначення порядку взаємного 

перекриття об’єктів; 

– вставка і форматування тексту; 

– вставка готових картинок або раніше створених ілюстрацій в документ; 

– застосування різноманітних художніх ефектів. 

Що стосується Adobe Illustrator, для нього цей список можна так само 

доповнити такими пунктами як: 

– широкий вибір заливок і обводок; 

– можливість роботи з монтажними областями; 

– регулювання прозорості та режимів змішування кольорів для різних об’єктів; 

– формування в об’єктах векторної графіки різних художніх ефектів, в тому 

числі спотворення, переходи, тіні, відблиски, мозаїка, світіння і т.д.; 

– створення різних діаграм; 

– робота з символами і їх нащадками (копіями символів в документі); 

– широкі можливості регулювання прозорості і режимів змішування кольорів 

для об’єктів довільних типів; 

– формування файлу відеокліпу векторного формату Flash (з розширенням swf), 

підтримуваного анімаційні ефекти. 

Якщо розглядати інтерфейс програм, зокрема зрозумілість значків, то, Corel 

менш зрозумілий користувачеві, так як в основному має не зрозумілий на рівні 

"інтуїції" вигляд. Так як досить проблематично розібратися в робочих кнопках. 

Кожен раз при наведенні курсором спливає опис даної кнопки, що не дуже зручно і 

швидко. За замовчуванням в цій програмі вільного місця для роботи над проєктом не 
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так вже й багато – занадто широко розтягнуті бічні допоміжні панелі праворуч. В 

Illustrator ж все допоміжні панелі дуже компактні, до того ж на кожній з панелі 

розміщено по кілька вкладок, що дає користувачеві можливість мати більше поле при 

роботі [54]. 

В Illustrator присутнє таке поняття як "монтажні області": користувач має 

можливість видаляти їх і створювати нові, а також регулювати вже наявні по своїх 

потребах. У випадку з Corel все доведеться розміщувати або в межах однієї сторінки, 

або на кількох. 

Що стосується інструментів малювання, то програма Adobe Illustrator містить 

стандартні інструменти типу "Пера", "Олівця" або "Кисті", тобто ті інструменти, без 

яких відмалювати що-небудь буде неможливо. У цій програмі є ще й додаткові 

інструменти, вкладені на панелі в групу з інструментами для малювання, але вони 

призначені вже для редагування готових фігур. У Corel Draw російська версія ж є 

інструменти для створення вільних і художніх ліній, кривих Безьє, поліліній, контуру, 

вимірювальних ліній, ліній-конекторів, а також ліній по трьом точкам – арсенал для 

створення ліній різного типу більш ніж достатній. 

Як перша, так і друга програма дозволяє переглянути на своїх шарах перелік 

всіх фігур і контурів у вкладених списках. При цьому варто відзначити, що 

відобразити панель з шарами в Illustrator трохи простіше, ніж в Corel: для цього 

потрібно всього-на-всього поставити галочку біля потрібного пункту в меню "Вікно". 

У Corel панель з шарами називається "Диспетчер об’єктів". 

Так як обидві програми призначені для роботи з векторною графікою, в них 

присутня опція "Градієнтна сітка", яка використовується для створення 

фотореалістичних зображень. Нажаль, графічна візуалізація в Corel недостатньо 

якісна незалежно від того, які кольори використані чи які налаштування застосовані. 

В обох програмах присутній великий набір інструментів для створення 

графічних примітивів, при цьому до примітивів варто віднести не тільки геометричні 

фігури, але і різні зірки, спіралі, сітки і стрілки. Точно також обидві програми можуть 

похвалитися широким набором інструментів для оформлення і трансформації 

об’єктів. В Illustrator ці інструменти використовуються для створення перспективи з 
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використанням сітки, об’єднання та роз’єднання фігур, регулювання ширини, 

деформації та зміни форми, в Corel – для створення ефектів тіні і прозорості, 

деформації, обсягу, а також перетворення фігур в сукупність контурів. 

Так само, потрібно відзначити, що програма CorelDraw, краще за все підходить 

у випадках, коли необхідно створити досить прості об’єкти. Великим недоліком 

CorelDraw є ще й те, що складні ілюстрації, не завжди коректно експортується в інші 

програми. І ще CorelDraw майже завжди спотворює кольори, що не дає, під час 

розробки дизайну, побачити його так, як він буде виглядати після експорту. 

У Illustrator недоліки наступного роду. Під Illustrator, немає такої величезної 

кількості загальнодоступних напрацювань, різноманітних надбудов і шаблонів, так і 

існуючі знайти не так просто, а це істотно сповільнює роботу з редактором. Також, 

слід зазначити, що програма досить складна, і використовується частіше, більш 

досвідченими дизайнерами в основному при роботі на "якість" продукції, що 

випускається, а для домашнього використання весь її функціонал в загальному то і не 

потрібен. Ще Illustrator набагато вимогливішими до ресурсів комп’ютера, так і в 

роботі набагато повільніше. Досить складно редагувати криві, в порівнянні з 

CorelDraw. 

В Illustrator колір в ідеалі, і файл для передачі або друку нікуди конвертувати 

не потрібно. Чи не малою перевагою, є і чудове поєднання з Photoshop. Просто 

величезний вибір різноманітних ефектів. Програма Illustrator дозволяє веб-дизайнеру 

швидко створити необхідні зображення, не турбуючись про якість та проблеми з 

експортом [29]. 

Висновки до розділу 

Для створення інформаційної моделі обрано програмне забезпечення 

XMind ZEN, що виглядає інтуїтивно зрозумілим для користувача, дозволяє 

створювати Mind map на основі шаблону та редагувати його. Функціонал програм 

простий, усі необхідні інструменти присутні (редагування блоків, ліній, тексту, тем, 

наявність піктограм тощо). 
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На основі проведеного порівняльного аналізу графічних програм для створення 

веб-макетів визначено, що програма Adobe Photoshop є найбільш вдалим вибором для 

проєктування веб-макетів структурного підрозділу веб-ресурсу "Факультет 

міжнародних відносин" за рядом ознак: локалізація, платформа, робота офлайн, 

прототипування, стилі символів, макети та сітки, панель інструментів, стилі тощо. 

Вияснено, що використання векторної графіки вирішує проблеми, пов’язані з 

якістю зображень, швидкістю завантаження сторінки, окрім того підвищує конверсію 

ресурсу, надає можливість використання анімації. За допомогою векторних 

ілюстрацій створюється унікальне стильове оформлення веб-ресурсу у стилі Flat-

дизайн. 

Проаналізувавши програми для створення векторних зображень, визначено, що 

Adobe Illustrator найкраще відповідає необхідним вимогам (кольоропередача 

ілюстрацій, експорт, зручний інтерфейс, наявність інтуїтивно зрозумілої панелі 

інструментів, робота з геометричними фігурами, ефекти та робота з фільтрами) для 

створення досконалого веб-дизайну. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЄКТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 

ВЕБ-РЕСУРСУ "ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН" 

 Складові інформаційно-концептуальної моделі веб-ресурсу 

"Факультет міжнародних відносин" 

У сучасний новітній час використання офіційного веб-ресурсу стало атрибутом 

будь-якого навчального закладу, складаються загальні рекомендації розміщення 

інформації на офіційному веб-ресурсі закладу вищої освіти. Необхідність введення 

веб-ресурсу освітнім закладам і розміщення інформації його діяльності продиктована 

задачею позиціонування на ринку освітніх послуг, потребами в забезпеченні 

дистанційних форм навчання, ефективної взаємодії з потенційними абітурієнтами і т.д. 

Проведення теоретичних досліджень показало, що нині, немає більш-менш 

систематизованого алгоритму по створенню веб-ресурсів освітніх установ, кожен з 

ЗВО намагається робити це по-своєму. Однак при проведенні аналізу, можна 

виділити загальні риси, які характерні освітнім установам. Кожен структурний 

підрозділ ЗВО намагається надати на веб-ресурсі найбільшу кількість інформації про 

сам підрозділ, навчальний процес, додаткові можливості, його життя. Кожен 

намагається проводити структурування інформації так, щоб веб-ресурс відповідав 

критерію usability, що робить його більш зручним у використанні. Намагаються 

зробити свій веб-ресурс іміджевим компонентом, тим самим намагаючись 

підкреслити свій статус. Так само варто зазначити, що веб-ресурс є інструментом 

продажів в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг. Це здійснюється завдяки 

тому, що багато освітні програми є платними.  

Останнім часом веб-ресурси освітніх установ починають відходити від старої 

моделі, коли створювався загальний веб-ресурс структурного підрозділу ЗВО, а 

кожній кафедрі надавалася окрема сторінка, що перешкоджало веб-ресурсу стати 

повноцінним інформаційно-комунікаційним ресурсом. 

Для того щоб змоделювати досконалу інформаційно-концептуальну модель 

веб-ресурсу спочатку необхідно розібрати інформаційну та концептуальну складову 
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окремо. Створення контенту, структурування, класифікація та представлення 

інформації – цей ряд проблем охоплює інформаційна складова моделі. До неї 

відноситься інформаційна структура веб-ресурсу (у вигляді інтелектуальної карти) та 

прототипи сторінок веб-ресурсу. Для того щоб створити інформаційну структуру веб-

ресурсу "Факультет міжнародних відносин" необхідно провести попереднє 

дослідження, яке включає у себе наступне: визначення цілей створення веб-ресурсу; 

сформулювати основні характеристики освітнього веб-ресурсу; проаналізувати 

аудиторію користувачів. 

Під офіційним веб-ресурсом ЗВО розуміють приналежність ЗВО веб-ресурсу, 

який призначений для всебічного і достовірного інформування (від імені керівництва) 

зовнішніх і внутрішніх відвідувачів про діяльність ЗВО, а також представляє 

відвідувачам веб-ресурсу всю необхідну для забезпечення взаємодії з ЗВО, його 

керівництвом або його підрозділами довідкову інформацію [53]. Аналогічно, веб-

ресурс структурного підрозділу ЗВО (факультет) забезпечує необхідною 

інформацією усіх користувачів, що відвідують його, а також здійснює комунікативну 

функцію між кафедрами.  

Ціллю освітнього веб-ресурсу ЗВО є створення інформаційно-комунікаційного 

простору для відвідувачів і користувачів освітніх послуг певного сегмента ринку за 

допомогою інтернету, що надає нові можливості отримання і вдосконалення знань і 

навичок, а також управління освітою [21]. 

Беручи до уваги визначення та цілей веб-ресурсу сучасного ЗВО, можна 

виділити чотири основні функції, яким має відповідати веб-ресурс факультету: 

– інформаційна – забезпечення і поширення актуальних і важливих відомостей 

про функціонування структурного підрозділу та його одиниць (його пріоритетні 

напрямки, освітні послуги, кадровий склад, успіхи і нагороди тощо); 

– комунікативна – забезпечення взаємодії адміністрації, партнерів, викладачів, 

студентів і абітурієнтів (вебінари, онлайн-конференції, професійні спільноти); 

– ресурсна – забезпечення доступу користувачів до отримання та використання 

різної інформації для застосування в професійній та освітній діяльності; 
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– іміджева – формування сприятливого відношення до факультету як до 

конкурентоспроможного структурного підрозділу, який надає актуальну, доступну і 

якісну освіту (наявність наукової школи, партнерських відносин, роботодавців, 

перспективних зовнішніх зв’язків).  

Освітній веб-ресурс має характеристики, що й будь-який веб-ресурс, а саме: 

– інформаційний контент – єдність всіх основних елементів (текстових та 

графічних) освітньої інформації, який існує і виражений у вигляді веб-ресурсів, а 

також єдність зв’язків між основними елементами; 

– дизайн – процес вибору і організації графічних компонентів з метою 

досягнення певної мети, яка може бути естетичною та мати функціональне підґрунтя;  

– технічна реалізація – вибір компонентів, інтегрування технологій, 

програмних продуктів і технічних засобів для донесення освітньої інформації до 

користувача; 

– експлуатація – характеристика, інформує про використання освітніх веб-

ресурсів користувачами. 

До основних потенційних користувачів веб-ресурсу факультету (чиї 

інформаційні запити веб-ресурс повинен задовольняти) відносяться: 

– студенти, яким читаються дисципліни співробітниками факультету; 

– студенти, які виконують курсові та випускні кваліфікаційні роботи та 

потребують науково-методичної забезпечення; 

– аспіранти факультету; 

– абітурієнти, які вибирають майбутню спеціальність для її отримання; 

– студенти молодших курсів, які вибирають подальшу спеціалізацію; 

– батьки студентів, які навчаються на факультеті; 

– викладачі факультету; 

– керівництво та співробітники університету; 

– наявні та потенційні партнери факультету; 

– співробітники споріднених факультетів з інших вузів РФ; 

– випускники факультету; 

– роботодавці студентів-випускників факультету; 
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– громадськість, в першу чергу наукова і педагогічна. 

Проаналізувавши цілі та потенційних користувачів веб-ресурсу, варто 

врахувати наступні інформаційні потреби: 

– студенти інших факультетів, яких навчає означений структурний підрозділ, 

та студенти спеціалізацій свого факультету повинні отримувати таку інформацію: 

місце розташування факультету, адміністрації, кафедр; професорсько-викладацький 

склад кафедри, їх контактні дані; час і місце проведення консультацій викладачів; дні 

прийому керівництва; перелік дисциплін, шо читається кафедрами тощо; 

– абітурієнти чи студенти молодших курсів, які вибирають спеціалізацію для 

подальшого навчання, повинні отримати наступну інформацію: місце розташування 

факультету та приймальної комісії; які програми читаються кафедрами; наукові 

напрямки; умови вступу та навчання за різними напрямками; списки провідних 

викладачів кафедри, які здійснюють керівництво курсовими та випускними 

кваліфікаційними роботами; наукові спеціалізації викладачів; списки студентів і 

аспірантів, що спеціалізуються на факультеті; списки і програми дисциплін; вимоги 

до вступників до магістратури та аспірантуру; новини. 

Підсумковий аналіз складу інформації, що надається користувачам веб-

ресурсу, дозволяє розбити її на кілька укрупнених розділів, наприклад, "Новини", 

"Про факультет", "Контакти", "Структура", "Наука", "Студенту", "Абітурієнту" тощо. 

Таке розбиття призведе до дублювання інформації розділів, але ця проблема 

вирішується організацією тим підрозділів, що дозволяє просто організувати 

посилання на них з основних розділів і уникнути повторення. Ефективне рішення 

проблеми – це створення інформаційної структури веб-ресурсу, що дозволить 

уникнути повторюваності інформації, дозволить зручно пересуватись між 

сторінками, чітко організує інформаційний контент [67]. 

В ідеалі вона повинна бути оформлена таким чином, щоб користувачам було 

максимально зручно використовувати пропоновані дані і швидко знаходити 

тематично схожі матеріали. Додатково необхідно подумати про те, щоб на ресурсі не 

були присутні дублі і неробочі лінки.  
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Інформаційна структура (архітектура) пов’язана зі створенням організаційних 

та навігаційних схем, що забезпечують економічне і ефективне переміщення по веб-

ресурсу. Інформаційна архітектура має пряме відношення до питань інформаційного 

пошуку – проєктування систем, що дозволяють користувачам легко знаходити 

потрібну інформацію. Однак архітектура веб-ресурсів часто покликана вирішувати 

ширші завдання, ніж просто допомога в пошуку інформації: у багатьох випадках веб-

ресурсам доводиться навчати, інформувати і переконувати користувачів [15]. 

Зазвичай рішення задач інформаційної архітектури вимагає створення 

класифікаційних схем, що відповідають меті веб-ресурсу, потребам користувачів і 

контенту веб-ресурсу. Є два підходи до розробки такої класифікації: спадний ("зверху 

вниз") і висхідний ("знизу вгору"). 

Спадний підхід до створення інформаційної архітектури полягає в її побудові 

безпосередньо на основі цілей веб-ресурсу і потреб користувачів (рис. 3.1). 

Починаючи з найзагальніших категорій майбутнього контенту і функціональних 

можливостей, необхідних для досягнення цих стратегічних цілей проводиться логічне 

розбиття категорій на підкатегорії. Отримана ієрархічна структура служить 

порожньою оболонкою для контенту і функціональності. 

 

Рис. 3.1. Спадний підхід 
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Висхідний підхід до побудови інформаційної архітектури також полягає у 

виділенні категорій і підкатегорій, але при цьому в основу лягає аналіз контенту і 

функціональних вимог (рис. 3.2). Починаючи з наявного вихідного матеріалу (або 

того, який буде в наявності до моменту запуску веб-ресурсу), групуються елементи в 

категорії нижчого рівня, а ці категорії – в більші, щоб вибудувати структуру, яка 

відображатиме цілі веб-ресурсу і потреби користувачів. 

 

Рис. 3.2. Висхідний підхід 

Для створення веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" обрано спадний 

підхід до розробки структури: від загального до конкретного.  

Елементарною одиницею інформаційних структур є вузол. Вузол може 

відповідати фрагменту інформації будь-якого обсягу. Вузли можуть бути 

організовані самими різними способами, але всі ці численні структури насправді 

підпадають в один з декількох класів. 

Матрична структура дозволяє користувачеві переміщатися від вузла до вузлу в 

двох і більш "вимірах". Матричні структури бувають доречні, коли потрібно 

забезпечити навігацію по одному і тому ж контенту користувачам з різними 

потребами, оскільки кожна призначена для користувача потреба може бути 

асоційована з деякою "віссю координат" в матриці. Наприклад, якщо одні ваші 

користувачі вважають за краще шукати товар за кольором, а інші – за розміром, то 

матриця допоможе обслужити обидві групи. Матриця з числом вимірів більше трьох 
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перетвориться в джерело проблем, якщо розраховувати, що користувачі стануть 

застосовувати її в якості основного інструменту навігації: людський мозок слабо 

пристосований до візуалізації переміщень в чотирьох і більше вимірах (рис. 3.3) 

 

Рис. 3.3. Матрична структура 

Органічні структури не намагаються слідувати якомусь регулярному 

шаблоном. Вузли з’єднуються довільним чином, чітке поняття "розділів" в 

архітектурі відсутній. Органічні структури підходять для роботи з набором елементів, 

зв’язку між якими неясні або схильні до змін. Однак такі структури не дозволяють 

користувачеві зрозуміти, в якій точці архітектури він знаходиться. Якщо необхідно, 

щоб користувач відчув себе вільним дослідником (наприклад, в розважальних або 

просвітницьких цілях), то органічна структура буде відповідним рішенням. У той же 

час вона може викликати труднощі у користувача, який захоче швидко повернутися 

до вже розглянутого елементу контенту (рис. 3.4) 

 

Рис. 3.4. Органічна структура 
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Послідовні структури знайомі всім по традиційних джерел інформації. 

Послідовний потік є основним серед наявних видів інформаційної архітектури, і ми 

володіємо вродженими здібностями до його обробці. Книги, статті, звуко- та 

відеозапису створені спеціально для послідовного сприйняття. У Всесвітній павутині 

послідовне уявлення використовується для дрібномасштабних структур, таких як 

окремі статті або розділи. Більші структури з послідовною організацією зазвичай 

застосовуються в додатках, в яких порядок подання вмісту є істотним для 

задоволення призначених для користувача потреб, наприклад в інструкціях (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Лінійна структура 

В ієрархічній структурі, іноді званої деревом, або системою вузол-спиця, вузли 

мають відношення типу "Батько-нащадок". Вузли нащадки представляють більш 

вузькі поняття в межах широкої категорії, представленої вузлом батьком. Не кожен 

вузол має дітей, але у кожного (крім самого верхнього) є батько. Послідовно 

переходячи від нащадка до його батьків, можна врешті-решт дійти до батька всієї 

структури (або "кореня дерева). По скільки концепція ієрархічних відносин добре 

зрозуміла користувачам, а комп’ютери все одно працюють з ієрархіями, це 

найпоширеніший тип структур (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Ієрархічна структура 
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Для моделювання інформаційної структури веб-ресурсу "Факультет 

міжнародних відносин" обрано ієрархічний тип представлення інформації. Саме 

означений вид структури дає можливість створити якісну організацію інформації за 

потребами користувачів та цілями ресурсу. Щоб забезпечити комплексне, наочне 

уявлення веб-ресурсу використано Mind maps – дослівно "асоціативні карти" 

(рис. 3.7). Ця техніка дозволяє відобразити проєкт у вигляді дерева схеми, на якій 

кожному вузлу відповідає блок, причому в одному блоці не повинно бути більше 

трьох-чотирьох слів [8]. 

Проаналізувавши потреби потенційних користувачів, визначено, що основними 

є розділи "Структура", "Наука", "Студенту", "Абітурієнту". Також окремо виділено 

розділи "Новини", "Про факультет", "Контакти", адже дана інформація завжди має 

бути доступна користувачеві. Означений поділ закладений в формування 

навігаційних панелей веб-ресурсу. Використовуючи спадний підхід поділу 

інформації (від загального до конкретного), створено ієрархічну інформаційну 

структуру веб-ресурсу, що представлена на рис. 3.7. Повна інформаційна структура 

веб-ресурсу наведена у додатку А. 

  

Рис. 3.7. Створення інформаційної структури веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 
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Велика увага приділялася розробці логічною і інтуїтивно зрозумілої структури 

ресурсу, що дозволяє користувачеві вільно переміщатися по розділах веб-ресурсу і 

максимально швидко знаходити необхідну інформацію. Продумувалося 

інформаційне наповнення розділів ресурсу, з урахуванням найменшого переходу 

користувачів по сторінках, в процесі пошуку матеріалів розмішені на ресурсі. Ресурс 

повинен надавати вичерпні відомості про кафедри, як наслідок, в процесі його 

розробки було сформульовано ряд вимог: 

– надання інформації про діючих співробітників кафедри; 

– надання інформації про публікації співробітників кафедри (по можливості з 

моменту заснування кафедри); 

– надання відомостей про історію кафедри; 

– надання навчально-методичних матеріалів, що полегшують студентам 

освоєння навчальних дисциплін, що навчаються на кафедрі; 

– надання необхідної інформації абітурієнтам. 

Розділ "Контакти" необхідний для будь-якого офіційного ресурсу ЗВО. Він 

містить інформацію про доїз6д до корпусу факультету, містить карту розташування, 

телефон, поштовий адрес, адресу та графік роботи адміністрації структурного 

підрозділу. Також має бути розміщений зворотній зв’язок для зв’язку з 

адміністративним центром факультету. 

Розділ "Структура" надає коротку характеристику про структуру факультету 

Розділ складається з 4-х підрозділів: "Адміністрація" – на означеній сторінці 

розміщена інформація про декана та його заступників, контакти; "Кафедри"; "Вчена 

рада" – розміщений список співробітників, що являються членами вченою ради, їх 

дані та контакти; "Бібліотека" містить посилання на офіційну сторінку бібліотеки 

ЗВО. Кожна кафедра має власну навігаційну систему, що надає можливість кожному 

співробітнику вести персональний розділ на сторінках веб-ресурсу кафедри. Це 

дозволить максимально повно відображати наукову діяльність певної кафедри, 

наповнюючи вміст сторінок актуальної інформацією. 

Розділ "Наука" містить підрозділи: "Наукові заходи" складаються з плану 

проведення міжнародних всеукраїнських та міжвузівських наукових, науково-
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технічних, науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів, олімпіад; 

"Науково-методичне забезпечення" включає плани робіт семінарів кафедр, засідання 

науково-методично-редакційної ради; "Видавнича діяльність" охоплює актуальні 

публікації викладачів, а також план підготовки рукописів навчальної літератури; 

"Аспірантура та докторантура" описує програми підготовки, паспорти 

спеціальностей, напрями та правила підготовки аспірантів; "Академічна 

доброчесність" забезпечує користувача інформацією щодо складових інституційної 

структури системи забезпечення якості та описує їх, містить аналітичний звіт щодо 

впровадження системи академічної доброчесності в Національному авіаційному 

університеті. 

Розділ "Студенту" охоплює та описує такі питання як студентська рада, рада з 

поселення, стипендіальна комісія, розклад занять. Сторінки містять усі необхідні 

нормативні документи для розуміння необхідної проблеми. 

Розділ "Абітурієнту" представляє структуровану та необхідну інформацію як 

для абітурієнтів (освітній ступінь "Бакалавр"), так і для студентів молодших курсів, 

що хочуть продовжити навчання на факультеті (освітній ступінь "Магістр"). Також 

розміщена інформацію про приймальну комісію, її розташування тощо. 

Для ефективної роботи веб-ресурсу структурного підрозділу необхідно мати 

розділ "Новини", який буде наповнюватись актуальним матеріалом та сповіщати про 

досягнення студентів, викладачів й проведення заходів. 

Для заповнення розділу про кафедри факультету була розроблена анкета, яка 

відображає загальну інформацію про кафедру, професорсько-викладацький склад, 

навчально-методичне забезпечення, наукову діяльність, студентську науку, перелік 

дисциплін кафедри (табл. 3.1). Звичайно, не всі кафедри містять усі означені пункти, 

тому у формування кожної кафедри факультету проводилось окрема відповідно до 

наданої інформації. Інформаційну структуру наведено у додатку Б. 
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Таблиця 3.1 

Структура сторінки кафедри 

Пункт  Підпункти 

Кафедра Про кафедру 
Положення про кафедру 
Професійні можливості 
Міжнародне співробітництво 
Випускники кафедри  
Новини  
Розклад викладачів 

Професорсько-викладацький 
склад 

 

Навчально-методичне 
забезпечення 

Освітньо-професійні програми 
Програми фахових вступних випробувань 

Наукова діяльність Конференції та семінари 
Публікації викладачів  
Підвищення кваліфікації 
Аспірантура 
Фаховий науковий журнал "Стратегія розвитку України" 
Наукове співробітництво 

Студентська наука Конференції та конкурси 
Наукові гуртки 

Перелік дисциплін кафедри  

Проста і інтуїтивно зрозуміла інформаційна структура веб-ресурсу істотно 

полегшує навігацію по ресурсу і спрощує процес пошуку необхідної інформації. 

Побудова інформаційної архітектури веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 

з урахуванням критеріїв оцінки якості дозволить привести до істотного підвищення 

ефективності використання веб-ресурсу закладу вищої освіти в навчальному процесі. 

Інформаційна структура, яка представлена раніше, пропонує загальний 

представлення веб-ресурсу. Прототип сторінки являється більш детальним 

представленням інформації. Прототипи сторінок доповнюються детальною 

специфікацією систем навігації, включаючи в себе детальний опис усіх навігаційних 

елементів. 

Для невеликих або нескладних веб-ресурсів в якості зразка всіх майбутніх 

сторінок досить мати один прототип. Однак у багатьох проєктах для того, щоб можна 

було передати всю їхню складність, необхідно створювати велику кількість 

прототипів. При будуть потрібні окремі прототипи для кожної сторінки веб-ресурсу. 
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Таким чином при створенні архітектури контент ділиться на кілька великих класів, 

для опису всіх сторінок веб-ресурсу необхідно створити відносно невелику кількість 

унікальних прототипів. Прототипи сторінок необхідні перш за все в роботі над 

візуальним дизайном веб-ресурсу, де вони служать першим кроком процесу 

формального визначення дизайну; проте майже кожен, хто залучений в розробку веб-

ресурсу, буде в певний момент користуватися ними. 

Прототип насамперед вигідний тим, що дає можливість оцінити логіку роботи 

веб-ресурсу в цілому на будь-якому етапі реалізації проєкту без прив’язки до дизайну. 

Також до основних переваг створення прототипів можна віднести: завдяки прототипу 

можна на ранній стадії зрозуміти, що не було враховано ні в концепції, ні в 

технічному завданні; зменшується загальна кількість помилок; підвищується загальна 

якість проєкту. Скорочуються терміни розробки, знижується її сукупна вартість.  

У проєкті може бути використаний прототип як одного, так і декількох типів [63]: 

– ескіз представлений малюнком (на папері чи, в цифровому вигляді чи), 

малюючи який дизайнер намагається відобразити основні елементи веб-ресурсу. 

Робиться він за лічені хвилини і години, проте зазвичай залишається внутрішнім, 

проміжним продуктом. Головний недолік ескізів, особливо паперових, полягає в 

тому, що їх важко використовувати на наступних етапах веб-розробки, і перш за все 

в тестуванні.  

– wire-frame чи блок-схема. Вона найпростішим чином показує, які модулі 

містить веб-ресурс і як вони пов’язуються в єдину структуру. Форми – прямокутні, 

гамма – зазвичай монохромна, характер – аскетичний. На відміну від інтерактивного 

прототипу, класична блок-схема фіксує самий загальний вигляд сторінки в статиці. 

Як наслідок, щоб було ясно, що повинно відбуватися при роботі з яким-небудь 

нетривіальним динамічним елементом, часто потрібні надзвичайно докладні текстові 

ремарки. 

– інтерактивний прототип – схематична розгортка кінцевого продукту, 

досконально імітує роботу користувача з веб-ресурсом: натискання на кнопки, вибір 

пунктів меню, заповнення чекбоксів. Вдалий інтерактивний прототип демонструє 

взаємодію людини і веб-ресурсу щонайменше в базових аспектах і забезпечує швидку 
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зворотний зв’язок, завдяки чому відчутно підвищується темп розробки. Для 

створення інтерактивного прототипу навички кодинга і верстки зазвичай не потрібні: 

досить скористатися однією з нескладних у вивченні тиражних програм або онлайн-

інструментів. 

– мокап (від англ. Mock-up – "повнорозмірний макет") – строго кажучи, не 

цілком прототип. Вірніше навіть, без п’яти хвилин веб-ресурс. Як правило, має на 

увазі близький до фінального вид кожної сторінки, однак є статичною і позбавлений 

інтерактивності. Значна перевага мокап в тому, що його частіше сприймають всерйоз 

багато замовників – на противагу аскетичним прототипам.  

Значимість прототипів сторінок визначається тим, як вони об’єднують всі три 

елементи рівня структури: дизайн інтерфейсу – через розташування і вибір елементів 

інтерфейсу; дизайн навігації – через ідентифікацію і завдання головних навігаційних 

систем; інформаційний дизайн – через розміщення і розстановку по пріоритету 

інформаційних компонентів. Зібравши ці три складові в одному документі, прототип 

здатний поставити компоновку, в повній мірі спирається на концептуальну структуру 

веб-ресурсу і вказує дорогу до візуального дизайну. 

Для створення прототипу веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 

обрано ескізний тип. За допомогою ескізу стисло представлено основні елементи 

структури веб-ресурсу (навігації, кнопки, слайдбари тощо), здійснено розміщення 

інформації по пріоритету. Ескізи створені для основних сторінок веб-ресурсу 

("Головна", "Про факультет", "Кафедри") та представлений у додатку В. 

У результаті проведених досліджень виявлено, що інформаційна складова 

невід’ємна характеристика інформаційно-концептуальної моделі "Факультет 

міжнародних відносин". Інформаційна складова складається з інформаційної 

структури та прототипу (рис. 3.8). Для моделювання інформаційної структури веб-

ресурсу "Факультет міжнародних відносин" обрано ієрархічний тип представлення 

інформації. Саме означений вид структури дає можливість створити якісну 

організацію інформації за потребами користувачів та цілями ресурсу. Для 

моделювання прототипу веб-ресурсу обрано ескіз у цифровому вигляді, яка 

допомагає зорієнтуватись в елементах майбутнього веб-ресурсу.  
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Рис. 3.8. Інформаційно-концептуальна модель веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 

Після моделювання прототипу, розпочинається розробка концептуальної 

складової (рис. 3.8), без якої не можливе досконале створення веб-ресурсу. До неї 

належить візуальне представлення, стильове оформлення, створення дизайну 

навігацій, піктограм та ілюстрації. В загальному концептуальну складові можна 

розділити на стиль (тематика, модульна сітка, колірна гама, типографіка) та макет 

(навігації, кнопки, піктограми, ілюстрації тощо). 

Концептуальна складова включає в себе привабливе стильове оформлення, яке 

має відповідати усім цілям веб-ресурсу і в той же час бути функціональним. Існує 

багато стилів веб-дизайну, але веб-ресурс повинен відповідати інформаційному 

стилю закладу вищої освіти. Вдало розроблена концепція визначає вектор 

подальшого розвитку. Дизайн повинен бути стильним, функціональним і простим в 

експлуатації для користувачі. Переважна більшість структурних підрозділів ЗВО 

перевантажують веб-ресурси іміджевим завданням, заважаючи потенційному 

користувачеві сприймати необхідну інформацію.  



 

90 

Дизайн веб-ресурсу визначається тематикою ресурсу. Обрано стиль 

"Мінімалізм" з елементами Flat-дизайну. Мінімалістичний стиль популярний в 

сучасному веб-дизайні. Він передбачає, в першу чергу, простоту і логічність подачі 

інформації на веб-ресурсі, широко використовуються різноманітні маніпуляції зі 

шрифтами і колірними схемами для виділення найбільш важливої текстової 

інформації. Основна особливість в акцентуванні не на дизайні, а на змісті. На 

нейтральному тлі шрифти виглядають чіткіше, а зображення – яскравіше. Загалом, 

основна ідея мінімалізму – це контраст. Його можна досягти за допомогою колірних 

акцентів, стратегічно розташованих так, щоб максимально керувати поглядом 

користувача, а також завдяки візуальній ієрархії за допомогою протиставлення. 

Мінімум графіки, використання білого фону і чорного тексту, застосування 

обмеженої кількості шрифтів, навігація веб-ресурсу складається з текстових 

посилань, кількість текстового вмісту на веб-ресурсі величезна, продумана структура 

навігації (кожен з елементів розміщений з урахуванням юзабіліті) – основа 

мінімалістичного стилю. 

Flat-дизайн в роботі – це використання плоских іконок і односкладових фігур з 

чіткими контурами і одного кольору дозволяє максимально спростити дизайн і 

зробити його більш легким. Елементи управління мають стати інтуїтивно 

зрозумілими користувачеві і стимулювати до взаємодії.  

Основний колір веб-ресурсу продиктований наявним логотипом. Оскільки 

логотип був використаний для поліграфічних продукції, то його кольори дещо не 

відповідають вимогам веб-дизайну. Здійснено кольорокорекцію логотипу (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Кольорокорекція логотипу 
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Основним кольором для веб-ресурсу обрано синій #003394. Оскільки, веб-

ресурс несе інформаційний характер офіційного представництва ЗВО, колір 

гамма має відображати імідж веб-ресурсу. Для додаткового підсилення до 

синього кольору (основного), обрано допоміжний темно-сірий колір. Червоний 

колір опущено, щоб не відволікати користувача від інформаційного 

навантаження. Для реалізації обрано монохроматичний контраст (рис. 3.10). 

Стильова інструкція по кольору наведена у додатку Д. 

 

Рис. 3.10. Основний та додатковий колір 

Синій колір є вдалим рішенням, оскільки він являється улюбленим для 

більшості людей. Синій асоціюється з миром та спокоєм. Це один з найпоширеніших 

кольорів у більшості високотехнологічних компаній, оскільки він асоціюється з 

точністю і проникливістю. Сірий колір, на відміну від синього, немає стійких 

асоціацій, він несе нейтральний та формальний стиль. 

Багато хто взагалі не звертають увагу на шрифти і відносяться до їх вибору і 

використання вельми недбало. Насправді, будь-який шрифт сам по собі є закінченим 

об’єктом дизайну. Типографіка грає ключову роль в веб-дизайні, за статистикою 95 % 

вмісту веб-ресурсів становить текстовий контент. Шрифтове оформлення керує настроєм 

і створює певну атмосферу при прочитанні текстового вмісту веб-ресурсів [41]. 

Для створення веб-ресурсу обрано sans-serif (шрифт без засічок), гарнітури 

Trebuchet MS, Helvetica. Дуже схожі на шрифти із зарубками, шрифти без зарубок 

відмінно підходять як для великих тексту, так і для заголовків. Їх вважають за краще 

використовувати у веб-дизайні, тому що їх набагато простіше читати при дрібних 
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розмірах шрифту. Шрифти без зарубок можуть додати простоти і мінімалізму 

дизайну. На даний момент цей шрифт є популярний для тексту статей веб-ресурсу. 

Макет сторінки – це місце зустрічі інформаційної структури, дизайну веб-

ресурсу і дизайну навігації, які спільно формують єдину конструкцію, яка б пов’язала 

частини в ціле. Прямим аналогом прототипу сторінки в області візуального дизайну 

є графічний макет. Макет сторінки повинен включати в себе всі навігаційні системи, 

які є на веб-ресурсі і відображають різні погляди на архітектуру веб-ресурсу; всі 

елементи інтерфейсу, необхідні для використання функціональності цієї сторінки; а 

також інформаційний дизайн, який підтримує як вищезгадані елементи, так і власне 

контент сторінки. 

Важливо вміти бачити основні складові частини прототипу і макету. Макет 

може не повторювати (і в більшості випадків не повторює) компоновку прототипу 

буквально. Прототип, в свою чергу, не враховує тонкощів візуального дизайну, 

оскільки призначений для документування компонування.  

Визначальним документом для всіх прийнятих рішень щодо дизайну є 

керівництво по стилю. Цей документ описує кожен аспект візуального дизайну – від 

великомасштабних до найдрібніших. Глобальні стандарти, що зачіпають кожну 

сторінку веб-ресурсу, такі як сітки, колірні палітри, стандарти або керівництва з 

використання логотипу, зазвичай потрапляють в керівництво по стилю в першу чергу. 

 Створення макету веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 

Перед початком роботи необхідно налаштувати програму Adobe Photoshop. Для 

створення макетів необхідно змінити колірну схему на sRGB, вона частіше 

використовуються на екранах комп’ютерів та іншої техніки (рис. 3.11). Необхідно 

обрати Edit → Color Settings, колірну схему North America General Purpose 2, колірний 

профіль sRGB IEC61966-2.1. 

Створено макет веб-ресурсу шириною 1920 px, 72 px/inch, колірна модель 

RGB, фон білий. Тепер необхідно створити модульну сітку, за якою далі буде 

здійснюватися робота. Модульна сітка – система горизонтальних і вертикальних 

(а часом ще діагональних) напрямних, які допомагають узгодити між собою 
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окремі елементи композиції. Вона привносить в дизайн порядок, цілісність і 

зв’язок всіх його частин, дозволяє раціонально організувати будь-яке графічне 

простір. Для макету обрано стандартну 12-тиколонну сітку з відступами по краям 

по 150 px та проміжком 30 px (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.11. Налаштування Adobe Photoshop 

 

Рис. 3.12. Створення модульної сітки 

Так само, як і решта сторінка, меню повинно бути максимально простим і 

лаконічним. Необхідно уникати зайвої інформації, занадто довгих списків або назв. В 
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ідеалі, меню повинно складатися з 3 – 5 пунктів. З точки зору оформлення, тут варто 

утриматися від використання яскравих кольорів або незвичайного шрифту, але, якщо 

інша сторінка витримана в одній колірній гамі і не містить великих і помітних 

зображень, допускається виділення будь-яким яскравим, контрастним кольором для 

того, щоб відвідувачам було простіше зорієнтуватися. 

Наступним кроком є створення дизайну меню. Згідно інформаційної структури 

веб-ресурсу їх буде 3: головне (вкладки "Структура", "Наука", "Студенту", 

"Абітурієнту"), сервісне (вкладки "Головна", "Новини", "Про факультет", 

"Контакти"), локальне (на кожній вкладці кафедр). Перших два розміщено за 

допомогою горизонтального способу. Горизонтальне меню у верхній частині 

сторінки займає менше місця. Горизонтальна навігація на початку сторінки 

вважається більш видимою: вона зазвичай знаходиться на "першій шпальті" і не треба 

користуватися прокруткою, так само це меню легко знаходити очима. Окрім того 

необхідно розмістити логотип факультету, назву на двох мовах ліворуч від головного 

меню (принцип зручності використання) і пошук. Для зручної навігації по сторінках 

веб-ресурсу використано елемент "хлібні крихти" (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Створення шапки макету (дизайн глобальної навігації) 

Локальні меню для кафедр відрізняються своїми елементами 

(продемонстровано в структурі веб-ресурсу). Для його створення обрано 

лівостороннє вертикальне меню, яке набагато простіше і ефективніше сканується 

оком. Трьома фіксаціями очей людина може розрізнити 6 позицій меню, на відміну 

від трьох позицій горизонтального. Так само вертикальний рух очей більш 

ергономічний в даному випадку, адже горизонтальне рух очей властиво звичайному 

читанню (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Дизайн локальної навігації 

Кнопки є найчистішим атомним виразом візуального стилю системи. Кнопка 

складається з трьох нероздільні атрибутів так званих "великих трьох": кольорів, 

шрифтів і іконографії. Кнопки також повинні враховувати простір: внутрішнє 

заповнення (особливо ліворуч і праворуч від назви) і зовнішні відступи (що впливає 

на інші елементи). Кнопки можуть навіть впливати на такі атрибути як округлення та 

тінь. Кнопки є примітивний вид взаємодії, а взаємодія призводить до змін (рис. 3.15). 

 

 

Рис. 3.15. Дизайн кнопок (стан спокою та при наведенні) 

Поєднання підписів з іконками в кнопках підсилює значення, що прискорює 

розпізнавання. При додаванні нових елементів, навіть звичайної іконки, кнопка має 

набувати цілісного смислового значення. Створено групу кнопок, які 

перенаправляють на сторінки відповідних кафедр, містять іконки кожної кафедри та 

підписи (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Кнопки з піктограмами 

Дизайн заголовків і підзаголовків є дуже важливою складовою будь-якого 

інтерфейсу. Заголовки і підзаголовки дозволяють створювати візуальну ієрархію, 

привертати увагу до основного контенту, підштовхувати читача до подальшого 

читання (рис. 3.17). Стильова інструкція по типографії наведена у додатку Е. 

Можна виділити три основні рівні ієрархії заголовків:  

– Перший рівень – це безпосередньо сам заголовок. Завдання цього рівня 

залучити читача і провести його в напрямку другого рівня. Заголовок повинен бути 

найбільш візуально виділеним елементом на сторінці. Зазвичай, головний заголовок 

розміщується в тег H1. Для виділення заголовка, можна використано стандартні 

прийоми візуального виділення: контрастність. розмір, накреслення, простір.  
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Рис. 3.17. Заголовки в макеті 

– Другий рівень – це підзаголовки, цитати, опису і все інше, що йде окремо від 

основного тексту, але в його підтримку. У підзаголовка схожа з заголовком мета, 

тільки в менших масштабах. Підзаголовки також використовуються, щоб направити 

читача до подальшого читання тексту і дозволяють утримувати увага, яку привертає 

заголовок. Підзаголовок, спільно з іншими другорядними елементами, повинен 

підтримувати інтерес і викликати бажання у читача ознайомитися з текстом більш 

детально. Також, підзаголовки дозволяють структурувати текст і створити ієрархію 

на сторінці. Вони дозволяють зрозуміти людині, де він може почати читання, а де 

закінчити, щоб взяти для себе якомога більше корисної інформації. Для виділення 

підзаголовків необхідно використовувати ті ж способи, що і для виділення заголовків. 

Але при цьому, потрібно пам’ятати, що підзаголовок на рівень нижче, ніж заголовок, 

і на рівень вище, ніж простий текст. Потрібно візуально цьому відповідати. 
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Підзаголовок не повинен виділятися більше, ніж заголовок або менш, ніж звичайний 

текст. До цієї групи входять усі інші рівні підзаголовків.  

– Третій рівень – це основний текст. Мета цього рівня – подати основну 

інформацію найзручнішим способом. Зазвичай на цьому рівні представлено багато 

інформації (тіло вашої інформації), тому він повинен бути максимально читабельним 

і не відволікаючим. Надано можливість читачеві сконцентруватися на читанні тексту 

і не заважати йому. Текст повинен бути контрастним по відношенню до фону. 

Користувач повинен мати можливість без будь-яких додаткових зусиль прочитати 

текст. Краще використовувати одноколірний фон і утриматися від використання 

текстур в якості фону, так як вони роблять складним сприйняття користувачем 

інформації. Розмір тексту повинен бути зручним для читання. Не потрібно дрібнити і 

робити цей текст занадто маленьким. Якщо текст буде важко читати, користувач 

просто не буде його читати. Якщо у вас присутні посилання на цьому рівні, вони 

повинні відрізнятися від основного тексту. Користувач повинен розуміти, де в тексті 

посилання, і що станеться з її натискання. 

Форма зворотнього зв’язку – це те, що повинно бути на будь-якому веб-ресурсі. 

Часто від того, наскільки добре продумана і реалізована сторінка "Контакти", 

залежить чи напише користувач. Основні вимоги до форми зворотнього зв’язку: 

помітність (відвідувач не повинен довго шукати, де знаходиться модуль), стислість 

(передбачте мінімум полів для заповнення, щоб постановка одного питання не 

перетворювалася в попереднє анкетування). Створено власну форму зворотнього 

зв’язку, яка містить обов’язкові поля (ім’я та e-mail) та додаткові (тема та саме 

повідомлення). Здійснено проєктування в мінімалістичному строгому стилі 

(рис. 3.18).  

Графіка (картинки) є невід’ємною частиною практично будь-якого веб-ресурсу. 

Хоча основу змісту веб-ресурсу завжди становить текстова інформація, але вона в 

більшості випадків супроводжується ілюстраціями. І навіть якщо веб-ресурс містить 

тільки текстову інформацію, без будь-яких ілюстрацій, на ньому зазвичай присутній 

графічний логотип, банери, кнопки, прапорці, іконки. 
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Рис. 3.18. Форма зворотного зв’язку 

Процентне співвідношення графіки і текстової інформації на сторінці веб-

ресурсу також є однією зі складових, що формують імідж ресурсу. Грамотно 

використана графіка може привернути увагу до веб-сторінці в цілому або до окремих 

її фрагментів. Це дозволяє підвищити привабливість сторінки для відвідувача, 

порушуючи монотонність довгих текстових сторінок. В даний час, завдяки 

технічному розвитку мережі інтернет, проблема швидкості завантаження графіки на 

веб-ресурсі поступово сходить нанівець. Макети сторінок наведені у додатку Ж, З. 

Іконка (вона ж значок) – невелика, зазвичай стандартних розмірів, піктограма, 

в символічному вигляді доносить до користувача ту чи іншу доступне йому дію чи 

зміст різноманітних елементів на веб-сторінці. Насамперед іконки спрощують і 

прискорюють сприйняття інформації на веб-ресурсі. Крім того, вони економлять 

місце на ньому: іконка здатна замінити пару складнопідрядних речень. Часто 

значки – це маркери, графічні підказки, що допомагають швидше орієнтуватися на 

веб-ресурсі. Піктограми можуть застосовуватися як мікроіллюстрації до окремих 

блоків або як роздільники абзаців. Для створення векторних піктограм обрано 

програму Adobe Illustrator. Щоб не вибиватись з загальної стилістики веб-ресурсу, 

для створення іконок обрано контурний однотонний стиль. Для веб-ресурсу створено 

декілька пакунків (символічне представлення кожної кафедри (рис. 3.19), а також на 

вкладки "Студенту", "Наука", "Структура") піктограм, які наведені в додатку К. 
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Рис. 3.19. Створення піктограм 

Flat ілюстрація – частина такого напрямку, як плоский дизайн. Ставка зроблена 

на комфорт користувача. Це яскраво виражений протест проти візуалізація об’єктів, 

як в реальності. Вибір припав на більш спрощені і при цьому прості в естетичному 

плані рішення. Користувачі, які втомилися від реалістичних візуалізацій, із 

захопленням зустріли цей напрямок, і все більше веб-проєктів переходять саме до 

цього формату. Рішення Flat дизайну можуть бути красивими, вони більш витончені, 

чисті, урятовані від надмірності чогось, трансформуючись у "острівець спокою". 

Вони, нарешті, роблять контент зрозумілим. 

Flat-ілюстрації зазвичай мають векторний формат, тому для їх створення 

обрано Adobe Illustrator, який злегкістю дозволяє маніпулювати об’єктами та 

засобами для досягнення необхідної мети (рис. 3.20). Створено для кожної кафедри 

свою ілюстрацію, яка відображає діяльність студента в майбутньому. Також створено 

ілюстрації-банери для деяких вкладок веб-ресурсу. У додатку Л наведено створені 

Flat-ілюстрації. 
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Рис. 3.20. Створення Flat-ілюстрація 

Створення інфографіки або інфограмма – це спосіб передачі даних, знань і 

будь-який інший інформації за допомогою графіки. Її мета просте і швидке донесення 

інформації через візуалізацію даних і образів. Інфографіка в стилі "плоский дизайн" 

(Flat design) Дуже модний сьогодні Flat design покликаний максимально спростити 

візуальне сприйняття інфографіки. Замість різних тіней, відблисків, текстур і 

градієнтів, яскравий акцент на важливих деталях створюється за допомогою кольору. 

Зображення нібито приплюснуто, це навмисна 2d стилізація. Для веб-ресурсу також 

створено інфорграфічне зображення яке на ведено на рис. 3.21. 
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Рис. 3.21. Створення інфографіки 

Використовуючи основні принципи веб-дизайну такі як: акцентування, 

контрастування, повторення, балансування та вирівнювання та характеристики, яким 

має відповідати макет – створено макети веб-ресурсу, які наведені у додатку. Для 

створення макетів обрано Adobe Photoshop, який являє собою універсальний 

інструмент для роботи з будь-якою графікою: фотографії, ілюстрації, веб-макети. Для 

реалізації обрано колірну модель RGB – це стандарт для моніторів та екранів. 

Використана модульна сітка для вирівнювання об’єктів. 
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Висновки до розділу 

На основі систематизації матеріалу вияснено, для того щоб змоделювати 

досконалу інформаційно-концептуальну модель веб-ресурсу спочатку проведено 

попереднє дослідження, яке включає у себе наступне: визначення цілей створення 

веб-ресурсу; формулювання основних характеристик освітнього веб-ресурсу; аналіз 

аудиторії користувачів.  

Ціллю освітнього веб-ресурсу ЗВО є створення інформаційно-комунікаційного 

простору для відвідувачів і користувачів освітніх послуг. Беручи до уваги цілі веб-

ресурсу сучасного ЗВО визначено функції: інформаційна, комунікативна, ресурсна, 

іміджева. До потенційних користувачів веб-ресурсу належать: студенти, навчально-

педагогічні працівники, абітурієнти, батьки, випускники та інші.  

Реалізовано інформаційно-концептуальну модель, яка складається з 

інформаційної складової (інформаційної структури та прототипу) та концептуальної 

складової (стиль: тематика, модульна сітка, колірна гама, типографіка; макет: дизайн 

навігації, дизайн кнопок та функціональних елементів, піктограми, Flat-ілюстрації). 

Обрано спадний підхід розробки (від загального до конкретного) для 

моделювання інформаційної структури веб-ресурсу "Факультет міжнародних 

відносин" та ієрархічний тип представлення інформації. Прототипи веб-ресурсу 

"Факультет міжнародних відносин" створені за допомогою ескізного методу. 

Для проєктування веб-ресурсу обрано мінімалістичний стиль з елементами 

Flat-дизайну. Дизайн макету виконаний за допомогою модульної сітки. Для веб-

ресурсу обрано шрифт без засічок: Trebuchet MS, Helvetica. Обрано монохромну 

колірну гаму. Створено макети сторінок веб-ресурсу, а також піктограми та Flat-

ілюстрації). 
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ВИСНОВКИ 

1. Визначено, що за типами веб-ресурси класифікуються: ціль створення, 

доступність користувача, функціональність, охоплення аудиторії, ознака 

приналежності, технологія створення, призначення, типи макетів верстки, підтримка 

браузерів. За видами веб-ресурси класифікуються: інформаційні, комерційні, 

соціальні проєкти, трафікові, веб-сервіси, чорне-SEO, різні веб-ресурси та інше. 

Класифікація стилів веб-ресурсів розподіляється за типами (графічний, змістовний), 

які у свою чергу розподіляються за класами (графічний: розташування вмісту, колірна 

гамма, кількість графіки; змістовний: тематика, застосування, клієнти). 

2. Описано основні принципи та характеристики веб-дизайну: принцип 

акцентування, контрастування, балансування, вирівнювання, повторення та принцип 

зручності сприйняття. Окрім того науковці виділяють принципи, що базуються на 

особливостях роботи органів чуття людини, а саме: принципи, які залежать від 

зорового сприйняття, від властивості пам’яті, від уваги. Виявлено, що досконалий 

веб-дизайн залежить від наступних характеристик: розмір та розширення дисплеїв, 

кольоровідтворювання моніторів, розширення зображень, розмір та формат файлів. 

3. Обґрунтовано програмне забезпечення інформаційно-концептуальної моделі 

веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин". Для створення інформаційної 

структури веб-ресурсу обрано програмне забезпечення XMind ZEN, функціонал якої 

інтуїтивно зрозумілий та містить необхідні інструменти. Для створення макетів веб-

ресурсу обрано програму Adobe Photoshop, зручна в експлуатації та має широкий 

функціонал, можлива робота з шарами та збереження результату роботи в форматі 

PSD. Проаналізувавши програми для створення векторних зображень, визначено, що 

Adobe Illustrator найкраще відповідає необхідним вимогам (кольоропередача 

ілюстрацій, експорт, зручний інтерфейс, наявність інтуїтивно зрозумілої панелі 

інструментів, робота з геометричними фігурами, ефекти та робота з фільтрами) для 

створення досконалого веб-дизайну. 

4. Визначено складові інформаційно-концептуальної моделі. Проведено 

попередній аналіз цілей, функцій, характеристик веб-ресурсу та його потенційних 
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користувачів виявлено та визначено, що інформаційно-концептуальна модель 

складається з інформаційної складової (інформаційної структури та прототипу) та 

концептуальної складової (стиль: тематика, модульна сітка, колірна гама, 

типографіка; макет: дизайн навігації, дизайн кнопок та інших функціональних 

елементів, піктограми, Flat-ілюстрації). 

5. За допомогою програм XMind ZEN, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

спроєктовано веб-ресурс "Факультет міжнародних відносин" на основі інформаційно-

концептуальної моделі. 

  



 

106 

СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Алексеев И. Sketch или Photoshop: какой из этих инструментов веб-дизайна 

подходит именно вам? [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу: 

https://www.motocms.com/blog/ru/sketch-photoshop-instrumenty-web-disaina/  

2. Аршулик Т.В. Сучасний стан розвитку 3D друку // Тези доповідей Науково-

практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах 

діяльності", – К.: НАУ, 2015. – С. 109. 

3. Аршулик Т.В. Прихована реклама як сучасна рекламна технологія // Тези 

доповідей Науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та 

інших сферах діяльності", – К.: НАУ, 2016. – С. 11. 

4. Аршулик Т.В. Технологія прихованої реклами // Тези доповідей 

XІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів 

"Політ. Сучасні проблеми науки", – К.: НАУ, 2017. – С. 3. 

5. Аршулик Т.В. Хмари тегів як спосіб сортування інформації // Тези доповідей 

XІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів 

"Політ. Сучасні проблеми науки", – К.: НАУ, 2017. – С. 4. 

6. Аршулик Т.В. Дослідження методів інтерполяції зображень при створенні 

мультимедійного контенту // Тези доповідей Науково-практичної конференції 

"Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності", – К.: НАУ, 2017. – С. 12. 

7. Аршулик Т.В. Календар як спосіб розміщення реклами // Тези доповідей 

Науково-практичної конференції "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах 

діяльності", – К.: НАУ, 2017. – С. 13. 

8. Бабаев А.Б. Создание сайтов / А.Б. Бабаев, Н.В. Евдокимов, М.М. Боде, 

СПб.: Питер, 2014. – 304 c. 

9. Берд Д. Веб-дизайн. Руководство разработчика = The Principles of Beautiful 

Web Design, 2nd Edition / Д. Берд, СПб.: Питер, 2012. – 224 c. 

10. Бородаев Д.В. Тенденции возникновения и развития стилей в Веб-

дизайне / Д.В. Бородаев // Вісник Харківської Державної академії дизайну і 

мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2005. – №3. – C. 79 – 85. 



 

107 

11. Бородаев Д.В. Особенности формирования "этнической" стилевой модели 

веб-дизайна в условиях глобализации / Д.В. Бородаев // Вісник Харківської 

Державної академії дизайну і мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2005. – №9. – C. 19 – 30. 

12. Бородаев Д.В. Веб-сайт как объект графического дизайна. 

Монография / Д.В. Бородаев, Х.: Септима ЛТД, 2006. – 288 c. 

13. Бородаев Д.В. Стилистика веб 2.0 – новая визуальная эстетика, 

сформированная на приемах традиционных офф-лайн изданий/ 

Д.В. Бородаев // Вісник Харківської Державної академії дизайну і 

мистецтв.Мистецтвознавство. Архитектура. – Х.: ХДАДМ, 2010. – № 2. – C. 29 – 35. 

14. Вин Д. Искусство WEB-дизайна: Самоучитель / Д. Вин, СПб.: Питер, 

2002. – 224 c. 

15. Гарретт Дж. Веб-дизайн: книга Джесса Гарретта Элементы опыта 

взаимодействия / Дж. Гарретт, СПб.: Символ-Плюс, 2008. – 192 c. 

16. Гарькуша Н.В., Буторина Н.И. Особенности организации образовательного 

сайта // Электронный научный журнал "Наука и перспективы". 2016. – №4. – C. 32 – 39. 

17. Геллар Н. Sketch против Figma и Adobe XD, большое сравнение 

[Електроний ресурс]. – 2019. – Режим доступу: https://ux.pub/sketch-protiv-figma-i-

adobe-xd-bolshoe-sravnenie/ 

18. Герасимович Т. Обзор 18 инструментов для создания интеллект-карт 

[Електроний ресурс]. – 2019. – Режим доступу: https://texterra.ru/blog/obzor-15-

besplatnykh-programm-dlya-sozdaniya-intellekt-kart.html 

19. Гордон Б., Гордон М. Серия: Мастер-класс / Б. Гордон, М. Гордон, 

М.: РИП-Холдинг, 2012. – 256 c. 

20. Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної 

культури: Монографія / В.Я. Даниленко, Х.: ХДАДМ, 2005. – 224 c. 

21. Домнич А.А. Принципы разработки сайта учебного заведения с учетом 

критериев эргономичности // Восточно Европейский журнал передовых технологий. 

2011. – №2 (49). – C. 11 – 14. 

22. Дронов В.А. PHP, MySQL и Dreamweaver MX 2004. Разработка 

интерактивных web-сайтов / В.А. Дронов, СПб.: БВХ-Петербург, 2005. – 448 c. 



 

108 

23. Жолудова О., Шайхутдинов Р. Принципы гештальта в дизайне 

интерфейсов, которые знает, пожалуй, каждый UX/UI-дизайнер – Продуктовый 

дизайн (UX/UI), брендинг и аналитика [Електроний ресурс]. – 2019. – Режим 

доступу: https://ux-journal.ru/gestalt-in-interface-design.html  

24. Закон України "Про вищу освіту" [Електронний ресурс] // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2014. – №37 – 38. – с. 2004. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

25. Закон України "Про доступ до публічної інформації" [Електронний 

ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – №32. – с. 314. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 

26. Закон України "Про інформацію" [Електронний ресурс] // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР). – 1992. – №48. – с. 650. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/2657-12 

27. Закон України "Про освіту" [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). – 2017. – №38 – 39. – с. 380. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/2145-19 

28. Зельдман Д. Web-дизайн по стандартам / Д. Зельдман, М.: НТ Пресс, 

2005. – 440 c. 

29. Инфо-портал Что лучше Adobe Illustrator или Corel Draw? [Електроний 

ресурс]. – 2014. – Режим доступу: http://imguru.ru/page/chto-luchshe-adobe-illustrator-

ili-corel-draw  

30. Кирсанов Д.Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова / Д.Д. Кирсанов, 

СПб.: Символ-Плюс, 2007. – 368 c. 

31. Клонингер К. Свежие стили Web-дизайна. Как сделать из вашего сайта 

"конфетку" / К. Клонингер, М.: ДМК Пресс, 2002.  – 224 c. 

32. КНЕУ – Факультет мiжнародної економiки i менеджменту [Електроний 

ресурс]. Режим доступу: https://meim.kneu.edu.ua/ua/  

33. Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 

років / В. Косів, Родовід, 2019. – 480 c. 

34. Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга или "не заставляйте меня 



 

109 

думать!" / С. Круг, СПб.: Символ-Плюс, 2005. – 200 c. 

35. Кулакова А. Почему Photoshop Считается Лучшим Продуктом Adobe Для Веб-

Дизайна [Електроний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: https://wayup.in/blog/why-

photoshop-best-for-web-design#popap_question 

36. Лавдей Л. Проектирование прибыльных веб-сайтов / Л. Лавдей, С. Нихаус, 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 216 c. 

37. Лебедев А.А. Ководство / А.А. Лебедев, М.: Студии Артемия Лебедева, 

2009. – 447 c. 

38. Лёвкина Н. Что такое flat дизайн: 5 основных принципов [Електроний 

ресурс]. – 2019. – Режим доступу: https://pllsll.com/blog/64  

39. Макнейл П. Веб-дизайн. Идеи, секреты, советы / П. Макнейл, СПб.: Питер, 

2012. – 272 c. 

40. Макнейл П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика / П. Макнейл, 

СПб.: Питер, 2014. – 288 c. 

41. Мальцев И.П. Проектирование сайтов / И.П. Мальцев, СПб.: Символ-Плюс, 

2018. – 170 c. 

42. Мандел Т. Разроботка пользовательского интерфейса / Т. Мандел, М.: ДМК 

Пресс, 2001. – 416 c. 

43. Маркотт И. Отзывчивый веб-дизайн / И. Маркотт, М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. – 176 c. 

44. Мержевич В. Типовые макеты [Електроний ресурс]. – 2011. – Режим 

доступу: http://htmlbook.ru/samlayout/tipovye-makety  

45. Морвиль П. Тотальная видимость / П. Морвиль, СПб.: Символ-Плюс, 

2008. – 272 c. 

46. Нильсен Я. Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена / Я. Нильсен, СПб.: Символ-

Плюс, 2003.  – 512 c. 

47. Нильсен Я. Web-дизайн: удобство использования Web-сайтов / Я. Нильсен, 

Х. Лоранжер, М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2009.  – 368 c. 

48. Нильсен Я. Веб-дизайн. Анализ удобства использования веб-сайтов по 

движению глаз / Я. Нильсен, К. Пернике, М.: Вильямс, 2010. – 496 c. 



 

110 

49. Нильсен Я. Web-страниц: Анализ удобства и простоты использования 50 

узлов / Я. Нильсен, М. Тахир, М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 336 c. 

50. Пасічник О.В. Основи веб-дизайну: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / О.В. Пасічник, В.В. Пасічник, І.В. Стеценко, Л.: Магнолія, 2010. – 519 c. 

51. Пауэл Т. Веб-дизайн: Наиболее полное руководство / Т. Пауэл, СПб.: БВХ-

Петербург, 2003. – 1072 c. 

52. Петроченков А. Идеальный Landing Page. Создаем продающие веб-

страницы / А. Петроченков, Е. Новиков, СПб.: Символ-Плюс, 2015. –  320 c. 

53. Полтавец А.В. Веб-сайт вуза как эффективный инструмент обеспечения 

вузовской деятельности // Вопросы управления [Електроний ресурс]. – 2010. – Режим 

доступу: http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2010/03/03/ 

54. Поташкин Б. Сравнение CorelDRAW и Adobe Illustrator. Преимущества и 

недостатки обеих программ [Електроний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: 

https://creativshik.com/adobe-illustrator-ili-coreldraw  

55. Рамирас К. Какие типы сайтов бывают — полная классификация с примерами 

[Електроний ресурс]. – 2019. – Режим доступу: https://altblog.ru/vidy_sajtov/ 

56. Роббинс Д. Web-дизайн. Справочник / Д. Роббинс, М.: Кудиц Пресс, 

2008. – 816 c. 

57. Руденко В.Д. Інформатика (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. 

загал. серед. освіти / В.Д. Руденко, Н.В. Речич, В.О. Потієнтко, Харків: Вид-во 

"Ранок", 2019. – 256 c. 

58. Cтудия дизайна IDBI Полное руководство по SVG: векторная графика в веб-

дизайне и этапы ее создания [Електроний ресурс]. – 2019. – Режим доступу: 

https://idbi.ru/blogs/blog/polnoe-rukovodstvo-po-svg  

59. Сухов С. Корпоративный веб-сайт на 100%. Требуйте от сайта 

большего! / С. Сухов, Р. Овчинников, СПб.: Символ-Плюс, 2009. – 380 c. 

60. Суягин С. Что такое карта мыслей и как с ней работать [Електроний 

ресурс]. – 2015. – Режим доступу: https://lifehacker.ru/chto-takoe-karta-myslej-i-kak-s-

nej-rabotat/ 

61. Сырых Ю.А. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0 / Ю.А. Сырых, 



 

111 

М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2013. – 368 c. 

62. Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров / Р. Уильямс, СПб.: Питер, 

2016. – 240 c. 

63. Уодтке К. Информационная архитектура: чертежи для сайта / К. Уодтке, 

М.: Вильямс, 2004. – 320c. 

64. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний 

конспект лекцій для магістрів спеціальності 8.18010012 "Управління інноваційною 

діяльністю") / І.Б. Федишин, Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 155 c. 

65. Фирсова Э.В., Смирнова Е.А. Классификация стилей в Web-

дизайне // Череповецкий государственный университет. 2014. – C. 93 – 94. 

66. Флэт-иллюстрация // Дизайн в цифровой среде [Електроний ресурс]. Режим 

доступу: http://tilda.education/courses/web-design/flat_illustration/   

67. Хорхе Д.Г. Информационная Структура Сайта [Електроний 

ресурс]. – 2011. – Режим доступу: https://kaksozdatsvojblog.com/informacionnaya-

struktura-sajta/ 

68. Что такое Mind Map: программы для создания на русском + примеры 

[Електроний ресурс]. Режим доступу: https://kakzarabativat.ru/soveti/mind-map/  

69. Шигина Н.А. Web- дизайн Учебное пособие / Н.А. Шигина, Пенза: Пенз. 

гос. технол. ун-та, 2015. – 157 c. 

70. Cherim M. CSS макеты: фиксированные, резиновые, эластичные. Плюсы и 

минусы [Електроний ресурс]. – 2007. – Режим доступу: https://habr.com/ru/post/31209/  

71. Faculty of Arts & Sciences Harvard University [Електроний ресурс]. Режим 

доступу: https://www.fas.harvard.edu/ 

72. Gkogka E. Принципы гештальта в дизайне пользовательского интерфейса 

[Електроний ресурс]. – 2018. – Режим доступу: https://habr.com/ru/company/cloud4y 

/blog/347444/  

73. Greif S. Flat Pixels: The Battle Between Flat Design And Skeuomorphism 

[Електроний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://sachagreif.com/flat-pixels/ 



 

112 

74. Hussam A. Гештальт: 4 свойства и 5 принципов, полезных для дизайна UI 

[Електроний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: https://medium.com/@loshattk/гештальт-4-

свойства-и-5-принципов-полезных-для-дизайна-ui-c80fe3993142 

75. Intellect Adobe Illustrator VS CorelDraw [Електроний ресурс]. – 2018. – Режим 

доступу: https://intellekt.kiev.ua/adobe-illustrator-vs-coreldraw/ 

76. Krasner J.S. Motion graphic design : applied history and aesthetics / J.S. Krasner, 

Focal Press, 2008. – 432 c. 

77. Pernice K. F-Shaped Pattern of Reading on the Web: Misunderstood, But Still 

Relevant (Even on Mobile) [Електроний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: 

https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/ 

78. UxPub Сравнение Sketch vs Adobe XD vs Figma [Електроний 

ресурс]. – 2016. – Режим доступу: https://ux.pub/sravnenie-sketch-vs-adobe-xd-vs-figma/   

79. WebDesign Guru Что лучше Sketch, Adobe XD или Figma. Сравнение. 

[Електроний ресурс]. – 2019. – Режим доступу: https://webdesguru.com/dizajn/instrumenty/ 

sketch-vs-figma-vs-adode-bitva-za-pervenstvo/   

80. XMind XMind ZEN – универсальный конструктор интеллектуальных карт для 

macOS, Windows, Linux, iOS и Android – Проект AppStudio [Електроний 

ресурс]. – 2015. – Режим доступу: https://appstudio.org/reviews/xmind-zen-universalnyj-

konstruktor-intellektualnyh-kart-dlya-macos-windows-linux-ios-i-android.html 

  



 

113 

Додаток А 

Інформаційна структура веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 

 



 

114 

Додаток Б 

Інформаційна структура веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 

(локальне меню кафедр) 

 

  



 

115 

Додаток В 

Прототип головної сторінки веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 
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Додаток Д 

Стильова інструкція (колір) веб-ресурсу  

"Факультет міжнародних відносин" 

 



 

117 

Додаток Е 

Стильова інструкція (типографіка) веб-ресурсу  

"Факультет міжнародних відносин" 
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Додаток Ж 

Макет головної сторінки веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 

  



 

119 

Додаток З 

Макет сторінки "Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій"  

веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 

 



 

120 

Додаток К 

Піктограми веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" (кафедри) 

 

Кафедра 

міжнародного 

права та 

порівняльного 

правознавства 

 

Кафедра 

міжнародних 

відносин, 

інформації та 

регіональних студій 

 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин і бізнесу 

 

Кафедра 

журналістики 

 

Кафедра реклами і 

зв`язків з 

громадськістю 

 

Кафедра 

міжнародного 

туризму та 

країнознавства 

 

Кафедра 

комп’ютерних 

мультимедійних 

технологій 

 

Кафедра 

іноземних мов 

 

Кафедра 

сходознавства 

 

Кафедра ЮНЕСКО 
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Закінчення дод. К 

Піктограми веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" (вкладки) 

 

Вкладка 

"Адміністрація" 

 

Вкладка 

"Кафедри" 

 

Вкладка  

"Вчена рада" 

 

Вкладка "ІЦЄС" 

 

Вкладка 

"Бібліотека" 

 

Вкладка "Наукові 

заходи" 

 

Вкладка "Науково-

методична робота" 

 

Вкладка 

"Видавнича 

діяльність" 

 

Вкладка 

"Аспірантура та 

докторатура" 

 

Вкладка 

"Академічна 

доброчесність" 

 

Вкладка "Студентська 

рада" 

 

Вкладка "Рада з 

поселення" 

 

Вкладка "Стипендіальна 

комісія" 

 

Вкладка "Розклад 

занять" 
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Додаток Л 

Flat-ілюстрації веб-ресурсу "Факультет міжнародних відносин" 

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

 

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 
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Продовження дод. Л 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

 

Кафедра журналістики 
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Продовження дод. Л 

Кафедра реклами і зв`язків з громадськістю 

 

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства 
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Продовження дод. Л 

Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій 

 

Кафедра іноземних мов 
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Продовження дод. Л 

Кафедра сходознавства 

 

Кафедра ЮНЕСКО 
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Продовження дод. Л 

Вкладка "Розклад дзвінків" 

 

Вкладка "Студенська рада" 
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Продовження дод. Л 

Вкладка "Академічна дорочесність" 

 

Вкладка "Видавнича діяльність" 

 

 

  



 

129 

Закінчення дод. Л 

Вкладка "Наукові заходи" 

 

Вкладка "Стипендіальна комісія" 

 

 


