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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи «Теоретичні та методичні 

засади верстки сайту ІТ-компанії “SaleUp”»: 112 с., 28 рис., 40 літературних джерела, 

3 додатки. 

ВЕБ-САЙТ, ВЕБ-СТОРІНКА, ІНТЕРНЕТ, WWW, URL, HTTP, HTML, 

ВЕРСТАННЯ, ВЕБ-ДИЗАЙН, ДИЗАЙН, ВЕБ-СЕРВЕР, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

ВМІСТОМ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ, КЛІЄНТ, СЕРВЕР, БАЗА 

ДАНИХ, ЕРГОНОМІКА, ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 

Об’єкт дослідження: проектування і верстка веб-сайтів. 

Предмет дослідження: теоретичні та методичні засади верстки сайту ІТ-

компанії “SaleUp”. 

Мета роботи: проаналізувати процес верстки веб-сайту, узагальнюючи 

теоретичні методи; спроектувати та створити сайт для ІТ-компанії “SaleUp”. 

Методи дослідження: теоретичний метод для з’ясування етапів створення 

сайту та інструментарію інтерактивності, порівняльний аналіз програмного 

забезпечення для створення інтерфейсу веб-сайту та його верстки. 

Значущість виконаної роботи полягає у виділенні і систематизації методики 

верстання, у розробці інтерфейсу сайту компанії SaleUp та його реалізації. 

Рекомендації щодо використання результатів: результати дипломного 

проекту можна використовувати при верстанні сайтів у сфері лідогенерації. 

Галузь застосування та ступінь впровадження матеріалів роботи: може 

застосовуватись у видавничо-поліграфічній галузі. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

 

Верстка – процес формування сторінок (смуг) видання шляхом компоновки 

текстових і графічних елементів, а також результат цього процесу, тобто, смуги. 

Електронне видання – електронний документ, який пройшов редакційно-

видавниче опрацювання, містить інформацію, призначену для поширення, і 

відповідає вимогам щодо їхнього оформлення. 

UI UX – UI відноситься до естетичних елементів, за допомогою яких люди 

взаємодіють з продуктом, тоді як UX стосується досвіду користувача з продуктом. 

База даних – являє собою організований масив даних, які зберігаються та доступні в 

електронному вигляді з комп’ютерної системи. Там, де бази даних є складнішими, 

вони часто розробляються з використанням формальних методів проектування та 

моделювання. 

Програмування – це створення сайтів і програм, які працюють у мережі. 

Створюються спеціальні комп'ютерні програми – скрипти, які діляться на два типи: 

серверні і клієнтські. Сервер являє собою комп'ютер, на якому знаходяться файли 

сайту. 

Прототип – це зразок, модель для тестування концепції. 

Модульна сітка – це сукупність невидимих прямих ліній що 

взаємоперпендикулярні між собою та формують в місцях перетину вершини 

можливих модулів. Об'єднання декілька модулів між собою дозволяють сформувати 

майбутні колонки у багатоколонкових виданнях. Модульна сітка дозволяє 

розміщувати елементи на макеті, забезпечувати візуальний зв'язок між окремими 

блоками та надає друкованому виданню цілісності та єдності стилю. 
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ВСТУП 

 

 

З кінця ХХ століття, в епоху глобалізації та інформатизації, зі збільшенням 

чисельності населення на планеті та його освіченості, зросла необхідність у швидкій 

передачі інформації. Щоденно мільйони людей здобувають нові знання і отримують 

дані з глобальної Мережі, адже вона значним чином спростила механізми їх 

отримання користувачем. 

Здешевлення та мобільність нових технологій породила велику кількість 

інтернет-користувачів у всьому світі. Технології 4G та 5G, що швидкими темпами 

розповсюджуються у різних країнах, полегшили доступ до інформації та зробили 

такий тип отримання даних одним із основних. 

Нові технології зараз як ніколи раніше впливають на людське життя у всіх 

його сферах. Ми завдячуємо їм легким доступом до навчальних матеріалів, 

ефективних засобів комунікації, можливості швидкого та надійного з’єднання через, 

наприклад, відео-дзвінок і, нажаль, відкритим шляхам для кібер-злочинів, та 

погіршеного психічного стану людей через перевантаження інформацією (яка, до 

речі, дуже часто носить стресовий характер). 

Щоб повністю зрозуміти вплив Інтернету на суспільство, слід пам’ятати, що 

технологія - це матеріальна культура, яка формується у суспільному процесі і 

певному інституційному середовищі на основі ідей, цінностей, інтересів та знань як 

внаслідок їх раннього формування, так і подальшого. 

Одним із найважливіших елементів у структури всесвітньої мережі є сайт – як 

місце в Інтернеті, що має адресу і власника, складається з веб-сторінок та допомагає 

користувачеві досягти мети перебування у мережі. 

Сайт компанії в першу чергу розробляється для представлення докладної 

інформації про її діяльність. На сьогоднішній день практично кожна комерційна 

організація має власний веб-сайт. В умовах використання сучасних інформаційних 

технологій – це необхідний чинник існування, що дозволяє розширити поле 

рекламної діяльності та залучити тим самим додаткових клієнтів. Структурована 
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інформація дає змогу партнерам і клієнтам отримати повне уявлення про 

підприємство і його діяльність. Споживач одержує з рекламних банерів сайту і 

комерційних та ділових видань багато корисних веб-адрес, з яких можна дізнатися 

ціни, замовити послугу. Такий спосіб передачі повідомлень потенційним клієнтам 

ефективніший, ніж звичайні засоби комунікації: пошта, телефон або факс. За 

допомогою таких обов'язкових елементів, як інтерфейс та навігація, клієнт може 

самостійно вибрати необхідну для вивчення інформацію. Сайт виступає потужним 

інструментом маркетингу, тому для розробки професійної веб-сторінки докладають 

своїх зусиль не тільки спеціалісти з розробки, але і дизайнери та маркетологи.  

Цим пояснюється актуальність теми дипломного проекту – більшість 

підприємств давно оцінили переваги існування своїх «онлайн-представництв» та 

регулярно вдосконалюють не тільки їх зовнішній вигляд – користувацький 

інтерфейс, – а й ергономіку. 

Користувачеві приємно відвідувати охайні та інтуїтивно зрозумілі сторінки зі 

стильним оформленням, які швидко завантажуються і правильно відображаються у 

вікні браузера. Інформація на ресурсі має відповідати очікуванням клієнтів і нести в 

собі компонент новизни. 

Метою даної роботи є формування теоретичних знань та практичних 

дослідницьких висновків з верстки веб-сайту компанії і його практична реалізація у 

сфері лідогенерації. 

Для виконання дипломної роботи були поставлені такі завдання: 

− здійснити аналіз з дизайну та ергономіки веб-ресурсів та дослідити основи 

верстки веб-сайтів; 

− проаналізувати та оцінити ефективність різних систем управління базами 

даних та систем управління веб-вмістом; 

− виокремити вміст декількох сайтів-конкурентів для виявлення сильних та 

слабких сторін, визначення актуальних потреб власної розробки відповідно до 

сфери діяльності компанії; надати можливість здійснити перехід з сайту на 

комерційну платформу для придбання продукту; 
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− визначити цілі, етапність створення веб-сайту з графічним інтерфейсом та 

версткою; 

− розробити макет веб-сайту та здійснити верстку. 

Об’єктом дипломної роботи виступає проектування і верстка веб-сайту.  

Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади верстки сайту ІТ-

компанії “SaleUp”. 

Практичне значення магістерської роботи: використання результатів 

роботи у діяльності компанії SaleUp; визначення функціональних, ергономічних і 

естетичних якостей веб-сайту та верстка його сторінок. Результат розробки, 

описаної у дипломній роботі, впроваджено у виробництво, про що є відповідна 

довідка. 

Основним методом дослідження є теоретичний метод для з’ясування етапів 

створення сайту та інструментарію інтерактивності, порівняльний аналіз 

програмного забезпечення для створення інтерфейсу веб-сайту та його верстки. 

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягає у виділенні 

і систематизації методики розробки сайту. 

Практична значущість дослідження полягає в розробці інтерфейсу сайту 

компанії SaleUp, та його верстанні. 

Особистий внесок:  

− опрацьовано матеріали з практичної реалізації розробки макету та 

верстання сайту комерційної організації; 

− проведено аналіз існуючих сайтів у сфері лідогенерації ; 

− запропоновано архітектуру, дизайн та елементи верстання сайту; 

− розроблено макет сайту та виконано його верстку. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТІВ 

 

 

1.1. Веб-сайт. Основні поняття, класифікація та принципи створення 

 

1.1.1. Історична довідка 

 

Перший у в світі сайт створив фізик Тім Бернерс-Лі – співробітник 

Європейської організації ядерних досліджень CERN, що знаходиться у Женеві. Він 

запропонував передавати дані за допомогою гіпертексту через глобальну мережу 

Інтернет. Це було у березні 1989 р., а вже в 1990 р. вчений розробив перший сайт, 

якому присвоїв з адресу info.cern.ch. Тут було розміщено детальний опис абсолютно 

нової на ті часи технології WWW – World Wide Web. Принцип її роботи полягав у 

інтернет-адресації URL і протоколі передачі інформації HTTP. А також, за 

допомогою мови розмітки гіпертексту HTML. 

Зрозуміло, що напрацювання вченого у створенні першого сайту не взялися 

нізвідки. Результат був наслідком кропіткої роботи і обчислень. Теоретичне 

підґрунтя Тімоті Бернерс-Лі отримав в оксфордському Королівському коледжі, де 

зібрав свій перший комп’ютер на базі процесора М6800 та телевізором у якості 

монітора. Закінчивши університет, влаштувався на роботу, пов’язану з системами 

розподілених транзакцій, пізніше – перейшовши в іншу компанію, – 

програмуванням для принтерів, створивши щось на кшталт багатозадачної 

операційної системи. Коли перейшов до ЦЕРНу, написав програму Enquire, яка 

використовувала випадкові асоціації та заклала концепт для Всесвітньої мережі 

Інтернет. Це відбулося 1980 року з метою створити єдиний інформаційний простір, 

що складатиметься з Інтернету, комп'ютерів, користувачів і гіпертексту. Завдяки 

цьому можна було не тільки переглядати інформацію на веб-сторінках, але і зв'язати 

їх між собою за допомогою посилань. Це забезпечило простий і швидкий доступ до 

даних.  
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Гіпертекст тут означає текст, сформований за допомогою мови розмітки, 

наприклад HTML, який може містити посилання на будь-які елементи цього самого 

документу, або іншого, що знаходиться на локальному диску, чи у мережі. 

Гіперпосилання виступають головним компонентом HTML-документа і містять 

повний шлях до файлу. Для користувача воно може мати вигляд тексту, графічного 

зображення чи відео.  

Подальша робота Тіма Бернерса-Лі над внутрішньою системою обміну 

документами Enquire стосувалася безпосередньо реалізації проєкту Всесвітньої 

павутини. Працівники ЦЕРНу могли розміщувати файли з гіпертекстом, отримали 

доступ не тільки до новітніх можливостей Глобальної мережі, але і до внутрішнього 

пошуку за документами. Було зібрано відгуки користувачів та скоординовано 

механізми обробки інформації. Тоді ж з’явилися перші специфікації URI, HTTP та 

HTML [1].  

Перша веб-сторінка була внутрішньою для Європейського Союзу ядерних 

досліджень, містила інформацію про проект браузера WWW, технічні особливості 

створення веб-сторінок, дані про гіпертекст, і докладні роз'яснення, як вести пошук 

потрібної інформації в Інтернеті. Також, описувалися принципи інсталяції браузерів, 

серверів і порядок роботи з ними. Сайт являв собою повноцінний Інтернет-каталог, 

де пізніше Тімоті Бернерс-Лі опублікував посилання на інші сайти. 

Варто зазначити, що теоретичний базис появи Інтернету був закладений у 

1940-х роках 20 століття вченим на ім’я Ванневар Буш, який запропонував гіпотези 

використання технічних приладів для розширення можливостей людської пам'яті та 

створення реєстру даних, зібраних людством, для їх оперативного пошуку. Теорія 

гіпертексту вперше була висунута Дагом Енгельбартом та Теодором Нельсоном. 

Нельсон займався розробкою системи Xanadu, яка так і залишилася 

незавершеним гіпертекстовим проектом, ідеологічною місією якого було створення 

програмного продукту як покращеної версії World Wide Web. У 2014 році частково 

робоча версія на ім’я OpenXanadu була опублікована у Всесвітній мережі, але з 

лише частково відкритим вихідним кодом. 
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Зараз Бернерс-Лі – керівник Консорціуму Всесвітньої Павутини (WWW 

Consortium), відкритого вченим. Компанія спеціалізується на розробці та 

впровадженні нових інтернет-стандартів. 

 

1.1.2. Основні терміни і поняття 

 

Глобальна мережа Інтернет побудована на базі стеку протоколів, що по суті 

являють собою правила передачі даних між вузлами мережі. На її основі працює 

Всесвітня павутина (WWW) та багато інших систем передачі даних. На початок 

2020 року кількість її користувачів досягла більше 4 млрд. людей. Розповсюдження 

сотових мереж з доступом в Інтернет, розвиток соціальних мереж та здешевлення 

трафіку обумовило швидкість темпів зростання кількості. Стрімкий розвиток 

пов’язаний з тим, що світова Мережа стала повноцінною заміною класичним 

інструментам пошуку та отримання інформації, зв’язку та комунікації. Засоби 

масової інформації, які раніше транслювалися через радіо, телебачення, чи 

друкувалися у газетах і журналах, тепер мають свої онлайн-версії. Крім того, існує 

безкінечна кількість інтернет-видань і платформ, поєднуючи у собі різні види 

комунікативної взаємодії. 

Веб-сайт або сайт (англ. website, від web (веб) і site (місце)) – сукупність веб-

сторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за 

змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям [2]. Фізично сайт може 

розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах. Сайтом також називають 

вузол мережі Інтернет, комп'ютер, за яким закріплена унікальна ІР-адреса, і взагалі 

будь-який об'єкт в Інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в 

мережі (FTP-site, WWW-site тощо). Існують також вап-сайти (WAP – Wireless 

Application Protocol – протокол бездротової передачі даних), або мобільні сайти, які 

призначені для використання у сотових телефонах і комп’ютерах за умови 

встановленого браузера, який підтримує дану технологію.  
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Верстання веб-сторінки – це процес створення веб-сторінки із попередньо 

створеного макету дизайну сайту, заздалегідь намальованого за допомогою 

графічних редакторів [3]. 

Веб-дизайн – галузь веб-розробки, яка включає ряд напрямів і дисциплін зі 

створення та супроводу сайтів. Сюди входять графічний веб-дизайн, проєктування 

інтерфейсів, авторинг, тестування та оптимізація. Цей термін зазвичай 

використовують для позначення проєктування та реалізації клієнтської частини веб-

сайту [4]. 

Веб-сервер (англ. Web Server) – це сервер, що приймає HTTP-запити від 

клієнтів, зазвичай веб-браузерів, видає їм HTTP-відповіді, зазвичай разом з HTML-

сторінкою, зображенням, файлом, медіа-потоком або іншими даними. Веб-сервер – 

одна із основ Всесвітньої павутини. Ним може бути як програмне забезпечення, що 

виконує функції веб-сервера, так і комп'ютер, на якому це програмне забезпечення 

працює. Клієнти дістаються веб-сервера за URL-адресою потрібної їм веб-сторінки 

або іншого ресурсу [5]. 

Уніфікований локатор ресурсів або адреса ресурсу (англ. Uniform Resource 

Locator – єдиний вказівник на ресурс, URL) – стандартизована адреса певного 

ресурсу (такого як документ, чи зображення) в Інтернеті. Придуманий Тімом 

Бернерс-Лі для використання у WWW, сучасні форми описуються в RFC 3986. 

Включає в себе назву протоколу доступу (HTTP, FTP, telnet, gopher та ін.) і, шлях до 

ресурсу, формат якого залежить від схеми доступу [6]. 

 

1.1.3. Класифікація та принципи створення веб-сайтів 

 

Перш за все, варто зазначити, що веб-сторінки бувають статичними і 

динамічними. Статичні – це ті, які не змінюють свій контент чи зовнішній вигляд 

через запити на веб-сервер. Вони можуть змінюватися лише коли автор вручну їх 

поновлює через текстовий редактор або інший програмний засіб. Велика кількість 

сайтів використовують статичні сторінки, що є дуже вигідно для тих ресурсів, які не 

публікують нову інформацію місяцями, або навіть роками. Вони прості, надійні, 
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менше піддаються технічним помилкам, та швидко генеруються на пошукових 

двигунах. 

Динамічні сторінки можуть адаптувати свій контент чи зовнішній вигляд у 

залежності від взаємодії користувача, зі зміною даних, які поступають від різних 

додатків (наприклад, сайт з прогнозом погоди, який отримує інформацію з 

Гідрометцентру автоматично), або за еволюцією часу (портали новин оновлюють 

стрічку кожен встановлений проміжок часу). Технології відпрацювання скриптів на 

клієнтському боці (такі як xml, Ajax, Flash ActionScript) можуть швидко змінювати 

контент на комп’ютері клієнта без жодних запитів до веб-серверу. Але найбільш 

динамічний контент, все-таки, приводиться до змін за допомогою сервер-

орієнтованих мов (asp, jsp, Perl, php, Python). Обидва, і клієнтський, і серверний 

підходи застосовуються  у комбінованих сайтах з постійно змінюваним змістом та 

складними інтерактивними функціями. Динамічні веб-сторінки пропонують нам 

велику гнучкість, але процес отримання унікально підібраного контенту з кожним 

новим запитом потребує швидкого веб-сервера високого класу, і навіть 

найпотужніший сервер може не впоратися з великою хвилею запитів за короткий 

проміжок часу.  

У світі існує безліч різноманітних веб-сайтів, які були створені для 

конкретних потреб того чи іншого бізнесу. Для задоволення різних потреб 

утворюється попит на різноманітні не лише за дизайном, але і технічними 

характеристиками електронні видання. 

Домашні сторінки – такі собі сайти-вітрини – є основним центром сайту і 

слугують обличчям бренду. Вони допомагають відвідувачам сайту потрапити до 

різних його відділів. Саме тут дизайн має найбільше значення. Домашня сторінка 

може мати різноманітний вигляд, але при розробці важливо пам’ятати про її 

призначення і організувати ієрархію та навігаційну структуру щоб задовольнити 

потреби користувача.  

Сайти-журнали. Веб-журнал – це лінійне, скінченне видання журналу яке є 

електронним додатком паперового оригіналу. Веб-журнал є дуже економічно 

вигідним у порівнянні з попередніми способами друку і може бути доступним не 
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лише за наявності інтернет-з’єднання. Прикладом типового онлайн-журналу 

можемо бачити на рис.1.1. Такі веб-ресурси містять статті, фотографії та відео 

інформаційного та навчального характеру. Онлайн-журнал добре підходить для 

інформаційних ресурсів, публікацій від університетів та різноманітних організацій. 

 

Рис.1.2. Приклад сайту-журналу 

 

Веб-сайт електронної комерції – це ресурс, де користувачі можуть купувати 

товари чи послуги певної компанії. Надійна веб-сторінка електронної комерції 

дозволяє легко переглядати товари, фільтрувати за категоріями, виділяти спеціальні 

продажі та здійснювати покупки. Найпростіший спосіб створити його – це 

використати повнофункціональну платформу електронної комерції, таку як Shopify 

або Squarespace. Що стосується дизайну, платформи електронної комерції 

пропонують кілька шаблонів, які відповідають потребам практично будь-якого 

бізнесу. 

Блог – наступний тип сайту – містить регулярно поновлювані статті, 

фотографії та відео. Такі ресурси починалися з більш невимушеного особистого 
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контенту порівняно з журналами. Але з часом, межа між ними трохи стерлася і зараз 

великі бренди та підприємства дуже часто мають власний повноцінний блог. 

Додавання експертного вмісту покращує загальний авторитет компанії чи окремої 

особи. Блоги також містять матеріали для публікацій у соціальних мережах та 

електронних кампаній. 

Лендінг (з англійської мови – посадочна) сторінка – автономна сторінка веб-

сайту, створена з єдиною метою – генерувати потенційних клієнтів. Вміст цільової 

сторінки може бути обмеженим і мати декілька закликів CTA (англійська 

абревіатура, яка розшифровується як «call to action» - заклик до дії) користувача. 

Приклад такого сайту показано на рис. 1.2. 

 

 
Рис.1.2. Приклад лендінгу 

 

Наступний вид сайтів – портфоліо. На такому ресурсі, зазвичай, міститься 

інформація про найкращі роботи професіонала – артиста, письменника, художника, 

дизайнера, тощо. При створюванні такого типу сайту, необхідно продумати зручний 

інтерфейс та категорії, за якими будуть висвітлені найкращі роботи автора та його 

контактні дані. За дизайном портфоліо має бути креативним та відображати 

характер і унікальні здібності особи. Наприклад, онлайн-портфоліо дизайнера Готьє 

Майара (франц. Gautier Maillard) – чудовий приклад креативності демонстрації 

найкращих світлин проектів (Рис.1.3.) [7]. 
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Рис.1.3. Сайт-портфоліо відомого дизайнера 

 

Соціальні мережі – ще один надзвичайно популярний тип веб-сайтів. Багато 

людей не можуть уявити сучасний світ без них, тому що вони відкрили людству 

новий тип спілкування та обміну інформацією. Найпопулярніші соціальні мережі 

світу налічують мільйони користувачів. Широкі соціальні мережі приймають усіх 

користувачів, незалежно від їхнього походження. Facebook спочатку був мережею 

для спілкування студентів, але зараз це глобальна мережа для пошуку друзів. Окрім 

того, у Facebook є спільноти та групи, сформовані навколо брендів та інтересів. 

Нішеві соціальні мережі мають на меті об’єднати людей, які належать до конкретної 
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ніші та мають спільну мету. Наприклад, Behance – це спільнота для творців, які 

хочуть співпрацювати та ділитися своїми навичками. 

Інформаційна соціальна мережа інформує спільноту про новини та дії та 

вирішує щоденні проблеми. До них належать дискусійні форуми та соціальні 

мережі, такі як Yelp, Zomato, TripAdvisor та Reddit. Освітні соціальні мережі 

дозволяють учням не тільки спілкуватися, але і вчитися. Деякі популярні приклади - 

це Pinterest (певною мірою) та ResearchGate. Соціальні мережі знайомств підходять 

людям, які хочуть налагодити відносини. Мультимедійні та соціальні мережі обміну 

контентом дозволяють користувачам ділитися своїм унікальними роботами (відео, 

фотографіями, тощо). 

Проблематика створення соціальних мереж перш за все полягає не тільки у 

зручному інтерфейсі та інтуїтивно зрозумілій архітектурі, а й у забезпеченні 

високоефективного, змістовного та безпечного онлайн-середовища. Користувачі 

хочуть бути впевненими, що їх конфіденційність буде збережена, і вони матимуть 

право контролю за даними, які завантажують у мережу. 

Контент-сайти. Це найпоширеніший тип сайтів в Інтернеті. Основний спосіб 

заробітку їх власників - реклама. Вони, в свою чергу, поділяються на дев'ять 

підтипів: інформаційні, розважальні, новинні, скачування, фото-сайти, каталоги, 

дошки оголошень, торент-сайти, портали. 

Комерційні сайти – це ті, основний дохід від яких власники отримують не з 

реклами. Основні види заробітку на таких ресурсах – від продажу та платних 

сервісів. 

Основні етапи реалізації веб-проекту передбачають виконання таких робіт, як: 

1. формулювання концепції та цілі бізнесу. 

2. Визначення початкового варіанту структури і архітектури веб-сайту: 

− формулювання загальних вимог до сайту відповідно до завдань Інтернет-

проекту. Виконання цього завдання співробітниками маркетингових служб; 

− розробка технічного завдання. Для виконання цього етапу потрібні фахівці 

предметної області, що мають початкові відомості про технічні аспекти створення 

програмних продуктів. Технічне завдання - детальний документ, який за своєю 
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суттю є проектом сайту (опис розділів, сторінок, зв'язків між розділами і 

сторінками, системи навігації, системи публікації інформації і т. .д.); 

− розробка дизайну сайту. 

3. Побудова прототипу і опрацювання структури та архітектури веб-сайту. 

Цей етап пов'язаний з програмуванням, а також уточненням окремих фрагментів 

технічного завдання. 

4. Побудова робочої версії сайту. 

5. Впровадження в експлуатацію. 

Визначення цілей створення веб-сайту і критеріїв їх досягнення грають 

основоположне значення для визначення як структури веб-сайту, так і необхідного 

програмного забезпечення. На прийняття рішень по реалізації Інтернет-проекту 

істотний вплив здійснює визначення цільової аудиторії. Можливо, що цільовий 

сегмент не буде збігатися з сегментом, на який фірма орієнтується в реальному 

бізнесі, оскільки мережа Інтернет надає набагато ширші можливості, наприклад, в 

плані географічного охоплення, а може виявитися значно вужче через технічні 

проблем в тому чи іншому регіоні. На цьому етапі слід визначити характеристики, 

які описують цільовий сегмент. 

Крім традиційних факторів, таких як демографічні, поведінкові, психологічні 

та інші, необхідно враховувати характеристики, пов'язані з особливостями 

комп'ютерного забезпечення споживачів в мережі (швидкодія комп'ютера, обсяг 

пам'яті, вид модему, швидкість і якість передачі даних по лінії зв'язку, якість 

монітора і т. д.). Знання характеристик потенційних споживачів дозволить залучити 

на вебсторінку максимальне число відвідувачів. 

Залежно від обраної структури вебсайту, наприклад візитка або портал, 

змінюються витрати на реалізацію кожного з етапів, але загальний підхід до проекту 

залишається однаковим. При реалізації сайту типу «Візитка» функціональна 

архітектура буде значно простіша, однак, як і при реалізації порталу, зажадає 

рішення таких проблем, як управління контентом, розвиток засобів персоналізації і 

категоризації, профілювання користувачів, виробництво контенту. 
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Якщо сайт складається з невеликої кількості сторінок, вміст яких не підлягає 

зміні, і «розкрутка» йому ніколи не буде потрібна, то створення такого веб-ресурсу 

можна виконати, використовуючи прості статичні html-сторінки. Створення 

невеликих статичних сайтів займає істотно менше часу, ніж динамічних. Все ж їх 

підтримка дуже трудомістка. Вносити зміни на статичному вебпроекті може тільки 

людина, яка знає мову розмітки вебсторінок HTML. Для виготовлення динамічного 

веб-сайту, що підлягає «розкрутці» в пошукових системах Інтернету, необхідно 

використовувати спеціально розроблений для просування сторінок двигун. До його 

складу обов'язково повинні входити зручні у використанні модулі нарощування і 

редагування контенту Інтернет-сайту. Інакше, веб-проект просто не зможе активно 

розвиватися. 

 

1.2. Огляд СУБД, що застосовуються у веб-програмуванні. 

 

Система управління базами даних (СУБД, СКБД, англ. Database Management 

System, DBMS) — набір взаємопов'язаних даних (база даних) і програм для доступу 

до цих даних[8]. За допомогою неї можна відстежувати, отримувати, вставляти та 

видаляти інформацію швидко та ефективно. СУБД має різних користувачів, які 

видобувають та обробляють дані для цілого ряду ділових та особистих вимог. Вона 

може бути використаний адміністратором, який гарантує безпеку даних, що 

зберігаються в системі, і обмежує вільний доступ для інших користувачів. Деякі 

розробники отримують доступ до бази даних, щоб опрацювати певний аспект 

дизайну та зробити його більш гнучким і пристосованим для користувачів.  

Архітектуру СУБД можна класифікувати так: 

− однорівнева: користувач безпосередньо працює над СУБД і несе виключну 

відповідальність за всі дії, які він здійснює над нею; 

− дворівнева: тут програма діє як бар’єр, через який користувач може 

отримати доступ до бази даних. Він не може безпосередньо змінювати дані і, отже, є 

порівняно безпечним; 
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− трирівнева: залежно від того, як користувачі використовують наявні дані на 

сервері, ця система поділить їх на три рівні: рівень презентації, рівень додатків та 

рівень бази даних. Залежно від складності даних, які переважають, і способу їх 

використання, компанії створюють багаторівневі СУБД, які стримують користувачів 

від внесення будь-яких змін та гарантують наявність належного контролю для їх 

безпеки. 

Існує декілька методів побудови бази даних, але всі вони так чи інакше 

задовольняють вимогам до СУБД. Основні моделі організації баз даних наступні: 

Лінійна (Flat-file) чи плоска. Назвати базою даних її можна умовно, тому що 

скоріше це список або таблиця. Усі дані зберігаються у вигляді послідовного списку 

одноманітних записів в одному файлі. Такі бази досить громіздкі, а через 

послідовний спосіб доступу до записів ще й повільні. 

Реляційна (Relational). Побудована на взаємозв'язку декількох лінійних баз – 

таблиць. Починаючи з 70-х років це була найбільш популярна модель баз даних. До 

реляційних СУБД відносять Oracle, Sybase, Informix, MS Access і багато інших. 

Ієрархічна (Hierarchical). Дозволяє зберігати дані в ієрархічній структурі. 

Прикладом такої бази є IMS (Information Management Systems – система керування 

інформацією). У спадщину від колишніх часів нам дісталося досить багато баз 

даних, встановлених на міні-комп'ютерах і мейнфреймах, що використовували 

мережеву й ієрархічну моделі бази даних. 

Мережева (Network). Ця модель зберігає дані в структурі мережі передачі 

даних. Прикладом такої бази є IDMS (Integrated Data Management Systems – 

інтегрована система керування базами даних). 

Об’єктно-орієнтована модель (Object-oriented). Стала популярною останнім 

часом завдяки розвитку мережі Інтернет. На відміну від традиційних, побудованих 

по реляційній моделі, об’єктно-орієнтировані бази позбавлені обмежень щодо 

обробки розподілених даних з використанням транзакцій. У наш час такі бази 

застосовують також у пакетах прикладних програм, які широко використовують 

засоби мультимедіа чи оперують великою кількістю графічних даних, наприклад у 

пакетах автоматичного проектування CAD/CAM. 
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Багатомодельна база даних - та, яка поєднує в собі функції декількох типів 

баз даних. Вона може дозволити користувачам отримувати доступ до даних, що 

зберігаються у різних типах баз даних, та керувати ними в одному запиті, а також 

підтримувати узгодженість даних під час виконання операцій, що змінюють 

інформацію у кількох системах. 

Основною вимогою до сучасних СУБД є: інтегрованість баз даних і цілісність 

кожної з них; незалежність, мінімальна збитковість даних, що зберігаються і 

можливість їх розширення (модифікації). Важливою умовою ефективного 

функціонування СУБД є забезпечення захисту даних від несанкціонованого доступу 

або випадкового знищення даних, які в них зберігаються [9]. 

На сьогоднішній день, можемо виділити список найпопулярніших СУБД, 

відповідно до рейтингу DB-Engines. Рейтинг DB-Engines - це перелік систем 

управління базами даних, що оцінюються за їх поточною популярністю. Тут 

вимірюється популярність системи за допомогою таких параметрів: 

− кількість згадок про систему на веб-сайтах, за результатами у пошукових 

запитах Google і Bing;  

− загальний інтерес до системи. Для цього використовується аналіз частоти 

пошуків у Google Trends; 

− частота технічних обговорень щодо системи (береться до уваги кількість 

пов’язаних запитань та кількість зацікавлених користувачів на відомих сайтах таких 

як ІТ Stack Overflow та DBA Stack Exchange); 

− кількість пропозицій про найм, у яких згадується система; 

− кількість профілів у професійних мережах, у яких згадується система 

(згідно найпопулярнішої у світі професійної мережі LinkedIn); 

− актуальність у соціальних мережах (підраховується кількість повідомлень у 

Twitter, де згадується та чи інша система). 

Виходячи з даних графіку, представленого на вищевказаному ресурсі 

(Рис.1.4.), робимо висновок, що перші місця рейтингу (станом на 1.10.2021р.) 

займають такі СУБД: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, 

Redis, IBM Db2, Elasticsearch, SQLite, Cassandra. 
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Рис.1.4. Найпопулярніші СУБД за рейтингом DB-Engines, жовтень,2021р.[10] 

 

Для роботи з базами даних використовуються спеціальні мови, які в цілому 

називають мовами баз даних. У ранніх СУБД підтримувалося кілька спеціалізованих 

мов. Найчастіше виділялися дві - визначення схеми БД (SDL - Schema Definition 

Language) і маніпулювання даними (DML - Data Manipulation Language). Мова SDL 

слугувала переважно для визначення логічної структури БД, тобто такої, якою вона 

представляється користувачам. Мова DML містила набір операторів маніпулювання 

даними, тобто операторів, що дають змогу заносити дані в БД, видаляти, 

модифікувати або вибирати існуючі дані. 

У сучасних СУБД зазвичай підтримується єдина інтегрована мова, що містить 

усі необхідні засоби для роботи з БД, починаючи від її створення і забезпечуючи 

базовий, призначений для користувача інтерфейс з базами даних. Стандартною 

мовою найбільш поширених у цей час реляційних СУБД є мова SQL (Structured 

Query Language). 

Розглянемо три найпопулярніші системи з вищезазначеного рейтингу 

популярних СУБД.  
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Oracle Database пропонує кращу на ринку продуктивність, масштабованість, 

надійність і безпеку як для локальних, так і для хмарних розгортань. СУБД Oracle 

Database 19С - версія з довгостроковою підтримкою; для неї забезпечується 

найвищий рівень стабільності випусків і максимальна тривалість періоду підтримки 

і виходу виправлень [11]. 

База даних Oracle включає в себе: 

− табличні простору; 

− керуючі файли; 

− журнали; 

− архівні журнали; 

− файли трасування зміни блоків; 

− ретроспективні журнали; 

− файли резервних копій (RMAN). 

Будь-які дані, які зберігаються в базі даних Oracle, просто зобов'язані існувати 

в будь-якому табличному просторі. При цьому кожен табличний простір включає в 

себе фізичні структури, що називаються файлами даних (data files). Один табличний 

простір може вміщати один або кілька файлів даних, в той час як один файл даних 

може належати лише одному tablespace. Створюючи таблицю, ми можемо вказати, в 

який саме табличний простір ми її розмістимо. 

База даних Oracle може включати в себе фізичні файли 3-х основних типів: 

− control files - керуючі файли; 

− data files - файли даних; 

− redo log files - журнальні файли або журнали. 

У файлі control міститься інформація про місцезнаходження інших фізичних 

файлів, які складають базу даних Oracle, - мова йде про файли даних і журналів. 

Також там зберігається важлива інформація про вміст та стан БД Oracle. У файлах 

даних знаходяться власне дані, що зберігаються в базі: таблиці та індекси, словник 

даних, де записана інформація про ці структури, і сегменти відкату, необхідні для 

реалізації конкурентного доступу. Перший блок файлу даних називається 

заголовком файлу даних. У ньому зберігається важлива інформація, необхідна для 
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підтримки цілісності бази даних, зокрема структура контрольної точки. Вона являє 

собою логічну тимчасову мітку, яка показує, коли останнього разу були записані 

зміни в файл даних.  

Журнальний файл містить протокол всіх змін, зроблених в базі даних в 

результаті виконання транзакцій і внутрішніх операцій Oracle. Зазвичай змінені 

блоки кешуються в пам'яті, тому в разі збою примірника може виявитися, що якісь 

блоків не записалися в файли даних. Тоді можна скористатися протоколом, що 

зберігається в журнальних файлах, щоб відтворити зміни, які залишилися не 

записаними в момент збою, і тим самим забезпечити узгодженість транзакції. Крім 

того, журнальні файли застосовуються для реалізації операцій відкату (undo), 

ініційованих командою ROLLBACK. Незафіксовані зміни в базі даних 

відкочуються, так що база залишається в тому стані, в якому знаходилася в момент 

останньої фіксації. Щоб спростити роботу в випадку збою, рекомендовано після 

будь-якої незареєстрованої в журналі операції знімати резервну копію, якщо не 

бажано втрачати створений об'єкт або з якоїсь причини операцію неможливо 

повторити. Крім використання слова NOLOGGING в окремих командах, можна 

помітити таблицю або весь табличний простір атрибутом NOLOGGING. Тоді запис 

в журнал буде придушуватися для всіх операцій з цією таблицею або з будь-якої 

таблицею в позначеному табличному просторі. 

Oracle підтримує два типи журналів: 

− оперативні журнали – файли операційної системи, в які Oracle послідовно 

записує зміни, вироблені в базі даних, циклічно перебираючи файли; 

− архівні журнали – копії заповнених оперативних журналів, створювані з 

метою уникнення втрати даних при перезапису оперативних журналів. 

СУБД Oracle дозволяє користувачам розширювати базову функціональність. В 

інфраструктурі розширюваності Oracle є точки входу, куди розробник може 

підключити власний код для розширення наявної функціональності. Наприклад: 

Додавання нових операторів для застосування в SQL-командах. Такі 

оператори можуть виявитися корисними при роботі з розширеними типами даних, 

наприклад мультимедійними або просторовими. Можна створювати оператори, 
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орієнтовані на заданий тип даних, наприклад оператор порівняння CLOSER ТО 

(БЛИЖЧЕ), який можна застосовувати до просторових даних. 

Організація кооперативного індексування. Це методика, при якій за побудову і 

використання індексу відповідає зовнішня програма. Потім до цього індексу можна 

звертатися при обробці складних типів даних. Такі індекси називаються 

предметними. 

Розширення оптимізатора. Якщо ви застосовуєте розширені індекси, 

визначені користувачем типи даних або інші засоби, то можете уточнити процедуру 

збору статистики, а також визначити міру вибірковості та функції вартості. 

Оптимізатор за вартістю скористається вашими визначеннями для вироблення плану 

виконання запиту. 

Додавання картриджних служб. Так називають служби, які 

використовуються в розширеннях Oracle (наприклад, для роботи з просторовими 

даними) для управління пам'яттю, контекстом і параметрами, маніпуляцій з рядками 

і числами, файлового введення/виводу, інтернаціоналізації, сповіщення про помилки 

і управління потоками. Розробники ПЗ можуть звертатися до цих служб для 

інтеграції розширень з СУБД Oracle. 

Все це дозволяє стороннім розробникам включати додаткову 

функціональність, не втручаючись у роботу основних механізмів СУБД, таких як 

управління безпекою, резервне копіювання та відновлення або інтерфейс на основі 

мови SQL, яка виступає інструментом для модифікації, видалення чи будь-яких 

інших маніпуляцій з даними, і є однією з найважливіших вимог до розробника чи 

адміністратора [12]. 

MySQL — вільна система керування реляційними базами даних, яка була 

розроблена компанією «ТсХ» для підвищення швидкодії обробки великих баз 

даних. Ця система керування базами даних з відкритим кодом була створена як 

альтернатива комерційним системам [13]. Розробка та підтримка MySQL здійснює 

корпорація Oracle, яка отримала права на торговельну марку разом з поглиненою 

Sun Microsystems, яка раніше придбала шведську компанію MySQL AB. Продукт 

поширюється як під GNU General Public License, так і під власною комерційною 
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ліцензією. Крім цього, розробники створюють функціональність за замовленням 

ліцензійних користувачів. Саме завдяки такому замовленню з'явився механізм 

реплікації. 

Серверна частина прикладного програмного забезпечення, розташована на 

комп'ютері (сервері), де зберігається база даних, вона реагує на запити клієнтської 

частини програмного забезпечення, що відправляються по мережі і реалізує доступ 

до бази даних. 

Клієнтська частина прикладного програмного забезпечення здійснює передачу 

запитів до сервера і приймає дані, відправлені у відповідь з сервера баз даних, 

MySQL є функціональною, вільно СУБД, PostgreSQL є професійним інструментом 

розробки БД, з тих СУБД, вона вільно розповсюджується і в повному обсязі, ніж 

MySQL, відповідає стандарту SQL, PostgreSQL своєчасно застосовує нові версії 

ANSI / ISO SQL. 

MySQL має безліч програмних інтерфейсів (API), завдяки яким до бази даних 

MySQL можуть підключатися додатки, створені за допомогою C / C ++, Eiffel, Java,  

Perl, PHP, Python, Tcl, ODBC, NET і Visual Studio. Реляційна база даних існує у 

вигляді таблиць, що мають свої імена. На перетині кожного стовпця і кожного рядка 

розташовується одне значення. Рядки таблиці можуть зберігатися в довільній 

послідовності і не повинні повторюватися. Кожен стовпчик таблиці має ім'я і тип 

даних, якому відповідають всі значення у ньому. По суті, таблиця реляційної бази 

даних являє собою набір інформації про однотипні об'єкти. При цьому кожен рядок 

містить відомості про один об'єкт, а кожен стовпчик - значення деякого атрибута 

цих об'єктів.  

Реляційна база даних - це не просто набір таблиць. Об'єднати розрізнені 

фрагменти інформації в єдину структуру даних дозволяють зв'язки між таблицями, 

за допомогою яких рядок однієї таблиці зіставляється рядку (рядках) іншої таблиці. 

Завдяки зв'язкам можна витягувати інформацію одночасно з декількох таблиць 

(наприклад, виводити за допомогою одного запиту і відомості про клієнта, і 

відомості про його замовленнях), уникати дублювання інформації (не потрібно в 

кожному замовленні зберігати адресу клієнта), підтримувати повноту інформації (не 
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зберігати відомості про замовлений товар, якщо в базі даних відсутня його опис) і 

багато іншого. 

Домогтися максимальної продуктивності сервера MySQL можливо тільки за 

наявності глибоких знань системи, розуміння механізмів виконання запитів і 

пристрої різних типів таблиць.  

Microsoft SQL Server — система управління базами даних, яка розробляється 

корпорацією Microsoft, і використовує мову запитів, що отримала назву Transact-

SQL (скорочено T-SQL), яка є реалізацією SQL-92 (стандарт ISO для SQL) з 

багатьма розширеннями. T-SQL дозволяє використовувати додатковий синтаксис 

процедур, що зберігаються і забезпечує підтримку транзакцій (взаємодія бази даних 

з керуючим застосунком). Microsoft SQL Server та Sybase ASE для взаємодії з 

мережею використовують протокол рівня застосунка під назвою Tabular Data Stream 

(TDS, протокол передачі табличних даних) [14]. 

MS SQL Server включає в себе як серверну, так і клієнтську частину. MS SQL 

Server реалізується у вигляді кількох самостійних служб, кожна з яких відповідає за 

виконання певних завдань.  Служба SQL Server (MS SQL Server) є ядром цієї СУБД, 

від її функціонування залежать всі інші служби. Виконує наступні основні функції:  

− розподіляє ресурси комп’ютера між користувачами, які одночасно 

працюють з системою; 

− управляє файлами баз даних і журналами транзакцій; 

− виконує команди мови Transact-SQL, запити і збережені процедури, які 

вказуються користувачами; 

− забезпечує безпеку системи (наприклад, здійснює перевірку облікових 

записів користувачів; система безпеки); 

− відповідає за узгодженість і цілісність даних, запобігаючи логічним 

проблемам. 

Служба SQL Server Agent відповідає за автоматичне виконання призначених 

адміністратором завдань, виконує відстеження певних подій і зіставлених їм завдань 

(наприклад, створення резервних копій, відправка повідомлення адміністратору про 

виниклу проблему і т.п.). Служба Full-Text Filter Daemon дозволяє реалізувати 
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пошук символьної інформації в полях таблиць баз даних. За допомогою цієї служби 

здійснюється пошук слів і фраз, причому в результаті можуть бути відображені 

відмінювані форми дієслів та іменників. 

Служба Integration Services замінює службу DTS SQL Server 2000 і дозволяє 

виконувати наступне: 

− відстежувати виконання всіх пакетів служб Integration Services, що 

виконуються на комп’ютері; 

− відображати в ієрархічному вигляді пакети і папки служб Integration 

Services, які фізично зберігаються в різних місцях. 

Служба Analysis Services – ядро сервера OLAP2, дозволяє створювати 

аналітичні додатки з мільйонами рядків даних і тисячами користувачів. Служба 

Reporting Services – ця служба являє серверний компонент, який відповідає за 

генерацію звітів, надання їх користувачам, виконання різних службових операцій зі 

звітами.  Служба SQL Server Browser призначена для формування списку доступних 

в мережі SQL-серверів. 

MS SQL Server підтримує безліч різних типів клієнтів, кожен з яких може 

працювати на своїй апаратній і програмній платформі. У комплект поставки MS 

SQL Server входять стандартні утиліти, які можуть використовуватися для 

керування роботою сервера і створення логічної структури баз даних, 

підтримуваних ним. Для розробки клієнтського застосування можуть бути 

використані і різні засоби розробки додатків, наприклад, середовища візуального 

програмування Visual Studio .Net 2003-2008, 2010, 2012, Visual Basic, Delphi та ін. 

[15]. 

 

1.3. Огляд і порівняльний аналіз систем управління сайтами 

 

Одним з найбільш ефективних способів створення великих веб-сайтів на 

сьогоднішній день є використання CMS – Content Management System – системи 

керування вмістом. Також CMS іноді називають «двигуном» (або «движком») сайту 

(site engine). CMS надає готовий шаблон і реалізує функції автоматизації процесу 
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модернізації сайту, управління його вмістом, додавання, видалення і редагування 

веб-сторінок. Деякі CMS також дозволяють легко розширювати функціональність 

інтернет-ресурсу, змінювати дизайн, додавати нові інтерактивні модулі (стрічки 

новин, фотогалереї, рекламні банери, каталоги і т.д.). Існує безліч систем, написаних 

різними мовами, що мають різне призначення і характеристики. Правильний вибір 

CMS – запорука успіху розробки вебсайту, однак, такий вибір є нетривіальним 

завданням. Одними з найважливіших критеріїв вибору є продуктивність, що 

характеризується швидкістю (затримкою) обробки запиту користувача і 

масштабованість – можливість одночасного обслуговування великої кількості 

запитів без істотного зниження продуктивності CMS. Для тестування і оцінки 

показників продуктивності вебсайтів існує набір спеціальних утиліт, що моделюють 

навантаження на нього і оцінюють показники продуктивності. 

Для розробки CMS-систем використовуються різні технології і мови 

програмування, такі як PHP, Java, ASP.NET, Perl, Python, Ruby і ін. Платформи CMS 

дозволяють створити веб-сайт без написання коду та вивчення програмування. 

Хороша система управління має відповідати деяким вимогам: 

− простота використання. Вона повинна спрощувати створення та 

редагування вмісту. Це означає наявність зручного інтерфейсу, щоб додавати різні 

елементи на сторінки. Користувач зможе швидко та легко вносити зміни до вмісту 

свого сайту після його публікації; 

− варіанти дизайну. Програмне забезпечення CMS має пропонувати безліч 

шаблонів дизайну вебсайтів на вибір. Це також повинно дозволити легко 

налаштувати ці проекти відповідно до вимог (в ідеалі без написання коду); 

− переносність даних. Хороша платформа повинна мати інструменти для 

легкого експорту ваших даних і переміщення їх в будь-яке інше місце. Наприклад, 

пізніше користувач можете захотіти обрати іншу платформу чи хостингову 

компанію. Переносність даних полегшує пересування з повною свободою; 

− розширення та доповнення. Не всі вебсайти однакові. Ось чому жодна 

платформа CMS не може мати всі функції, які б відповідали вимогам кожного сайту 

у світі. Розширення та доповнення вирішують цю проблему. Це окреме програмне 
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забезпечення, яке користувач може встановити до програмного забезпечення CMS, 

щоб розширити його функції та додати нові, коли це необхідно; 

− опція допомоги та підтримки. Хоча платформи CMS прагнуть зробити 

створення веб-сайту максимально простим, все одно можуть виникнути запитання, 

відповіді на які можуть потребувати експертної допомоги. Деякі постачальники 

CMS мають команду обслуговування клієнтів, яка дуже повільно відповідає на 

запити консультації. Інші ж матимуть сервіс з підтримки, який зможе допомогти у 

будь-який час дня чи ночі; 

− ціна. Платформи CMS можуть бути абсолютно безкоштовні. Або стягувати 

щомісячну чи щорічну плату. Навіть із безкоштовними платформами часто 

доведеться платити за сторонні розширення, дизайни та/або послуги веб-хостингу. 

Зважаючи на всі вищеописані фактори, розглянемо найкращі платформи CMS 

на сьогоднішній день, згідно статистичних даних, зібраних W3Techs (англійською 

мовою – World Wide Web Technology Surveys – Опитування технологій Всесвітньої 

павутини). W3Techs надає інформацію про використання різних типів технологій в 

Інтернеті. 

WordPress використовується 65,1% усіх вебсайтів, чию систему керування 

вмістом було досліджено. Це 42,7% усіх вебсайтів [16]. WordPress.org – 

найпопулярніше у світі програмне забезпечення CMS. Важливо не плутати 

WordPress.org з WordPress.com. WordPress.org (див. рис.1.5.) – це безкоштовна CMS 

з відкритим кодом, спочатку розроблена для ведення блогів, але тепер її 

використовують усілякі веб-сайти та інтернет-магазини. WordPress.com – це 

платформа для розміщення блогів. WordPress пропонує гнучкість і свободу 

створення вебсайтів будь-якого типу (інтернет-магазин, сайт аукціону, сайт для 

членства тощо). Для цього не потрібні технічні навички чи знання кодування. 

Редактор блоків WordPress спрощує створення чудових сторінок сайту. Доступні 

тисячі тем і плагінів WordPress, як платних, так і безкоштовних. Вони дозволяють 

додавати різні корисні доповнення. 

WordPress розроблений для пошукової оптимізації (SEO). Тут легко 

створювати зручні для SEO URL-адреси, категорії та теги для публікацій. 
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Рис.1.5. Зовнішній вигляд домашньої сторінки WordPress.org 

 

Також можемо вибрати один із багатьох плагінів SEO. Навколо WordPress 

існує величезна спільнота підтримки, оскільки це CMS з відкритим вихідним кодом. 

Користувач може приєднатися до таких груп, як WPBeginner Engage у Facebook, 

щоб отримати допомогу у подоланні будь-яких проблем. Дана система пропонує 

багато можливостей розширення, що робить її ідеальною платформою як для 

новачків, так і для розробників. WordPress дозволяє завантажувати весь вміст у 

форматі XML, що полегшує перехід до іншої системи в майбутньому. 

На Рис. 1.6 показано відсоток вебсайтів, які використовують різні версії 

WordPress станом на 26 жовтня 2021 року. 

 

 

Рис.1.6. Співвідношення вебсайтів, що використовують різні версії WordPress 
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Наступною системою, яка теж є дуже популярною за статистичними даними 

W3Techs, є Shopify. Нею користується 6,3% усіх веб-сайтів. Це 4,2% від усіх сайтів 

[17]. 

Shopify – це SaaS (англ. Software as а service – Програма як послуга) 

конструктор інтернет-магазинів. Відмінне рішення для швидкого запуску проекту. 

Платформа популярна серед малих підприємств, які не хочуть або не мають змоги 

дбати про технічну частину, концентруються на маркетингу та розвитку. Для 

крупних магазинів існує Shopify Plus. 

WordPress є лідером CMS, а Shopify – провідною платформою електронної 

комерції. Кожен із них має функції конструктора веб-сайтів. Вони різні, але 

однаково якісні, і обидві надають доступ до широкого спектру тем, програм, 

плагінів, інтеграцій та спільноти користувачів, які можуть допомогти та підтримати 

користувача, як безкоштовно, так і за плату. 

Якщо порівняти їх більш детально, то можемо виділити наступні моменти 

(також, див. Дод.А.): 

− простота у використанні: обидві платформи мають дуже інтуїтивно 

зрозумілий дизайн, який кожен зможе освоїти одразу. Єдина відмінність полягає в 

тому, що вам доведеться звернути пильну увагу на оновлення та плагіни WordPress, 

якщо оберете WooCommerce; 

− управління магазином: тарифні плани Shopify значно обмежують 

використання платформи; 

− параметри налаштування: Shopify і WooCommerce мають великий перелік 

плагінів і адаптивних шаблонів; 

− витрати: на відміну від Shopify, WooCommerce не стягує комісійні за 

платежі; 

− SEO: WordPress набагато краще оптимізований для позиціонування, ніж 

будь-яка інша платформа, тому працювати над SEO вашого магазину через 

WooCommerce набагато простіше. 
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Відомі сайти, які використовують Shopify: W3schools.com, 

Washingtonpost.com, Forbes.com, Breitbart.com, Coingecko.com, Crunchyroll.com, 

Nypost.com, Goo.ne.jp, Npr.org, Merriam-webster.com. 

Ще одна досить відома і популярна система управління вмістом – Joomla! – 

відкрита універсальна система для публікації інформації в Інтернеті. Підходить для 

створення малих і великих корпоративних сайтів, Інтернет порталів, онлайн-

магазинів, сайтів спільнот і персональних сторінок [18]. 

Вперше вона була випущена у 2005 році, тому, як і WordPress, працює роками. 

Joomla має безліч функцій, це ідеальна платформа CMS для розробників вебсайтів. 

Вона надає велику гнучкість і безліч опцій, тому буде хорошим вибором, якщо 

потрібно створити щось складне та індивідуальне. Хоча, нею можна скористатися 

навіть якщо не має змоги писати код. Редагувати вміст легко. Як і WordPress, Joomla 

має відкритий вихідний код, та наявна підтримка спільноти. Можна 

використовувати дану систему для запуску магазину електронної комерції, оскільки 

для цього є необхідні розширення. Тим не менше, шанувальники Joomla визнають, 

що робота в системі може бути досить складною. Тому, користувачу може 

знадобитися допомога розробника. Варіантів додаткових розширень не так багато. 

Якщо порівнювати з WordPress, Joomla може дещо розчарувати. Ця система 

управління вмістом безкоштовна, і платити потрібно буде лише за доменне ім’я та 

веб-хостинг. 

Основна відмінність між WordPress і Joomla полягає в тому, що Joomla 

починалася як CMS, призначена для обслуговування веб-сайтів, схожих на портали, 

тоді як WordPress спочатку був платформою, орієнтованою на блог. Традиційно 

Joomla більше орієнтована на розробників, які не бояться «забруднити руки» при 

роботі з серверами.  

Існує велика кількість й інших CMS, які задовольнятимуть потреби у 

швидкому створенні та підтримці вебсайтів, вони можуть бути підібрані для 

конкретного проєкту. 
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Висновки до розділу 

 

У першому розділі було визначено, що веб-сайт є набором веб-сторінок, 

об'єднаних загальною тематикою і пов'язаних між собою гіперпосиланнями, єдиною 

системою навігації. Залежно від розв'язуваних завдань, для створення сайту може 

бути обрана та чи інша мова серверних скриптів. За технологією створення можна 

виділити такі типи сайтів, як: статичні, динамічні, Flash та HTML5 сайти і 

комбіновані. 

Досліджено, що для забезпечення відмінної роботи веб-сайту, необхідне 

програмне забезпечення і системи управління базами даних (СУБД). Будь-яка база 

даних (БД) завжди має у своєму складі два основні компоненти: власне таблиці, у 

яких зберігають дані – базу даних, які є не що інше, як даталогічне уявлення 

інформаційної моделі організації чи підприємства, і систему управління базою 

даних, за допомогою якої реалізують централізоване управління даними, що 

зберігаються в базі, доступ до них і підтримку їх в стані, що відповідає стану 

предметної області. 

Виявлено, що для ефективної роботи з БД створюють допоміжні програми, 

наприклад, довідники про її структуру, розподіл файлів, в яких зберігають таблиці, 

для друку БД, для доступу до БД через мережу Інтернет. Така концепція бази даних 

забезпечує не тільки інтегроване зберігання даних, але й розмежування опису даних 

від програм їх обробки, інтерфейс з якими забезпечується СУБД. В основу розробок 

даної концепції покладені наступні принципи: єдність структурно-інформаційної 

організації масивів, централізація процесів накопичення, зберігання та обробки 

різних видів інформації, одноразове введення первинних масивів інформації з 

наступними багаторазовим і багатоцільовим його використанням, інтегроване 

використання масивів в різних режимах обробки, оперативність доступу до різних 

елементів інформаційних масивів, мінімізація вартості створення і функціонування 

бази даних. 

Також, досліджено, що існує безліч систем управління сайтами (CMS), 

написаних різними мовами. Те, що завдання вибору CMS є одним із найважливіших 
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рішень, яке багато в чому буде визначати ефективність і стабільність роботи 

вебсайту незалежно від його наповнення. 

Завдяки порівняльному аналізу, доведено, що WordPress, буде кращим 

вибором для переважної більшості веб-сайтів і має бути вибором за замовчуванням 

у більшості ситуацій, тому що: 

− це найзручніша система керування вмістом, особливо для не-розробників; 

− можна швидко розпочати роботу з привабливим веб-сайтом, не витрачаючи 

багато годин/витрат на розробку; 

− якщо виникають проблеми, легко знайти безкоштовну професійну 

допомогу. 

Звісно, існує дуже багато інших CMS, які задовольнятимуть потреби 

користувача у створенні необхідного веб-сайту у залежності від його технічних та 

ергономічних характеристик. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕРГОНОМІКА І ДИЗАЙН САЙТІВ 

 

 

Веб-дизайн – галузь знань, що активно розвивається, разом з індустрією 

виготовлення найрізноманітніших Інтернет-проєктів. Саме поняття «дизайн» 

з'явилося в давнину, проте зараз воно дещо трансформувалося у «веб-дизайн» з 

проникненням Інтернету у всі сфери нашого життя, і набуло особливого сенсу. 

Веб-дизайн включає процеси планування та створення візуальної складової 

Інтернет-ресурсу. Що під цим мається на увазі? По-перше, ретельне дослідження 

побажань та цілей замовника, розуміння його очікувань від розробки та публікації 

сайту в Інтернеті. По-друге, опрацювання макетів сторінок вебсайту, визначення 

структури, інтерфейсу користувача, зручної навігації. По-третє, художня графічна 

складова – вибір найбільш пасуючих поєднань кольорів, розробка логотипу, вибір 

або розробка унікальних шрифтів, підготовка зображень, анімації та інших 

графічних та анімаційних елементів. По-четверте, дуже грамотна верстка та відбір 

технологій для підготовки активних елементів сайту. По-п'яте, юзабіліті-тестування. 

І останнє, − просування сайту та його конверсія. 

Англійське слово «design» має латинське походження: de signum – знак, 

позначення. Загалом поняття «знак» означає якесь зображення об'єкта, що несе 

певний сенс. Процес дизайну пов'язаний з процедурою «виділення» об'єкта 

загальної картини світу та перетворення його на якийсь інший художній, 

індустріальний чи інформаційний об'єкт Із цього випливає і трансформація поняття 

«дизайн» у часі – від попереднього нарису, уявного плану, зафіксованого на папері, 

до сучасного поняття «проектування». 

Термін «дизайн», на думку авторитетних істориків дизайну, визначає 

одночасно два його стани – те, що у ньому вже є, і те, що в ньому тільки може 

статися. Дизайн – це і діяльність та продукт цієї діяльності. Вирізняють такі види 

дизайну: 

1. Індустріальний – промислове виробництво, вид та якість подання виробу. 
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2. Інтерактивний – розробка інтерактивних цифрових виробів, систем, 

послуг. 

3. Транспортний – проектування та ергономіка транспортних засобів. 

4. Веб-дизайн – проектування та розробка вебсайтів, електронних видань, 

включаючи графічний дизайн та інтерфейс користувача. 

5. Архітектурний дизайн – проектування будівель та їх будівництво. 

6. Дизайн інтер'єрів – проектування середовища, спрямоване на оформлення 

внутрішнього простору приміщень, створення зручної та естетичної обстановки 

житлових та виробничих приміщень. 

7. Світловий дизайн – проектування та оформлення просторового середовища 

з використанням різноманітних джерел світла. Включає емоційну, ергономічну, 

енергоефективну складові. 

8. Дизайн церемоній – комплексне оформлення свят та урочистостей, що 

включає різні види дизайнерської діяльності, такі як інтер'єрний та екстер'єрний 

дизайн, графічний, світловий, дизайн іміджу людини і т.д. 

9. Ландшафтний дизайн – комплекс дій, спрямованих на благоустрій та 

озеленення територій, поєднує в собі архітектуру, рослинництво та культурологію. 

10. Футуродизайн – проектування просторового середовища, образів, одягу 

майбутнього. Має широке прикладне застосування при створенні декорацій, одягу 

для фільмів та ігор у стилі «фентезі». 

11. Звуковий дизайн – створення спеціальних звукових та акустичних ефектів 

для використання в музиці та кіноіндустрії. 

12. Екологічний дизайн – комплекс дій, спрямований на формування у 

суспільстві дбайливого ставлення до природних ресурсів, їх доцільне використання, 

споживання та утилізації. 

13. Графічний дизайн – процес візуального втілення образів з використанням 

друкарні, фотографії та ілюстрації. 

14. Поліграфічний дизайн – процес створення дизайн-макетів, готових до 

друку поліграфічних виробів, таких як книги, журнали, візитки, бланки, плакати, 

листівки тощо. 
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15. Інформаційний – процес приведення інформації до структурованого 

вигляду з урахуванням ергономічних та психологічних факторів, з метою зручності 

та спрощення її сприйняття. 

16. Дизайн іміджу людини – комплекс заходів щодо створення образу людини 

відповідно до заданих ключових позицій.  

17. Арт-дизайн – проектування різних просторових форм, фактур, поверхонь 

із застосуванням різних стилів в одному об'єкті, з високою художньою деталізацією 

різних елементів об'єкта, що створюється. 

Цей список можна продовжувати, тому що дизайн, як явище, є дуже 

різноманітним та багатогранним. 

 

2.1. Основні принципи побудови ергономічного вебсайту 

 

Термін "веб-дизайн" (від англ. web-design) має декілька визначень: 

– галузь веб-розробки та різновид дизайну, до завдань якої входить 

проектування власних веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків; 

– процес виробництва веб-сайтів, що включає технічну розробку, 

структурування інформації, візуальний (графічний) дизайн та доставку по мережі; 

– розробка цілого набору сторінок, пов'язаних взаємними посилання для 

подальшого ефективного використання; 

– вирішення складних та взаємопов'язаних завдань, що стосуються 

використання графіки, програмування, верстки, розробки інтерфейсів взаємодії з 

користувачем. 

Грамотний веб-дизайнер повинен бути знайомий із новітніми веб-

технологіями та володіти відповідними художніми знаннями та навичками. Також, 

необхідно володіти комунікативними навичками та аналітичним мисленням, щоб 

зрозуміти і сформулювати побажання замовників. Наявність великої кількості 

найрізноманітніших інструментів для веб-дизайну, з одного боку, полегшує роботу 

дизайнера, з іншого боку, накладає деякі обмеження на свободу художнього 

самовираження. 
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Але веб-дизайн – це дещо набагато більше, ніж просто наповнити сайт певним 

змістом і зробити його красивим. Заходячи на сайт, у відвідувача виникають різні 

відчуття від побаченого. Вони – позитивні чи негативні – знаходяться у руках 

спеціаліста, тому не слід нехтувати дизайном контенту. Протягом багатьох років 

формувалися знання, які допомагають дизайнерам створити ефективну графіку, що 

відбивається на психології користувача. Для того, щоб досягти хорошого 

результату, потрібно розуміти, як відрізняються елементи дизайну і як їх необхідно 

використовувати, щоб вплинути на настрій, ставлення та враження відвідувача 

сайту. Контент повинен бути організований так, щоб знайти золоту середину, 

надати необхідну інформацію та водночас не перевантажити. Коли сайт створено з 

урахуванням цього балансу, відвідувачі знаходять інформацію швидко та 

залишають його з приємними враженнями. 

Для того, щоб зрозуміти принципи створення ергономічного вебсайту, 

розглянемо таке поняття, як UX-дизайн. З англійської мови UX розшифровується як 

user experience – досвід користувача – тут менше про зовнішній вигляд веб-сайту чи 

продукту, а більше про те, як він функціонує, та як користувачі взаємодіють із ним. 

Дизайнери UX покладаються на дані про те, як людина використовує продукт, 

вебсайт чи додаток. Це поняття дуже тісно переплітається зі ще одним, таким як 

ергономіка (грецькою έργος – праця, νώμος – закон) – це наука, яка вивчає 

особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, 

безпеки та зручності цієї діяльності [19]. Ергономічний інтерфейс буде мати сайт, 

який забезпечуватиме необхідні зручності користувачеві, зменшуватиме його 

фізичну та психологічну втому, зберігатиме здоров’я та працездатність. Складовою 

частиною ергономіки сайту є ступінь зручності та простоти веб-сайтів у 

використанні для користувача без потреби проходження спеціального навчання. 

Будь-яка людина повинна мати можливість інтуїтивно пов’язувати дії, які потрібно 

виконати на вебсторінці з об’єктами, які вона бачить [20]. 

Часто терміни «usability» (перекладається з англійської мови як «зручність 

використання», він часто вживається мовою оригіналу – юзабіліті) та «ергономіка» 

вживаються як синоніми, однак між ними є деяка різниця: ергономічність описує 
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кількість витрачених фізичних сил для роботи з сайтом, а юзабіліті – загальний 

ступінь зручності користування, сума розумових зусиль, що вимагаються від 

користувача для виконання завдання. Саме тому розробники, як правило, 

наголошують на «юзабіліті» мережевих проектів. Метою ергономічного дизайну є 

подолання проблем в галузі людино-комп'ютерної взаємодії та оптимізація людино-

орієнтованого інтерфейсу, заснована на принципах та методах юзабіліті. 

Єдина більш-менш відчутна різниця між ергономікою і юзабіліті в тому, що 

перша ставить більший акцент на технічні характеристики, друга – на процес 

взаємодії. В основі ергономіки стоїть сам продукт, в основі юзабіліті – користувач. 

Ергономічність є кількісною характеристикою, описує кількість витрачених 

фізичних сил для роботи з сайтом, а юзабіліті – якісної, яка описує суму розумових 

зусиль, що вимагаються від користувача для виконання завдань, а також загальний 

ступінь зручності користування. Практикуючі веб-дизайнери говорять про юзабіліті 

у зв'язку з застосуванням методів покращення функціональності та зручності сайту 

на стадії його розробки Для того, щоб користувач повернувся на сайт або почав 

регулярно використовувати мобільний додаток, необхідно спроектувати його так, 

щоб врахувати всі потреби аудиторії. 

Основна мета юзабіліті – проконтролювати, спрогнозувати та впливати на 

процеси створення системи з метою підвищити кінцеву ергономічність продукту. 

Вже у самому визначенні юзабіліті є три важливі аспекти: 

– певні користувачі: інтерфейс завжди створюється для конкретної групи 

людей (або кількох груп), що характеризується своїми особливостями, знаннями, 

навичками, очікуваннями, сильними та слабкими сторонами. Системи ніколи не 

створюються для «будь-якого» або «середнього» користувача, навіть якщо 

позиціонуються як «відповідні всім»; 

– певний контекст використання: рішення, які підходять для користувача 

ідеально в одному контексті, можуть бути абсолютно неприйнятними в іншому. 

Наприклад, управління за допомогою голосового інтерфейсу може виявитися 

вдалим рішенням в умовах роботи оператора в ізольованому приміщенні, однак для 
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спільної роботи в одній кімнаті використання такої системи кількома операторами 

одночасно буде скрутним; 

– конкретні цілі: жодне рішення в принципі не може бути вдалим, якщо воно 

не допомагає досягнути користувачеві його цілей. А для того, щоб воно допомагало 

їх досягти, потрібно дізнатися,у чому вони полягають. 

Ергономіка та зручність використання слугують тому, щоб веб-сайт був 

виготовлений якісно, відповідаючи таким вимогам : 

1. Стильова гнучкість – можливість використовувати різні інтерфейси з тим 

самим додатком, практично реалізується як набору «skins», для веб-інтерфейсів – за 

допомогою таблиці стилів, у тому числі можливість у виборі користувачем власних 

установок (колір, ікони, підказки та ін.). 

2. Спільне нарощування функціональності – можливість розвивати додаток без 

руйнування (тобто залишаючись у рамках) існуючого інтерфейсу. 

3. Масштабованість – можливість легко налаштовувати та розширювати як 

інтерфейс, так і сам додаток зі збільшенням кількості користувачів, робочих місць, 

обсягу та характеристик даних. 

4. Адаптивність до дій користувача – додаток повинно допускати можливість 

введення даних та команд безліччю різних способів (клавіатура, миша, інші 

пристрої) та багатоваріативність доступу до прикладних функцій (ікони, "гарячі 

клавіші", меню і т. д.). Крім цього програма повинна враховувати можливість 

переходу та повернення від вікна до вікна, від режиму до режиму та правильно 

обробляти такі ситуації. 

5. Незалежність у ресурсах – для створення інтерфейсу користувача повинні 

надаватися окремі ресурси, спрямовані на зберігання та обробку даних, необхідних 

для підтримки користувача (користувацькі словники, контекстнозалежні списки, 

набори даних за замовчуванням або за останнім запитом, історії запитів тощо). 

6. Кросплатформеність – при переході на іншу апаратну (програмну) 

платформу повинен здійснюватися автоматичне перенесення і інтерфейсу 

користувача, і кінцевої програми. 
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7. Мультимедійність – сукупність всіх видів інформації (графічної, звукової, 

відео). 

На думку Якоба Нільсена [21], зручність використання визначається п'ятьма 

ключовими компонентами: 

1. Навчання. Наскільки швидко користувачі виконують основні завдання та 

орієнтуються в дизайні, стикаючись з ним вперше. 

2. Ефективність. Швидкість виконання завдань та орієнтації у проекті, якщо 

користувачі раніше ознайомились із дизайном. 

3. Запам'ятовуваність. Простота та швидкість взаємодії користувачів з 

дизайном після тривалого часу. 

4. Помилки. Кількість і якість помилок користувачів при роботи з ресурсом, а 

також можливість їх виправлення. 

5. Задоволеність. Оцінка естетичних якостей дизайну та ступінь задоволення 

роботи з ним. 

Усі ці питання вивчає юзабіліті (Usability Engineering) – науково-ужиткова 

дисципліна, що сприяє підвищенню ефективності, продуктивності та зручності 

використання інструментів діяльності, у тому числі – програмного забезпечення. 

Якщо говорити про наукові основи проектування користувацького інтерфейсу, 

потрібно в першу чергу згадати таке поняття,як НСІ – human computer interaction 

(HCI) – взаємодія людини і комп’ютера, яка досліджує проєктування та 

використання комп'ютерних технологій, на межі розподілу між людьми 

(користувачами) та комп'ютерами. Дослідники в області HCI вивчають способи, 

якими люди взаємодіють з комп'ютерами, та технології проєктування, котрі 

дозволяють людям взаємодіяти з комп'ютерами новими способами [22]. HCI – це 

ціла галузь, яка обєднує навколо себе багато наук (рис.2.1). 

Наступні терміни, варті уваги – UCD (англійською user centred design – 

проектування, орієнтоване на потреби користувача) та Human-centred design 

(людино-орієнтований дизайн ) – існуючий стандарт проектування. 
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Рис. 2.1. Дисципліни в галузі взаємодії людини з комп’ютером 

 

Він враховує не тільки процес взаємодії користувача з системою, але і 

контекст, тобто яким чином людина буде з нею взаємодіяти IA (information 

architecture – інформаційна архітектура). Сукупність методів і прийомів організації 

інформації для полегшення виконання людьми їх інформаційних потреб пошуку та 

перегляду інформації. 

Звичайно, проектування продукту не може концентруватися тільки на 

поведінці користувача, необхідно враховувати зовнішній вигляд (форму) ті 

інформаційне наповнення (зміст) продукту. Тому потрібно поєднувати підходи 

різних дисциплін: проектування взаємодії, де основна увага направлена на 

поведінку; інформаційну архітектуру, яка займається структуруванням змісту; 

промисловий та графічний дизайн, який відповідає за форму продуктів і послуг. 

На успішне сприйняття візуальної інформації впливають наступні фактори: 
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− розмір об'єкта (великі об'єкти сприймаються гостріше). Якщо два 

аналогічні об'єкти різного розміру показати одночасно, то менший об'єкт 

сприйматиметься як розташований далі (від спостерігача), ніж більший об'єкт.  

Розмір знайомих об'єктів також можна використовувати для вказівки розмірів та 

глибини незнайомих об'єктів Для друкованого тексту найбільш оптимальним 

вважається шрифт 9-12 пунктів. Великий шрифт використовується для аудиторії, що 

складається з осіб похилого віку; 

− колір об'єкта (у деяких пропорціях колір здатний створювати конкретний 

настрій та привертати до себе увагу; і, відповідно, навпаки); 

− інтенсивність об'єкта (в емоційному чи фізичному значенні); 

− контрастність об'єкта (виділення об'єкта з довкілля). Використання темного 

тексту на світлому фоні та навпаки. Зображення оптимальне у тому випадку, коли 

рівень контрасту між текстом та тлом становить 70%. 

Відмітимо той факт, що інтерфейс покликаний формувати у користувача 

звички. Вони формуються незалежно від того, чи думає про це розробник. Якщо 

одна і та ж дія повторюється кілька разів поспіль вона стає звичною. Звички можуть 

виникати на розумовому і фізичному рівні, поступово переводячи свідомі дії в 

несвідомі. Здатність формувати звички, якщо її використовувати правильно, може 

давати позитивні результати  

Зважаючи на всі вищезазначені моменти, можемо визначити основні 

принципи зручного (та ергономічного) інтерфейсу: 

1. Користувач на першому місці (завжди). Це може здатися очевидним, але 

враховуючи безліч внутрішніх пріоритетів і тиск, з яким зіштовхуються команди 

розробників, це варто згадати. Хороший UX-дизайн зосереджує потреби 

користувачів у кожному рішенні – продукт допомагає користувачам досягати своїх 

цілей або вирішувати свої проблеми найшвидшим і найпростішим способом. Кожна 

частина дизайну, кожна зміна та кожна нова функція випливають із цього. Дизайн, 

орієнтований на користувача, є конкурентною перевагою для компаній, хоча іноді 

не завжди легко поставити користувачів на перше місце. Тому що  бізнес-цілі 

стають дещо другорядними. 
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2. Простота, ієрархія та послідовність. Послідовний дизайн UX дозволяє 

користувачам швидко та легко знаходити те, що вони шукають, і робити те, для чого 

вони прийшли. Якщо це можливо, сайт повинен мати найпростіший дизайн та 

найпростіше меню щоб швидко направити користувачів туди, куди їм потрібно. 

Слід спростити UX-дизайн, усунути візуальний безлад де це можливо, і виключити 

будь-які непотрібні елементи або кроки, які ускладнюють роботу користувача. 

Створення єдиного стилю та «відчуття» для всіх точок дотику користувача 

допомагає уніфікувати користувацький досвід. Apple App Store є гарним прикладом 

цього: користувачі можуть взяти будь-який пристрій – чи то Apple Watch, MacBook, 

iPad чи iPhone – і продукт буде послідовним, зі схожими жестами, значками, 

ієрархією та візуальним стилем (рис. 2.2.). 

3. Функціональність перш за все. UX фокусується на тому, як функціонує веб-

сайт. Хороший UX означає зробити так, щоб користувачі якомога легше виконували 

те, для чого вони прийшли на сайт – кінцеву мету. Це означає, що чіткість і 

функціональність завжди на першому місці. Сам дизайн ніколи не повинен 

ускладнювати чи сповільнювати життя користувачів. 

 

Рис. 2.2. Зразок послідовного та зручного дизайну Apple App Store 
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4. Візуальна естетика. За даними досліджень, користувачі вирішують чи 

подобається їм вебсайт за 50 мілісекунд. Естетика – це основний принцип дизайну, 

який визначає його приємні якості. У візуальному плані естетика включає такі 

фактори, як баланс, колір, рух, візерунок, масштаб, форма та візуальна вага. 

Дизайнери використовують її, щоб доповнити їх зручність використання, і таким 

чином розширити функціональність за допомогою привабливих макетів. 

Для впровадження цих принципів необхідно слідувати логічній послідовності 

(рис. 2.3): 

 

Рис. 2.3. Послідовність дії у процесі UX-дизайну 

 

Основна мета UX-дослідження – розвинути розуміння користувача та його 

потреб. Хто цільові користувачі? Що їм потрібно? Необхідно поставити себе на їхнє 

місце і визначити, як вони взаємодіють з іншими схожими вебсайтами. 

Тепер настав час поміркувати, як задовольнити ці потреби. Цей творчий етап 

може відбуватися за допомогою каркасів, «дощок настрою», прототипів чи макетів. 

Варто почати ітеративний процес тестування з користувачами. В ідеалі тестування 

проводиться на початку фактичного процесу проектування, що дозволяє тестувати 

функції чи конструкції та включати зворотний зв’язок через регулярні проміжки 
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часу. Згідно з дослідженнями, потрібно лише 5 користувачів, щоб виявити 85% 

проблем із юзабіліті. 

Прототипування може супроводжуватися корекцією в залежності від 

результатів тестування, а також заощаджує гроші в довгостроковій перспективі. 

Кожен отриманий відгук можна інтегрувати та повторно перевірити. Цей процес 

повторюється, доки не отримується цілісний остаточний дизайн. Щоб отримати 

ергономічний UX-дизайн, потрібен підхід, орієнтований на клієнта: розуміти, 

тестувати та адаптувати.  

 

2.2. Основи якісного візуального дизайну 

 

UI-дизайн (в перекладі з англійської мови user interface design – візуальний 

дизайн інтерфейсів) – дуже потрібна та унікальна дисципліна. Вона здатна серйозно 

вплинути на ефективність та привабливість продукту, але для повної реалізації 

цього потенціалу потрібно не ігнорувати візуальний дизайн, а зробити його одним із 

основних інструментів задоволення потреб користувачів. 

Усі елементи дизайну – від шрифтів до іконок – відносяться до загальної 

композиції. Кожен інтерфейс або вебсторінка викликають у відвідувача внутрішні 

емоції ще до того, як він встигає побачити дрібні деталі. Саме тому, розробляючи 

дизайн, необхідно приділяти особливу увагу композиційним методам проектування. 

Композиція у веб-дизайні – це гармонійне розташування всіх елементів сайту 

на екрані таким чином, щоб максимально розкривався їхній зміст. Саме композиція 

є якоюсь сполучною ланкою між реально існуючою дійсністю та внутрішнім 

ставленням автора до неї. Основні завдання композиції: 

− виразно зображати характерні риси об'єкта шляхом створення акцентів, 

колірних та світлових контрастів; 

− достовірно відображати конкретну подію чи сюжет; 

− зацікавити глядача, привернути його увагу до образотворчих прийомів. 

Мета композиції – зробити так, щоб усі елементи дизайну сприймалися 

цілісно та становили єдину картину. Для цього дизайнер поміщає найважливіші 
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об'єкти в центр уваги користувача. Домогтися цього можна за допомогою ракурсу, 

кольору, контрасту та інших технік, про які докладніше йтиметься далі. 

Можна виділити так звані три «закони» композиції: 

1) цілісність; 

2) наявність домінанти; 

3) врівноваженість. 

Цілісність – зображення або предмет повністю охоплюються поглядом як 

єдине ціле, не розпадаючись на самостійні частини. При цьому цілісність має на 

увазі не лише єдність частин зображення та взаємозв'язок предметів, а й усунення 

зайвих подробиць, які відволікають увагу від найбільш важливі елементи 

зображення. 

Наявність домінанти – підпорядкованість другорядного головному. Об'єкти, 

що з найбільшою силою характеризують явище, що відображається, утворюють 

ідейно-композиційний центр, акцент на якому може бути зроблений будь-якими 

виразними засобами. Інші елементи, що займають периферійне положення та 

створюють довкілля, сприяють посиленню головної ідеї. Центр композиції не 

обов'язково пов'язаний з геометричним центром зображення. 

Врівноваженість визначається співвідношенням площ колірних та тональних 

мас, розташованих у правій та лівій частині зображення по горизонталі або по 

вертикалі. В цілому ж, вдала композиція має бути природною та слугувати 

завданням дизайну: підкреслити якийсь блок на екрані, підвести користувача до 

потрібної дії, перевести його увагу з одного блоку на інший і т. д. Тобто вона має 

бути не лише візуально привабливою, а й ефективною у функціональному плані. 

Погана композиція одразу привертає увагу, ріже око і викликає роздратування. 

Хороша ж, умовно залишається в тіні, людина не звертає на неї уваги, а просто 

дивиться на зміст.  

Дизайн інтерфейсів зводиться до питання про те, як оформити та розмістити 

візуальні елементи таким чином, щоб виразно відобразити поведінку та подати 

інформацію. Кожен елемент візуальної композиції (лінія, форма, фігура) має ряд 

властивостей і поєднання цих властивостей надає елементу сенс. Користувач 
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отримує можливість розібратися в інтерфейсі завдяки різним способам застосування 

цих властивостей кожного з елементів інтерфейсу.  

У тих випадках, коли два об'єкти мають спільні властивості, користувач 

припустить, що ці об'єкти пов'язані чи схожі. Коли користувачі бачать, що 

властивості відрізняються, вони припускають, що об'єкти не пов'язані. Щоб 

створити корисний і привабливий інтерфейс користувача, потрібно враховувати 

візуальні властивості кожного елемента або групи елементів і ретельно 

попрацювати з кожним із цих властивостей. 

Колір є одним з найбільш очевидних елементів дизайну, як для користувача, 

так і дизайнера. Він може бути ізольований як фон або застосовувати до інших 

елементів, таких як лінії, фігури, або типографіки. Кожен колір говорить про щось 

своє, а їх комбінації можуть змінити це враження ще більше. За допомогою кольору 

можна привернути увагу до певної частини сайту. 

Колірна гармонія - це поєднання окремих кольорів або колірних множин, що 

утворюють органічне ціле та викликають естетичне переживання. Колірна гармонія 

в дизайні є певним поєднанням кольорів з урахуванням усіх їх основних 

характеристик: колірного тону, світлоти, насиченості, форми, розмірів, які займають 

ці кольори на площині, їх взаємного розташування у просторі, що призводить до 

колірній єдності та найбільш сприятливо естетично впливає на людину. 

Існують певні правила, які дозволяють вибрати гармонійну палітру кольорів. 

Обмежте кількість кольорів. Застосування кольору до проекту має багато спільного 

з балансом. Чим більше кольорів використовувати, тим важче досягти цього 

балансу. Досягнути кращих результатів можна, якщо дотримуватися максимум 

трьох основних кольорів у кольоровій гамі. 

Типографіка є однією з найважливіших основ дизайну. Текст може багато 

сказати (у буквальному значенні), а саме оформлення тексту в дизайні може сказати 

ще більше. Багато досліджень показують, що безліч гарнітур і шрифтів в інтерфейсі 

може заплутати користувача. З іншого боку, інтерфейс, який використовує скрізь 

лише один шрифт, здається несмачним. Тому при побудові дизайну краще 
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використовувати гарнітуру одного-трьох шрифтів: базовий шрифт – основний 

шрифт матеріалів сайту та акцидентний – шрифт для заголовків. 

Хороше вирівнювання тексту сприяє приємному враженню від сайту. Зміст 

сайту слід обережно розмістити відповідно до логіки сприйняття тексту та 

візуального балансу, а сторінка має бути розділена на системи стовпців, рядків, 

меню, заголовків, бічні та нижні колонтитули. Контраст та колір. Колірний акцент у 

тексті може зробити весь дизайн надзвичайно привабливим. Розміщення двох 

кольорів з низьким значенням контрасту поруч один з одним може зробити ваш 

текст дуже важким для читання 

Модульна сітка – один із найпотужніших інструментів візуального дизайнера. 

Після того як проектувальники взаємодії визначили загальну інфраструктуру 

програми та елементів її інтерфейсу користувача, дизайнери інтерфейсу повинні 

організувати композицію у структуру у вигляді сітки, яка належним чином 

підкреслюватиме важливі елементи структури та залишати життєвий простір для 

менш важливих елементів та елементів нижчого рівня. 

Сітка забезпечує однорідність та послідовність структури композиції, єдиний 

каркас та схему розташування всіх основних блоків та елементів. Використання 

сітки у візуальному дизайні інтерфейсів дає ряд переваг. Акуратно застосовуючи 

сітку та вибираючи відповідні співвідношення між різними областями екрану, 

дизайнер може створити відчуття порядку, який зручний користувачам та стимулює 

їхню роботу з продуктом. 

Створення сітки та включення її в процес на ранніх етапах деталізації 

проектних рішень скорочує число ітерацій та дій щодо «доведення» інтерфейсу. 

Якісна та явно позначена сітка закладає основу для дизайну, що легко 

модифікується і розширюється, дозволяючи розробникам знаходити хороші 

композиційні рішення. Найпростіший вид сітки – блокова сітка. У західній 

літературі її також називають manuscript grid. Являє собою грубо розмічену 

область – блок. 

Колонкова сітка складається тільки з вертикального членування на колонки. 

Об'єкти розміщуються, спираючись на цю сітку. Якийсь блок може зайняти у вас дві 
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колонки, якийсь – чотири. Оскільки використовується єдиний модуль і ви зберігаєте 

однакові відступи, дизайн завжди виглядає цілісно і логічно. 

Модульна сітка характеризується наявністю як вертикального членування, і 

горизонтального. Те, що утворюється на перехрестях, є модуль. 

Ієрархічна сітка – складається з блоків, розміщених інтуїтивно та не 

піддаються закономірностям (рис. 2.4). 

 
 

Рис. 2.4. Блокова (а), колонкова (б), модульна (в) та ієрархічна (г) сітки 

 

Сітки можуть бути як простими – з однаковими за розмірами модулями, і 

складними, з нелінійними пропорціями в розмірів модулів. 

До складних пропорцій належать такі: 

1. «Золотий перетин» – також відомий як «Божественна пропорція», «золота 

спіраль» і т. п. Це співвідношення є у всіх аспектах життя, від будови кісток людини 

до спіральної розташування насіння соняшника та завитків раковин молюсків, воно 

лежить в основі всіх біологічних структур і здається геометричною схемою життя.  

«Золотий перетин» – це розподіл відрізка частини у такому співвідношенні, у якому 

більшість належить до меншої, як сума до більшої і вона дорівнює 0,618. 

Шрифтова сітка забезпечує вертикальний ритм. Необхідно вибирати висоту 

рядка, єдину для макета. Всі елементи рубрикації з кеглем, відмінним від кегля 

основного тексту, повинні мати міжрядкову прогалину, кратну обраній висоті рядка. 

Висота кожного такого елемента (у сумі з усіма вертикальними полями) повинна 

містити цілу кількість рядків шрифтової сітки. Таким чином ми отримуємо прообраз 

майбутньої сітки – «зебру». На цій сітці лежатиме весь текст: абзаци, списки, 
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заголовки, ілюстрації, плашки та інше. Найчастіше використовуються такі 

параметри для шрифтової сітки: кегль – 12 пікселів, висота рядка – 18 пікселів. 

Стовпчикова сітка допомагає організувати контент у рівномірно розташовані 

вертикальні стовпці. Простір між ними називається жолобом (анг. – gutter). 

Застосування правил просторової системи до жолобів допоможе надати проекту 

узгодженого ритму. Типовим прикладом є сітка з 12 стовпців, оскільки вона 

дозволяє розділити вибрану область на половину, третини, чверті, і шості частини 

(Рис. 2.5.). 

 
 

Рис.2.5. Поділ сторінки на частини при застосуванні стовпчикової сітки 

 

Модульна сітка враховує стовпці та рядки для організації контенту в 

матричну структуру. Вони ідеальні для строгого макету, такого як книга, але можуть 

зламатися з адаптивним веб-макетом відносного розміру. Маємо на увазі, що вона 

не обов'язково повинна охоплювати весь макет сторінки. Модульні сітки є 

організаційним інструментом. Ми самостійно вирішуємо, де вона починається та 

закінчується. 

Базова сітка. Традиційно вона використовувалася у графічному дизайні для 

встановлення переходу від одного рядка тексту до іншого. Однак у веб-дизайні ми 

розміщуємо текст за висотою рядка замість базової лінії. Це невелика різниця, але 

потрібно знати про це під час проектування на різних платформах. Незалежно від 

того, як вимірюється типографіка, застосовується один і той же базовий принцип – 
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її, встановлену на послідовну сітку, буде легше організувати, вона буде естетично 

приємною, і з нею буде простіше створити вертикальний ритм. 

Просторова система - це набір правил для вимірювання розміру та простору 

елементів інтерфейсу. Одноманітність на просторовому рівні дозволяє 

електронному продукту бути послідовним, покращує взаємодію та скорочує 

кількість рішень, які приймають користувачі інтерфейсу протягом дня. Одним із 

зразків просторової системи є «сітка 8pt». Передбачуваність ритму візуально 

приємна і це те, що ми очікуємо від найкращих брендів, яким довіряємо. 

Незалежно від того, хто працює над дизайном, тепер існує постійна 

просторова мова, і кількість виборів, які потрібно зробити, значно скорочується. Ви 

можете легко продовжити з місця, де зупинився інший дизайнер, або зручно 

працювати паралельно. Оскільки ці рішення також відображені у кодовій базі, 

заощаджується час розробників. 

Визначення базового блоку дозволить створити шкалу розмірів, що 

підтримуються певною просторовою системою. Переглядаючи різні продукти в 

Інтернеті ми прослідковуємо кілька різних підходів. Можна зустріти системи 4pt, 

5pt, 6pt, 8pt, 10pt. Точка (pt) – це вимірювання простору, яке залежить від роздільної 

здатності екрана. Найпростіше пояснення полягає в тому, що при роздільній 

здатності «1x» (або @1x) 1pt = 1px. 

 Немає універсальної, але важливо знати плюси та мінуси кожного варіанту. 

Лінійна шкала 8pt для елементів з півкроком 4pt знадобиться для встановлення 

зручних інтервалів іконок або невеликих текстових блоків. Багато дизайнерів 

віддають перевагу базовій сітці 4pt для типографіки, тому висота рядка обраного 

шрифту завжди буде кратна 4-м. Ця система не тільки зменшує плутанину, але й 

проста в реалізації. 

Вибір меншого базового блоку, такого як 4pt, 5pt або 6pt, може додати занадто 

багато змінних у систему. Досить важко помітити різницю відступу між 12pt та 16pt, 

що може ускладнити узгодженість у роботі вашої команди. Я вважаю, що крок у 8pt 

забезпечує правильний баланс візуального віддалення за наявності розумної 

кількості змінних. У більшості поширених пристроїв розмір екрану в пікселях 
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кратний восьми, а значить, «підганяти» інтерфейс за цією системою буде простіше. 

Крок у вісім пікселів дає достатньо різних варіантів, не перевантажуючи змінними, 

на відміну від системи 6pt, і не обмежуючи, як 10pt. Зрештою, потрібно вибрати 

розмір, який буде зручним для аудиторії. Хороша тільки та «система», яку легко 

слідувати і яку легко відтворювати. 

Введення в просторові правила непарних чисел, таких як крок 5pt, може 

утруднити центрування елементів без розділення пікселів. Наприклад, центрування 

тексту та іконок у кнопці висотою 25px може створити розмиті пікселі для деяких 

користувачів. Аналогічно, масштабування інтерфейсу під різні мобільні та десктопні 

екрани, для яких потрібно 1,5-кратний масштаб, призведе до розмитості з 

розділенням пікселів. Застосування просторового масштабу до елементів інтерфейсу 

може бути і у вигляді заданих значень відступів, полів, висоти та ширини.  

Макети є кульмінацією певних просторових правил та організації контенту в 

одну композицію. Об'єднання контенту в продумані структури – це легка частина, а 

складна – поєднати їх із чіткою ієрархією у морі мінливих платформ та розмірів 

екрану. 

Визначення логіки масштабування є обов'язковою вимогою як для нативних, 

так і для веб-додатків. Розміри та масштаби екрана можуть змінюватись від 

настільного комп'ютера до мобільного пристрою. Існує три основні концепти 

створення макета, який може узгоджено масштабуватись. Деякі проекти 

вимагатимуть використання всіх трьох концептів одночасно. 

Адаптивний макет змінюється в залежності від формату, в якому він 

представлений. Наприклад, завантажується різний інтерфейс для настільних 

комп'ютерів, планшетів та мобільних пристроїв. Це забезпечує індивідуальний 

підхід до пристрою користувача, але перебудова однієї і тієї ж функціональності під 

кілька форматів може бути досить дорогою. Він є гнучким і може адаптуватися до 

розміру формату, що змінюється. Це поширена практика в Інтернеті, яка зі 

збільшенням розміру екрана стала потребою для нативних додатків. Це дозволяє 

створити функцію один раз і очікувати, що вона буде працювати на екранах всіх 
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розмірів. Недоліком є те, що сенсорна взаємодія та керування мишею сильно 

різниться, і облік усіх пристроїв та варіантів використання обходиться дорого. 

Фіксований макет не підлаштовуватиметься при зміні розміру формату. Він 

часто використовуються для просування певної взаємодії або інформаційної 

структури, яка стане гіршою за меншого розміру. Таблиці даних і графіки часто 

створюють фіксований макет, що прокручується, з певним розміром, тому що 

зручність взаємодії буде значно погіршуватися при зменшенні його розміру 

(рис. 2.6). 

 
 

Рис 2.6. Схема зміни інформаційної структури фіксованого макету 

 

Щоб усі, хто взаємодіють із дизайн-системою, «розмовляли однією мовою», 

необхідно виробити правила. Наприклад, один дизайнер вважає, що кнопка 

недостатньо яскрава і потрібно змінити відтінок ближче до малинового. Інший 

упевнений, що кнопка має бути темно-червоного відтінку. У той же час, розробники 

вже тиждень лаються на тему ідеального коду для реалізації форми пошуку. Все це 

веде до хаосу в компанії та розробці продукту. 

Для UI-компонентів можна описувати анатомію: позначати структуру та всі 

параметри, з яких вони будуються. Таким чином, правила застосування елементів 

дизайн-системи дозволяють упорядкувати процес роботи для всіх. Вони задають 

певні рамки для польоту фантазії і формують розуміння, що будь-яка зміна може 

торкнутися безлічі екранів та сценаріїв взаємодії користувача в продукті. Це 

розвиває почуття відповідальності на кожній ділянці роботи над будь-якою, навіть 

найдрібнішою, деталлю продукту. 
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Перш за все, важливо відповісти на запитання: навіщо потрібна дизайн-

система? Наступні ключові моменти допоможуть зрозуміти її цінність.  

1. Автоматизація – це очевидна перевага. Дизайн-система дозволить 

автоматизувати процеси та виграти час на інші завдання. Наприклад, дизайнери 

зможуть сформувати бібліотеку компонентів у графічному редакторі Figma та 

застосовувати їх у всіх необхідних макетах. Розробники, своєю чергою, просто 

використовують раніше реалізовані компоненти з фреймворку. 

2. Ітеративність. Можливість наслідування та автоматичного застосування 

змін у елементах дизайн-системи є потужним інструментом для продуктової 

команди. Завдяки їй можна легко впровадити косметичні або навіть серйозні 

редагування в певному місці. Таким чином, крок за кроком можна покращувати 

продукт нескінченно. Однак будь-яке внесення змін – це велика відповідальність. 

Тому корекція має бути свідомою та аргументованою. 

3. Консистентність говорить про те, що об'єкти і сутності, які 

використовуються в продукті, і які виконують ту саму роботу, повинні прагнути 

уніфікації, бути схожими між собою. Коли ми користуємося продуктом зі схожими 

функціями, він стає звичним і зручним: ми знаємо інтуїтивно, як працює і виглядає 

кнопка, де вона розташована. 

4. Синхронізація. Всі елементи в IT-продукті повинні мати єдину мову 

спілкування на основі чітких правил. З ними нові члени продуктової команди 

виконують завдання в рамках продукту, не гаючи часу на «розгойдування»: 

дизайнери створюють нові елементи на основі заданої візуальної мови, а розробники 

точно знають, як їх реалізувати та використовувати. 

5. Більше часу на UX. Ця цінність є по суті сукупністю всіх попередніх 

переваг. Ручна робота з візуальною мовою, на яку раніше витрачалося багато часу, 

стає максимально автоматизованою. Після створення дизайн-системи можна 

виділити більше часу на дослідження та детальніше спроектувати користувацькі 

сценарії продукту. 
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6. Швидкість прототипування. Дизайн-система дозволяє швидко зібрати 

прототип із готових елементів та перевірити гіпотезу. Це, у свою чергу, економить 

бюджет проекту та дає швидкі результати. 

Все вищеописане можна віднести до плюсів дизайн-систем, але вони, 

звичайно, мають мінуси. По-перше, дизайн-система – це дорого. Потрібні ресурси 

для її створення та безперервної підтримки. Дизайн-система має розвиватися разом 

із продуктом. В іншому випадку між ними виникне явна розсинхронізація: продукт 

розвиватиметься, а дизайн-система поступово відставатиме від продукту і 

втрачатиме свою актуальність. 

Якщо бренд сформулював нові правила візуальної та вербальної взаємодії з 

клієнтами, то візуальну мову дизайн-системи необхідно адаптувати. Дизайн-система 

повинна йти в ногу з бізнесом та нести правильну ідеологію бренду, розвиваючись 

та трансформуючись разом з ним. 

Проте хочеться відзначити, що підтримка дизайн-системи певною мірою 

спрощується завдяки використанню сучасних інструментів, наприклад, редактора 

Figma. У нього достатньо функціоналу, щоб дизайнери могли формувати та 

розвивати UI-kit (у перекладі з англійської мови – «дизайн система»). До того ж, за 

допомогою Figma можна легко перейняти досвід колег, використовуючи готові 

бібліотеки. 

Існує безліч підходів для створення дизайн-системи. У статті Бреда Фроста 

(Brad Frost) "Atomic Web Design" розглянута атомарна система, головною перевагою 

якої є спадковість."Atomic Web Design" [23]. 

Зазвичай дизайн система включає кілька великих розділів. Їх набір може 

змінюватись в залежності від компанії та кількості продуктів у неї. Чим більше 

компанія, тим повніша і продумана дизайн-система їй потрібна. Ось що в них може 

входити: 

− UI-кіти - базові правила дизайну та промальовані набори елементарних 

цеглинок. Наприклад, модульна сітка, типографіка, кольори, інтервали. Текстові 

блоки, заголовки, різні варіанти кнопок, меню, перемикачі, іконки, поля форм; 

− компоненти в коді - простіше кажучи, реалізований UI-кіти; 
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− іконки та правила їх створення; 

− ілюстрації та правила відтворення нових в єдиному стилі; 

− готові складні інтерактивні компоненти, на кшталт форм та типових 

сторінок; 

− правила інтерфейсної анімації; 

− правила написання текстів. 

Ще одним з найбільш важливих принципів верстки є принцип «спочатку 

мобільний». Раніше всі сайти, програми та сервіси робили спочатку для комп'ютерів 

та великих екранів. Потім, можливо, робили адаптивну версію для мобільних чи 

окремий мобільний сайт. Або не робили, а залишали як є – кому потрібно, той і так 

впорається з дрібним інтерфейсом на екрані телефону. 

Тепер все інакше: переглядів із телефону вже більше, ніж із комп'ютера. Деякі 

сайти чи сервіси обслуговують 70-90% клієнтів із мобільних смартфонів. Тому 

з'явився ще один напрямок у дизайні та розробці – mobile first (в перекладі з 

англійської – «спочатку мобільні»). У даному підході верстка йде таким чином: 

− малюється дизайн, відповідно до вимог екрану смартфону; 

− на основі нього пишеться код. Код та дизайн робляться паралельно на 

основі загального прототипу; 

− якщо потрібно — розробляється окрема версію для комп'ютера, якщо ні – 

доробляється мобільний дизайн, щоб він міг розширюватися до великого екрану; 

− якщо виникає необхідність щось покращити у програмі чи сервісі, спочатку 

робиться це для смартфонів, а потім для більших екранів. Іноді версія для 

смартфону працює краще, ніж настільна або в Інтернеті. 

Можна виділити наступні нюанси проектування під мобільний телефон: 

− кнопки та посилання у дизайні версії для ПК можуть бути маленькими, а 

для мобільних – значно більшими, розрахованими на натискання пальцем. 

− користувач комп’ютера має швидку клавіатуру, тоді як на смартфоні вона 

незручна, дрібна, повільна і займає пів-екрану. Стільниковий додаток має 

підтримувати «гарячі» клавіші, копіювати-вставити, очищення даних із буфера. А у 

мобільному ж, необхідно максимально користуватися автозаповненням; 
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− мобільний екран – це одна колонка з контентом і нескінченне 

прокручування. Екран ПК, навпаки, великий і широкий, там можна укладати 

контент у кілька стовпців, робити вітрини та розкішні розкладки; 

− телефон витягнутий зверху до низу, монітор – зліва направо. Ідеальний 

контент для мобільного – вертикальний, для робочого столу – горизонтальний; 

− зі смартфону можна легко зателефонувати, тому цей сценарій можна 

розглядати як частину програми (наприклад, зателефонувати таксисту). А з 

робочого столу можна хіба що написати повідомлення; 

− мобільний може впізнати людину за відбитком пальця і зчитуванням 

обличчя, має вбудований платіжний модуль, відстежує своє місцезнаходження. 

Максимум, що може ПК – пам'ятати номер карти і знати, в якому ви місті. Це 

означає, що смартфон може сама автоматично вказувати твою адресу в полі 

заповнення даних, пропонувати способи доставки чи оплати банківською картою у 

різних сервісах. 

Мобільний телефон – це власний простір, тому будь-яке повідомлення 

привертає увагу дуже швидко. Персональний комп’ютер, навпаки, не так 

оперативно приверне увагу користувача, якщо він знаходиться в іншій кімнаті, а тим 

більше, не вдома. В такому випадку, настільні версії багатьох програм чи сайтів 

використовують сповіщення на смартфон. 

Mobile First використовується скрізь, де можна показати товар, послугу чи 

проєкт на маленькому екрані без шкоди для змісту, наприклад: 

− інтернет-магазини (Zara); 

− сервіси замовлення їжі (Додо-піца); 

− служби таксі (Яндекс Таксі); 

− соцмережі та соціальні послуги; 

− послуги дистанційних послуг (інтернет-банки). 

До переваг даного принципу відносимо такі особливості: 

− більшість користувачів відразу отримує нормальну функціональність на 

сайті або у додатку; 



 61 

− якщо таким сервісом зручно користуватися, то з нього йде більше 

замовлень; 

− одночасно оптимізовані для мобільного сторінки завантажуються швидше, 

ніж адаптивні; 

− пошукові системи їх краще ранжують і показують у пошуку вище за інші. 

Мінуси виникають тому, що доводиться робити не один, а два продукти: для 

мобільного та решти. Також, потрібно врахувати, що на різних екранах різна 

роздільна здатність. Такі продукти розробляються довше, розробка та дизайн 

коштують дорожче, доводиться підтримувати дизайн для старих пристроїв із 

маленьким екраном чи нестандартними характеристиками. 

Врешті, необхідно згадати ще й про анімацію в дизайні – вона не просто 

виглядає чудово, але безпосередньо впливає на досвід користувача наступними 

способами: 

− захоплює погляд: рух може перетворити досвід на незабутню взаємодію; 

− навчає: рух може надавати контекст та інформацію, не вимагаючи таких 

дій, як додаткові кліки; 

− привертає увагу: рух може привернути увагу та виділити важливий 

фрагмент даних або ключовий елемент інтерфейсу. 

Неоднозначні принципи використання анімації можуть серйозно загрожувати 

цілісності продукту. І навпаки, надмірна нормативність може придушувати інновації 

та не допустити появи нових патернів. 

У спробі стандартизації матеріальний дизайн, наприклад, визначає три 

принципи анімації: інформативний (informative), сфокусований (focused) та 

виразний (expressive). Потім команда визначила чотири варіанти використання для 

кожного із трьох принципів: ієрархія, зворотний зв'язок, статус та анімація 

персонажа. 
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2.3. Огляд сучасних інструментів для розробки дизайну сайту 

 

Інтерфейс – лише половина у взаємодії із системою, інша половина – людина, 

користувач. Для гарної роботи інтерфейсу потрібно точно знати, що саме в будь-

який конкретний момент користувач сприймає в інтерфейсі, про що думає, чого 

хоче досягти. Інтерфейси є основою взаємодії сучасних інформаційних систем. 

Якщо інтерфейс будь-якого об'єкта (персонального комп'ютера, програми, функції) 

не змінюється (стабільний, стандартизований), це дозволяє модифікувати сам об'єкт, 

не перебудовуючи принципи його взаємодії коїться з іншими об'єктами. 

Графічний інтерфейс користувача (або WIMP-інтерфейс: Window – вікно, 

Image – образ, Menu – меню, Pointer – вказівник) – програмні функції видаються 

графічними елементи екрану. Характерною особливістю цього виду інтерфейсу є те, 

що діалог з користувачем ведеться не за допомогою команд, а за допомогою 

графічних образів – меню, вікон, інших елементів [24]. Хоча і в цьому інтерфейсі 

подаються команди машині, але це робиться «безпосередньо», через графічні 

образи. Даний вид інтерфейсу реалізований на двох рівнях технологій: простий 

графічний інтерфейс і чистий WIMP інтерфейс. 

Візуально привабливий і зручний для користувача інтерфейс – ключовий 

показник якості веб-сайту. У поєднанні з грамотною структурою та логічною 

навігацією по розділах ресурсу, він приваблює відвідувачів та покращує 

функціональність сайту. Головне завдання в такій роботі, як проектування веб-

інтерфейсів, - максимально спростити життя користувача, зробити так, щоб він 

досягав бажаного результату, витрачаючи мінімум зусиль. 

Існує багато інструментів для створення прототипів та дизайну інтерфейсу 

(Axure RP Pro, Microsoft Expression Blend або плагін до MS Visio Intuitect). 

Розглянемо деякі з них. Потрібно визначитися на самому початку, що в проекті є 

еталоном інтерфейсу – схеми сторінок (wireframes), макети дизайну чи 

інтерактивний прототип. Для простих завдань можна використовувати будь-який 

засіб для малювання. Для складних краще вибрати спеціалізований інструмент. 
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Axuro RP Pro – спрямована створення сайтів. Генерує клікабельний HTML-

документ та документацію у форматі MS Word [25]. 

Caretta GUI Design Studio – спеціалізований засіб, що дозволяє створювати 

інтерфейси у різних візуальних стилях, анотації до них, розкадрування тощо. Можна 

експортувати прототип [26]. 

Balsaming Mockaps – підходить для швидкого створення інтерфейсів макетів. 

Прототипи виглядають мальованими [27]. 

Adobe InDesign – спочатку був розрахований для верстки поліграфічних 

матеріалів, проте підходить і для створення прототипів. На виході: клікабельний 

PDF [28]. 

Adobe Fireworks – призначений для прототипування інтерфейсів. На виході – 

клікабельний PDF чи HTML [29]. 

Adobe Dreamweaver (рис. 2.7.) – призначений для HTML-верстки. На виході – 

клікабельний HTML. Він є простим у використанні, але в той же час його складно 

освоїти. Сайт буде гарний рівно настільки, наскільки хороші навички. Це означає, 

що хоча програмне забезпечення пропонує безліч функцій веб-розробки, які можна 

освоїти з базовими або обмеженими знаннями, ви не зможете їх повною мірою 

використовувати. 

 

Рис.2.7. Інтерфейс Adobe Dreamweaver CC 
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Ще один важливий аспект Dreamweaver – потужний текстовий редактор коду 

для професійних розробників. Деякі з його функцій включають: 

− підсвічування синтаксису. Для полегшення читання коду різні елементи, 

такі як змінні, ідентифікатори, класи та інше виділяються; 

− завершення коду. Працюйте продуктивніше за допомогою автоматичного 

завершення коду. Наприклад, просто введіть img та натисніть Tab на клавіатурі, щоб 

вставити <img src=”” alt=””>; 

− документація CSS. Щоразу, коли вам потрібна довідка CSS, 

використовуйте функцію швидких документів. Спливаючі повідомлення з 

необхідною інформацією з'являтимуться у редакторі коду. 

Крім цього, є й інші важливі функції: 

− Bootstrap 4. Остання версія HTML, CSS та JavaScript фреймворку для 

розробки адаптивного сайту; 

− підтримка Git. Виконуйте всі стандартні операції Git, включаючи Push, Pull, 

Commit та Fetch, прямо з панелі інструментів Dreamweaver; 

− попередній перегляд браузера в режимі реального часу. Слідкуйте за 

змінами на своєму сайті, редагуючи його; 

− Creative Cloud Libraries. Доступ до квітів, графіки та інших творчих 

ресурсів у базі даних; 

− Chromium Embedded Framework (CEF). Щоб допомогти розробникам 

вбудовувати браузери для використання у сторонніх програмах. 

Microsoft Expression Blend. Інтегрується з Visual Studio. Прототип можна 

перетворити на кінцевий продукт. Використовує технології Silverlight чи WPF [30]. 

Microsoft Silverlight – це програмна платформа, що включає модуль для 

браузера, який дозволяє запускати програми, що містять анімацію, векторну графіку 

та аудіовідеоролики, що характерно для RIA (Rich Internet application). 

WPF (Windows Presentation Foundation) – це система, призначена для побудови 

клієнтських програм операційної Windows. Вона містить візуально привабливі 

можливості користувача, серед яких графічна підсистема .Net Framework [31]. 
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Зараз найкращою технологією прототипування є спочатку малювання 

прототипу на папері, а потім фіналізація прототипу в Adobe InDesign (він легший у 

вивченні, ніж спеціалізовані засоби розробки, до того ж, хоч і поступаючись ним у 

швидкості створення першої версії, лідирує у швидкості модифікацій). Нарешті, 

InDesign, на відміну від засобів розробки типу Adobe Dreamweaver або Microsoft 

Visual Studio, універсальний – у ньому можна запрототипувати будь-який графічний 

інтерфейс, будь то інтерфейс програми чи сайту. 

Ще одна дуже відома програма для створення клікабельних прототипів, 

вайрфреймів чи мокапів – Figma. На ній ми зупинимося більш детально, оскільки 

значна частина сучасних веб-сторінок розробляється саме завдяки їй.  

Спочатку Figma планувалася бути спільнотою для дизайнерів, щоб 

зустрічатися та спілкуватися [32]. Тепер Figma конкурує на ринку дизайну, де все 

ще представлена компанія Adobe, і де, також, спостерігається зростання популярних 

конкурентів стартапів, включаючи InVision і Sketch. 

Figma – сучасний онлайн-сервіс для дизайнерів, веб-розробників та 

маркетологів (рис. 2.8). Він призначений для створення прототипів сайтів або 

програм, ілюстрацій та векторної графіки. У редакторі можна налаштувати спільну 

роботу, вносити та обговорювати редагування, причому як у браузері, так і через 

програму на комп'ютері. 

 

Рис. 2.8. Інтерфейс графічного редактора Figma 
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Хотілося б спочатку відзначити ключові моменти, завдяки яким Фігма 

набрала такої великої популярності: 

− безкоштовні функції. Можна вільно користуватися даним графічним 

редактором, але лише з деякими обмеженнями. До них входить число редакторів та 

проектів, час зберігання історії версій та інші важливі дрібниці; 

− вбудовані компоненти. Якщо ви створюєте відразу кілька елементів з 

однаковим стилем, можна міняти їх у всьому макеті. В інших графічних редакторах 

вам довелося б працювати з кожним елементом окремо; 

− інтеграція із різними сервісами. Можна перенести всі свої проекти зі Sketch 

або Zeplin без втрати шрифтів, зображень або кривих. Ще доступне підключення до 

корпоративного месенджера Slack, простору Confluence і таке інше; 

− використання через браузер або програму. Програма працює в Інтернеті та 

на десктопі. Все, що необхідно для роботи з нею – авторизація у вже існуючому 

профілі та наявність стабільного інтернет-з'єднання. Завантажити редактор можна з 

розділу офіційного сайту; 

− розрахований на багато користувачів режим. Одна з головних рис 

графічного онлайн-редактора Фігма. Є можливість створення власної команди для 

подальшої співпраці у рамках сервісу; 

− наявність кадрів. Причому з встановленими розмірами для різних 

пристроїв – телефонів, планшетів, комп'ютерів, смарт-годинників тощо. Плюс у 

тому, що не доведеться запам'ятовувати будь-які розміри. Просто вибираєте 

підходящий варіант девайсу і починаєте працювати з ним; 

− перегляд версій історії. Сервіс зберігає ранні версії файлу на 30 днів, за 

потреби можна повертатися до них та дублювати будь-яку з них. Збереження 

відбувається автоматично після внесення останньої зміни файлу. До речі, можна 

додавати всім версіям назви та описи; 

− зберігання файлів у хмарі. Немає необхідності завантажувати проект 

щоразу після внесення змін – все зберігається на диску автоматично. 

 

 



 67 

2.4. UX-аналітика: цілі та методи аналізу користувацьких сценаріїв 

 

Управлінські рішення є основою ефективного розвитку будь-якого проекту, чи 

то знову відкритий офлайн бізнес, інтернет-магазин чи мобільний продукт. Будь-яке 

рішення, як відомо, має ухвалюватися на основі об'єктивних даних, для отримання 

та обробки яких працюють аналітичні відділи. Це може бути і продакт-менеджер, 

який налаштував та контролює поточний стан проекту, підключивши один чи кілька 

аналітичних інструментів. Вочевидь, що рівень аналітичної культури компанії 

безпосередньо впливає якість прийнятих рішень. Аналітика, в цілому, являє собою 

збір даних про поведінку користувачів, визначення їх намірів та вжиття заходів 

щодо залучення, утримання та взаємодії з ними. Однією з основ зростання продукту 

є своєчасне, а головне, якісне дослідження не тільки класичних метрик сайту, а й 

поглиблене дослідження інтерфейсу, навігації та поведінки користувачів. Такі 

дослідження стосуються сфери UX-аналітики. 

UX-аналітика вкрай важлива для розвитку продукту, а її інструменти надають 

необхідну та важливу для бізнесу інформацію про те, як саме ваші клієнти 

використовують випущений веб-ресурс, дозволяють визначити контекст класичних 

метрик. Це – найцінніша інформація під час роботи з покращення досвіду, який 

отримують користувачі від взаємодії. Важко сказати який інструмент для розвитку 

вашого проекту підійде більше. Кожен має свої переваги та недоліки. Найчастіше 

для проведення якісної UX-аналітики потрібна комбінація інструментів.  

Опрацювання персонажів користувача – це важлива частина розробки UX-

дизайну, орієнтованої на користувача, тому що тільки користувач висловлює 

справжні інтереси потенційних клієнтів, покупців та інших. При опрацюванні 

персонажів, потенційних користувачів програми, використовуються 4 методи 

дослідження для створення надійних та реалістичних уявлень про цільову 

аудиторію. 

1. Створення збірного образу користувача. Поява персонажів у маркетингу 

почалося із середини 1990-х років. З того часу вони є невід'ємною частиною фази 

дослідження у розробці програмного забезпечення. Даний метод полягає у створенні 
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персонажів та подальшому зборі даних, пов'язаних з цілями та болями потенційних 

користувачів. Зазвичай, існує кілька типів користувачів, що взаємодіють із 

вебсайтом, тому створення персонажів допомагає: розширити коло користувачів, 

оцінити їх поведінку та з'ясувати, які їх кінцеві цілі та потреби. Створення 

персонажа починається з його ретельного дослідження. 

Для розуміння їхньої поведінки та мотивації використовуються психологічні 

та соціологічні дослідження. Важливою підмогою тут стане інформація, яку можна 

отримати, вивчаючи аудиторію аналогічних або схожих сайтів. Дослідження 

користувачів відбувається шляхом: аналізу завдань (сортування карт); зворотного 

зв'язку (інтерв'ювання та відгуки) та прототипування (експериментування з різними 

ідеями до їх розробки та впровадження); 

2. Опис історії користувача. Це коротка інструкція, що ідентифікує 

користувача його потреби та мети, що визначає, хто він, що й навіщо йому потрібно. 

На одного користувача припадає одна історія. Переваги способу, полягає у 

документуванні різних процесів, що здійснюються користувачами в мобільному 

додатку, допомагаючи команді розробників оцінити шлях від залучення клієнтів і до 

здійснення їх кінцевих цілей. Написати історію користувача дуже просто, 

використовуючи алгоритм: "Хто він" (роль) – "Чого він хоче" (функція) – "Навіщо 

йому це" (причина). 

3. Сценарії використання. Опис ситуації, яка фіксує виконання користувачем 

певних завдань. Сценарій є двигуном, який використовується розробниками для 

управління проектами. Сценарії описують мотиви користувача у тому, щоб 

запропонувати можливі методи досягнення його цілей. Наприклад, сценарій може 

описувати, як користувач використовує мобільний вебсайт для покупки авіаквитка, 

поки йде на роботу. Переваги сценарію полягають у допомозі підбору, ухвалення 

оптимального вирішення проблеми користувача; 

4. Метод розкадрування. Візуальне представлення структури продукту на 

основі основних кроків, які має виконати користувач. Існують різні типи 

розкадровок, які створюють дизайнери: ескізи, ілюстрації, скріншоти, слайд-шоу та 

анімовані, живі демо. Методика була розроблена Уолтом Діснеєм у 1930-х роках та 
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перенесена у сферу проектування програмного забезпечення. Перевага методу 

полягає в тому, що розкадрування - це чудовий спосіб візуально донести будь-які 

ідеї до розробників та кінцевих користувачів. 

Основні сценарії починають опрацьовуватися на етапі проектування, 

продовжуються на етапі тестування і навіть після запуску сайту. Сценарій 

використання – визначає конкретну ситуацію, у якій користувач взаємодіє із 

системою задля досягнення конкретних цілей. Основне завдання – описати хто, 

навіщо і як саме взаємодіє з вашим продуктом. 

Хороший сценарій використання містить: портрет користувача; ситуацію, у 

якій він перебуває; завдання, яке він намагається вирішити; опис того, як саме він її 

вирішуватиме і, звичайно ж, що найважливіше для нього в поточній ситуації. 

Багатоваріантне тестування – це метод перевірки гіпотези, в якому 

змінюються відразу кілька змінних (тобто вноситься низка різних змін до 

інтерфейсу продукту), після чого випускається ряд додатків для всіх можливих 

комбінацій. Ідея полягає в тому, щоб допомогти вам з'ясувати, який елемент екрана 

має найбільший вплив на коефіцієнт конверсії продукту. Перевагою 

багатоваріантного тестування є можливість тестування кількох елементів одночасно 

і досить об'єктивні результати. Перевіряються всі комбінації, які є результатом змін. 

Перед виконанням необхідно спроектувати розмір вибірки трафіку, необхідний для 

кожного варіанту. 

Залучення користувачів та цільової аудиторії у розвиток веб-сайту допоможе 

створити конкурентний продукт або послугу на ринку цифрових технологій. Як ми 

вже було досліджено, не існує єдиного механізму, який дасть повноцінну відповідь 

на запитання: "як можна покращити мій продукт?". UX-інструменти збирають та 

візуалізують дані взаємодії з користувачем різними способами, на основі яких 

можна оптимізувати роботу сайту. 

Відстеження дій реальних користувачів – один із найефективніших способів 

отримання більш детальної та повної інформації щодо використання продукту. Щоб 

розкрити більшу частину проблем з UX, потрібно відстежити дії відразу декількох 
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користувачів. Якщо користувачі десь «застрягли» або не змогли знайти функцію, 

веб-сторінка явно не допрацьована і потребує виправлення допущених помилок. 

Статистика аудиторії в Google Analytics – найкращий друг професіонала UX. 

Це вичерпний розбір того, ким є користувач. Він надає такі деталі, як демографічні 

дані, інтереси, місцезнаходження, пристрій, який використовується, частота 

користувачів, час найбільшої взаємодії тощо (рис. 2.9). 

 

 

 

Рис.2.9. Інтерфейс огляду аудиторії в Google Analytics 

 

Ось кілька прикладів дій, які може зробити професіонал UX на основі даних 

про аудиторію: 

− якщо виявиться, що значна частина нашої аудиторії походить з 

неангломовного регіону, тоді ми могли б мати переклади, публікувати оголошення 

рідними мовами тощо; 

− якщо значна кількість користувачів відвідує вебсайт вночі, можна вибрати 

варіант темний/нічний час для сайту чи програми. 

Дані пристроїв допоможуть експериментувати зі змінами вмісту та макета для 

пристроїв, створювати специфічну рекламу, тощо. Наприклад, якщо максимальна 

кількість користувачів приходить через мобільні пристрої, можна створювати вміст 

для мобільних екранів і навіть оптимізувати макет, щоб підходять для менших 

пристроїв (наприклад, зменште кількість полів форми, щоб зробити її зручнішою на 
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мобільному пристрої, надайте плаваючу кнопку заклику до дії, яка відображається 

на сторінці, незалежно від того, який розділ вебсайту користувач переглядає тощо). 

Дані про вік і стать можуть дати уявлення про експерименти з вмістом, що 

відображається на веб-сайті. 

Перегляди сторінок – це чудове уявлення про вимірювання взаємодії 

користувачів. Як правило, більше переглядів означає, що більше користувачів 

взаємодіє з вебсайтом. Але це не завжди так. Якщо перегляди сторінок дуже високі 

порівняно з коефіцієнтами конверсії, це може означати, що, хоча користувач 

переходить з однієї сторінки на іншу, він не може знайти потрібну інформацію для 

здійснення конверсії. Це може означати заплутаний макет, функції, викладені 

випадковим чином, або заклик до дії, який користувач не чітко бачить. 

Показник відмов вимірює відсоток людей, які відвідали вебсайт, але вийшли, 

не виконавши жодних дій на сторінці. Це означає, що вони не натискали посилання 

«читати більше» пункт меню чи будь-які внутрішні посилання на сторінці. 

Потік поведінки – це уявлення про фактичний шлях, який пройшли 

користувачі з моменту, коли вони зайшли на вебсайт (рис. 2.10). 

 

 
 

Рис.2.10. Розділ потоку поведінки на сайті Google Analytics 
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Він дає відповіді на такі запитання: 

− Якою була їхня цільова сторінка? 

− Які ще сторінки вони відвідали? 

− Які посилання чи CTA їх зацікавили? 

− Чи було повторне відвідування одним і тим же користувачем? 

− На якій сторінці чи розділі вебсайту вони витрачали найбільше часу? 

Це допомагає визначити сторінки, які приносять найбільший обсяг трафіку. 

Якщо порівняти потік поведінки з часом, проведеним на сайті, це допомагає 

визначити сторінки, які діють як «міст», а ті, які діють як «центри переходів». 

Ретельний аналіз потоку поведінки допоможе дизайнеру оптимізувати шлях 

користувача до значущих, логічних і простих кроків, які спонукатимуть його 

заповнити форму потенційного клієнта, зробити покупку або прочитати блог 

повністю, а потім читати більше блогів на веб-сайті. 

 

Висновки до розділу 

 

Сьогодні користувачі мають високі очікування від того, що вони бачать. Отже, 

якщо програма погано розроблена або користувачам не подобається взаємодіяти з 

нею, вони перестануть її використовувати. Якщо ви хочете, щоб веб-сайт був 

успішним, потрібно розглядати дизайн мобільного користувача як не тільки частину 

дизайну, але й як важливу частину стратегії розвитку продукту. Поряд зі створенням 

взаємодії з мобільною версією, необхідно переконатися, що вона є функціональною 

і привабливою. Взаємодія є важливою функцією, яка спонукає користувача 

продовжувати користуватися веб-ресурсом. Іншими словами, одна з 

фундаментальних відмінностей між хорошим і поганим інтерфейсом – це дизайн 

його користувацького досвіду. 

Дизайн – це свідомі та інтуїтивні зусилля щодо створення значного порядку. 

Для успішного проектування цифрових інтерактивних продуктів необхідно 

пам'ятати про складну поведінку, яку продукт демонструє. Однак сили, вкладені в 

розробку моделі поведінки програмного продукту, будуть витрачені марно, якщо ви 



 73 

не зможете належним чином донести до користувачів принципи цієї поведінки. При 

проектуванні необхідно враховувати зовнішній вигляд (форму) та інформаційне 

наповнення (зміст, контент) інтерфейсу, що розробляється. Тому слід поєднувати 

підходи різних дисциплін проектування: 

− проектування взаємодії,; 

− інформаційна архітектура, 

− графічний дизайн; 

− функціонал. 

Візуальний дизайн інтерфейсів виконує дві задачі - задачі графічного дизайну 

та візуального інформаційного дизайну. Графічні дизайнери зазвичай дуже добре 

розуміються на візуальних аспектах і гірше уявляють поняття, що лежать в основі 

поведінки програмного продукту та взаємодії з ним. Вони здатні створювати гарну 

та адекватну зовнішність інтерфейсів, а також – привносити фірмовий стиль у 

зовнішній вигляд та поведінку вебсайту. Для таких фахівців дизайн або 

проектування інтерфейсу є першим. У другу чергу – прозорість та зрозумілість 

інформації і лише потім – передача інформації про поведінку за допомогою 

очікуваного призначення. Будь-який інтерфейс повинен враховувати особливості 

людської психології, фізичні обмеження людини та її знання під час роботи, 

неточності рухів, сприйняття того, що бачить, фізичну напругу під час роботи.  

Людина має п'ять видів чуттів, беручих участь в освоєнні навколишнього 

світу: зір, слух, смак, нюх, дотик. Процес прийому і засвоєння інформації, 

одержуваної при впливі предметів і явищ на органи почуття людини, називається 

сприйняттям (від лат. perceptio). Цей процес побудований на взаємозв'язку 

психічних і біологічних функцій організму. Загальновідомо, що 90% інформації про 

навколишній світ людина отримує від зору, 8%  припадає на органи слуху. Зір є 

головним каналом сприйняття інформації. 

Принципи дизайну – це набір рекомендацій, прийнятих сучасними 

дизайнерами – від архітекторів до графічних дизайнерів і всіх, хто знаходиться між 

ними. Ці принципи включають поняття, похідні від світу мистецтва. Вони 
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адаптовані для формування процесу проектування, щоб отримати результат, який 

охоплює як естетичну привабливість, так і зручність використання. 

Просторові системи визначають правила розмірів та інтервалів, а сітки 

допомагають упорядкувати ваш контент у структуровані пропозиції. Раніше 

дизайнери типографії використовували сітки для організації текстових блоків та 

зображень у приємні візуальні ієрархії, які сприяли зручності читання. По мірі 

розвитку дизайну ці основні принципи застосовуються і до двовимірної організації 

інформації. 

Візуальна складова дизайн-системи включає безліч елементів, основні з яких:

колір, шрифти, простір, форми об'єктів, іконки, зображення, взаємодія, анімації, UI-

компоненти, звуки. 

Якщо продукт досить простий для того, щоб про нього можна було прочитати 

зі смартфону розібравшись в ньому, то бажано використовувати принцип «mobile 

first». Відповідальність UX-дизайнера не закінчується створенням дизайну веб-

сайту. Це безперервний ітераційний процес. Як би ми не хотіли, щоб початковий 

дизайн був ідеальним, це не завжди так. Успіх UX вебсайту полягає у залученні 

користувачів і досягненні бізнес-цілей. Це можна по-справжньому визначити лише 

тоді, коли реальні користувачі взаємодіють з вебсайтом, надаючи дані в режимі 

реального часу, які можна проаналізувати, щоб визначити проблемні області та 

прогалини для заповнення. Навіть найкращі кампанії цифрового маркетингу не 

можуть отримати потенційних клієнтів, якщо UX цільової сторінки не відповідає 

вимогам. 

На сьогоднішній день робота з UX та UI необхідна для створення актуального 

IT-рішення. Якісне опрацювання UX та UI допомагає не тільки забезпечити 

лояльність та позитивні відгуки користувачів, але й відчутно покращити бізнес-

показники продукту.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВЕРСТКИ САЙТУ 

ІТ-КОМПАНІЇ «SALEUP» 

 

 

3.1. Постановка задачі. Інформаційне та програмне забезпечення системи 

 

Завдання, які ставляться замовником під час розробки веб-сайту, є набором 

конкретних дій, реалізація яких приведе до досягнення кінцевої мети. Список 

завдань планується в залежності від багатьох факторів – бюджету проекту, його 

важливості для компанії, що є в наявності, ресурсів для його реалізації та підтримки, 

обмежень за часом. 

Завдання, які вирішуються під час дипломної роботи: 

− розробка функціональної структури системи; 

− розробка алгоритму проектування сайту; 

− розробка алгоритму взаємодії з клієнтом; 

− опис інформаційного забезпечення; 

− структура програмного забезпечення; 

− використання результату. 

Завдання, які вирішує компанія відповідно до потреб та побажань клієнта: 

− збір інформації про цільову аудиторію та їх цілі; 

− визначення технічного завдання; 

− розробка структурної схеми проекту веб-сайту; 

− вибір методології проекту та її адаптування; 

− розробка оригінального дизайну; 

− створення зручних та корисних сервісів для цільової аудиторії; 

− створення комунікативних сервісів (коментарі, форуми, ел. пошта); 

− створення маркетингових інструментів (зворотний зв'язок, опитування); 

− забезпечення онлайн-послуг для клієнтів. 
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Функціональна структура системи (рис. 3.1) являє собою взаємодію двох 

модулів – клієнта та веб-дизайнера. Клієнт заповнює форму вимог та передає її за 

чітко встановленими та узгодженими правилами. Веб-дизайнер починає розробляти 

сайт. 

 

Рис. 3.1. Функціональна структура системи 

 

Діаграми варіантів використання моделюють функціональні можливості 

системи з використанням дійових осіб та варіантів використання. Варіанти 

використання – це набір дій, сервісів та функцій, які має виконувати система. «Діючі 
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особи» – це люди або організації, що діють під певними ролями у системі. Нижче 

наведено діаграми варіантів використання, на якій виділено дійові особи. 

Користувач. Використовує систему для перегляду сайту з метою отримання 

інформації про послуги, для можливості зворотного зв'язку, відправлення заявки 

також зможе зареєструватися, щоб мати доступ до демо-версії шаблонів та бути 

користувачем форуму. Адміністратор. використовує систему для входу в 

адміністраторську панель, маючи права на внесення будь-яких змін, також для 

обробки заявок. Діаграму варіантів використання наведено рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Діаграма варіантів використання 

 

Діаграма станів описує поведінку окремого об'єкта у відповідь на серію подій 

у системі. Призначенням цієї діаграми є опис можливих послідовностей станів і 

переходів, які загалом характеризують поведінку об'єкта протягом його життєвого 

циклу [33]. Діаграму станів, пов'язаних з діями адміністратора, представлено на 

рис. 3.3. Незважаючи на загальноприйняті погляди, основна частина розробки та 

дизайну веб-сайтів не є необхідною для процесу кодування. Насправді, такі 



 78 

технології як HTML, CSS та JavaScript надають вебсайту форму та визначають 

спосіб взаємодії з інформацією. 

 

Рис. 3.3. Діаграма станів дій адміністратора 

 

Але те, що залишається найважливішою частиною життєвого циклу 

проектування веб-сайтів, – це етапи попереднього збору інформації, детального 

планування та обслуговування після запуску. У даному розділі дипломної роботи 

досліджено і описано процес розробки сайту. 
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Перший крок – проведення досліджень, які визначають як виглядатимуть 

наступні кроки. Завданням є чітке розуміння цілей майбутнього веб-сайту та 

цільової аудиторії. Завдяки ретельно описаному детальному плану можна уникнути 

витрат додаткових ресурсів для вирішення непередбачених проблем, таких як зміна 

дизайну або додавання функціональності, яка спочатку не планувалася. 

Другий крок – створення мапи сайту. На цьому етапі циклу розробки сайту 

було створено дані, які дозволяють клієнту (яким є сама компанія) судити, як буде 

виглядати весь сайт. Карта сайту повинна описувати відносини між основними 

областями сайту. Основною причиною створення карти сайту є створення зручного 

та простого у використанні веб-сайту. На цьому кроці необхідно отримати від 

клієнта підтвердження, що все виглядає добре, та потім переходити до наступного 

етапу розробки. В цьому випадку створюється каркас чи макет. Він описує 

елементи, які будуть додані на сторінку та їх розташування. 

На третьому етапі проектування створюється дизайн. Макет сайту є 

результатом роботи дизайнера. Основна функція макета полягає в поданні 

інформаційної структури, візуалізації вмісту та демонстрації основних функцій На 

цьому етапі також необхідно отримати від клієнта підтвердження. Він може 

переглянути макет і надіслати свій відгук. Якщо клієнту не сподобаються деякі 

аспекти дизайну, потрібно буде змінити макет і відправити його на погодження. Цей 

цикл слід повторювати до тих доки клієнт не буде повністю задоволений. 

Четвертий крок – написання контенту, що включає створення заголовків, 

редагування вмісту, написання нового тексту. 

П'ятий крок має на увазі створення самого сайту. Зазвичай спочатку 

створюється домашня сторінка, а потім додаються підсторінки відповідно ієрархії 

вебсайту, яка була створена у формі картки сайту. Фреймворки та CMS мають бути 

реалізовані, щоб сервер міг без проблем впоратися з встановленням та 

налаштуванням. 

На шостому етапі проводиться тестування та запуск. Необхідно перевірити 

кожне посилання, форму, скрипт. Після ретельної перевірки сайт завантажується на 

сервер. 
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Сьомий крок – технічне обслуговування. Необхідно переконатися, що все 

працює нормально, в іншому випадку бути напоготові внести зміни. Система 

зворотного зв'язку, додана на сайт, дозволить виявити можливі проблеми, з якими 

стикаються кінцеві користувачі. Також важливим завданням є підтримка 

актуального стану сайту. 

Отже, було визначено контрольний алгоритм проектування сайту: 

Крок 0. Початок; 

Крок 1. Збір інформації: 

− основні цілі та цільова аудиторія; 

Крок 2. Планування: 

− карта сайту; 

− каркас; 

Крок 3. Дизайн: 

− макет сторінок; 

− цикл перегляду; 

− затвердження зміненого макету; 

Крок 4. Написання контенту; 

Крок 5. Кодування; 

Крок 6. Тестування та запуск; 

Крок 7. Технічне обслуговування: 

− система зворотного зв'язку; 

− усунення проблем; 

− підтримка сайту в актуальному стані; 

Крок 8. Кінець. 

Програмування – це створення комп'ютерних програм. Воно ґрунтується на 

використанні мов програмування, у яких записуються вихідні тексти програм [34]. 

Веб-програмування – розділ програмування, орієнтований на розробку веб-

додатків (програм, що забезпечують функціонування динамічних сайтів Всесвітньої 

павутини) [35]. 
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За виконання даної роботи були використані такі засоби розробки, які 

призначені для створення веб-сайту, його зовнішнього вигляду, доступного 

користувачеві, впроваджені сценарії поведінки вебсторінки та платформа розробки 

сайтів. 

Першим засобом розробки є – мова гіпертекстової розмітки HTML, 

застосовується для форматування сторінок веб-сайту при відображенні у браузері 

користувача. 

Другим засобом розробки є формальна мова опису зовнішнього вигляду –

каскадні таблиці стилів CSS. Її використовують для стильового дизайну сторінок 

веб-сайту при відображенні у браузері користувача. 

Третім є сценарій поведінки, або так званий скрипт, який дає послідовність 

дій, описаних за допомогою скриптової мови програмування JavaScript та PHP. 

Четвертим засобом розробки є платформи розробки сайту, в даному випадку 

була MODX – (читається «модекс») – це безкоштовна професійна система керування 

вмістом (CMS) та фреймворк для веб-додатків, призначена для забезпечення та 

організації спільного процесу створення, редагування та керування контентом 

(тобто вмістом) сайтів [36]. 

MODX розповсюджується безкоштовно за ліцензією GPL з відкритим 

вихідним програмним кодом (Open Source). Це означає, що систему MODX може 

використовувати кожен: як для особистого використання, так і для комерційного 

розповсюдження сайтів, побудованих на системі управління. 

MODX написана програмною мовою PHP і використовує для зберігання даних 

СУБД MySQL або MS SQL. Ця истема керування може бути встановлена на 

більшості веб-серверів (наприклад, таких як IIS, Apache, Lighttpd, nginx та Zeus), а 

контрольна панель системи (або адмін-зона) працює практично у всіх сучасних 

браузерах. MODX Revolution на даний момент є найновішою версією, яка активно 

розвивається та підтримується командою розробки. 

Для написання коду сторінки протягом роботи в компанії SaleUp був 

використаний текстовий редактор Notepad++ [37]. Це абсолютно безкоштовний 
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текстовий редактор, збудований на високопотужному та функціональному 

компоненті, який дозволяє легко та просто форматувати відредагований текст. 

Переваги Notepad++: 

− підсвічування тегів і ключових слів, показ і 

− даних, що закриваються; 

− одночасна робота з кількома вкладками в режимі одного 

− вікна; 

− простота та швидкість установки; 

− можливість закриття програми зі збереженням вкладок при 

− повторному запуску; 

− незначний розмір завантажувального файлу; 

− ПЗ, що безкоштовно розповсюджується. 

− має швидкий доступ до головних функцій. 

 

3.2. Розробка графічного інтерфейсу сайту 

 

Перед тим як починати розробляти графічний інтерфейс сторінки, необхідно 

чітко визначити структуру і вміст кожного її розділу. 

Структура веб-сайту – це ієрархічна деревоподібна представлення складових 

елементів, що знаходяться на сайті, охоплюючи інформаційні сегменти, підрозділи 

та розділи. Якщо інакше, то це можна назвати основою, яка після створення стане 

заповнюватися текстами, графічними складовими елементами. Структура сайту – це 

чітка схема, за якою розроблятиметься ресурс. Наочна структура покаже вигляд 

майбутнього сайту. 

Будь-який ресурс створюється згідно з певним планом-схемою. Саме вона 

відображає структуру сайту. Тут вказується, як повинні розташовуються сторінки 

ресурсу щодо один одного. Найчастіше це робиться у вигляді графічної схеми з 

окремими блоками та зв'язаними між собою (рис. 3.4). 

Структура може бути зовнішньою та внутрішньою. Зовнішня структура – це 

макет сторінки, на якому блоками позначені окремі її елементи. Внутрішня 
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структура включає в себе категорії і розділи сайту та ставлення до них окремих 

сторінок. Її найскладніше організувати правильно. 

 
 

Рис. 3.4. Схема сайту SaleUp.ai 

 

Кожна сторінка описується і робиться графічний макет, який відображатиме 

основні елементи графіки і тексту, кнопки CTA (рис. 3.5.) На головній сторінці у 

«шапці» знаходиться логотип компанії та пункти меню навігації. 

На даному етапі текст в макеті ще не відображається, але шрифти вже 

затверджено: Poppins regular та Ponnala regular. Вибір полягає в тому, щоб зробити 

вміст сторінки простим та зрозумілим. Букви не повинні збігатися. Візуалізація 

шрифтів повинна бути однаковою як для стільникової, так і для мобільної версії. 

Також, у світі інформаційних технологій не прийнято використовувати шрифти з 

засічками. 

Основним елементом наступної частини сайту виступає кнопка заклику до дії, 

яка приведе користувача для виконання основної мети – покупки програмного 

продукту компанії. Формування чіткої структури ресурсу дає такі переваги: 

− дозволяє розробити план розвитку проекту, на основі якого будуть 

створюватися нові сторінки та контент; 

− уможливлює планування витрат на відкриття майданчика. 
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Рис. 3.5. Структура сторінки «Головна» сайту SaleUp.ai 

 

Є 4 види структури сайту: 

− лінійна; 

− лінійна з відгалуженнями; 

− блокова; 

− деревоподібна. 

Структура сайту проста, оскільки його метою є направити клієнта до 

менеджера з продажів та дати основну інформацію про компанію. 

На основі даних та за допомогою графічного редактора Figma було створено 

окремі елементи та повноцінний прототип сайту (рис. 3.6, 3.7). 
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Рис. 3.6. «Шапка» сайту компанії SaleUp.ai 

 

 
 

Рис. 3.7. Готовий макет головної сторінки у редакторі Figma 

 

Розмітка сайту – це основа представлення web-сайту, вона пов'язана з 

дизайном, контентом, CSS та JavaScript. Якість розмітки впливає на якість 
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пов'язаного з нею коду. Високоякісна розробка – це хороші вкладення в програмну 

частину веб-сайту. Просто створювати та підтримувати код, який інтегрований з 

чистою та простою розміткою CSS може бути красивим.  

Вибираючи палітру кольорів для сайту, кольори обиралися поетапно: 

спочатку слід визначити основний колір. Цей колір, як правило, використовується 

більшою мірою, ним можуть виділятися основні заголовки або важлива інформація; 

обираємо вторинний колір - колір, яким виділятиметься другорядна за важливістю 

інформація; 

Акцентуючий колір – найважливіший інструмент для привернення уваги 

відвідувача. Він має бути контрастним, що виділяється і на основному, і на 

фоновому кольорі; 

Фоновий колір, який переважає на сайті, заповнюючи вільний простір. 

Повинен взаємодіяти з усіма вибраними відтінками, не привертати увагу. 

До вибору палітри кольорів для сайту слід підходити дуже серйозно. Не варто 

спиратись на власні бажання. Міркувати потрібно про цільову аудиторію. 

Використовувати контрастні кольори для створення читального текстового вмісту, 

застосовувати яскраві та контрастні кольори, якщо необхідно привернути увагу 

потенційного клієнта. Не використовувати одночасно багато кольорів і підбирати 

відтінки, що поєднуються між собою. Для сфери інформаційних технологій кольори 

в синій та блакитній гаммі стали вже еталоном. Фірмовий стиль було розроблено ще 

до початку роботи з верстки (кольори, які входять до кольорової схеми брендової 

книги – рис. 3.8), а отже, кольорова схема сайту мала б їй відповідати. 

Як показують дослідження, у оточеної синім кольором людини змінюється 

сприйняття часу – він ніби сповільнюється, стає більш плавним. Такий ефект 

виходить через те, що синій колір заспокійливо впливає на психіку – знижує 

тривогу, утихомирює, знімає напругу, розслаблює. Як правило, синій вибирають 

люди, які прагнуть порядку та стабільності. Водночас цей колір дає відчуття 

простору, повітря, свободи. 
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Рис. 3.8. Кольори бренду, використані у дизайні сайту компанії SaleUp 

 

Базовий синій – інтенсивний колір, тому його вплив на психіку людини досить 

сильний. Якщо аналізувати синій колір загалом, він є символом ясної свідомості, 

джерела життя, спокою і глибини. Чим глибшим і темнішим стає колір, тим 

сильніший його заспокійливий вплив на людину. 

Традиційно у діловій сфері синій колір асоціюється з прохолодою, мужністю, 

тишею та спокоєм. Він несе відчуття честі, вірності, високого інтелекту, стійкості, 

гармонії, довіри, консерватизму, безпеки, лояльності, порядку та стабільності. 

Завдяки цим характеристикам синій колір став настільки популярним у діловій 

сфері, що на сьогоднішній день є одним із найчастіше використовуваних кольорів у 

дизайні логотипів та сайтів. Проте, не можна категорично стверджувати, що синій – 

це лише надійності і спокою. Це був би надто однобокий погляд на його 

психоемоційний вплив. Заспокійлива дія може перейти в гальмуючу, депресивну. 

Надлишок темно-синього навіває тугу [38]. 
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3.3. Моделювання і створення вебсайту 

 

Після того, як затверджується макет сайту, починається його програмна 

розробка. Для створення бази даних використовується вбудований засіб управління 

MySQL базами PhpMyAdmin. PhpMyAdmin – це додаток, написаний на PHP і 

забезпечує повноцінну, у тому числі віддалену, роботу з базами даних MySQL через 

браузер. 

Одна з найвагоміших функцій веб-сайту – це можливість залишати відгуки. 

Для реалізації її на сайті, потрібно створити базу даних, де зберігатимуться всі 

відгуки, написані гостями web-сайту. В базі даних знадобиться лише одна таблиця, в 

якій відображатимуться всі необхідні пункти: унікальний ідентифікатор запису, 

текстове повідомлення та дата відвідування. Таблиця створена мовою SQL, за 

допомогою оператора «create table» та має назву feedback. Далі вказується назви 

стовпців з допустимою довжиною даних у стовпці. І в результаті виходить одна 

таблиця. На рис. 3.9 представлена структура таблиці «feedback». 

 

 
 

Рис. 3.9. Структура таблиці «feedback» 

 

Починаємо з написання мовою розмітки HTML назви сайту, як вона буде 

відображатися на вкладці браузера (рис. 3.10). Тег <title> визначає заголовок веб-

сторінки, це один з важливих елементів, призначений для вирішення безлічі завдань. 

В операційній системі Windows текст заголовка відображається у верхньому лівому 

куті вікна браузера. Він є обов'язковим і повинен бути присутнім у коді документа 

[39]. Тег <meta> є універсальним і додає цілий клас можливостей, зокрема, за 

допомогою метатегів, як узагальнено називають цей тег, можна змінювати 
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кодування сторінки, додавати ключові слова, опис документа та багато іншого. Щоб 

браузер розумів, що має справу з кодуванням UTF-8 (Unicode transformation format, 

формат перетворення Юнікод) і додається цей рядок. Для верстання було 

використано CMS WordPress. 

 

 

Рис. 3.10. Тег «TITLE» з назвою сторінки сайту SaleUp.ai 

 

Підключаємо скрипти, виконані мовою Javascript та працюємо над стилями. 

Доповнюємо сайт інформацією (рис. 3.11). За допомогою div ділимо сторінку на 

прямокутні розділи, невидимі користувачеві, якщо ми не включимо відображення їх 

меж або застосуємо до них фоновий колір. Тег div у нашому випадку має атрибут id 

зі значенням "logo" – ми можемо використовувати це ім'я id для застосування 

правил CSS до цього елемента, його вирівнювання, вказівки розміру, фонового 

кольору тощо. Більш того, div дозволяє організувати весь вміст усередині нього у 

вигляді групи та застосовувати стилі до кожного тегу, що міститься усередині. 
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Рис. 3.11. Підключення стилів та скриптів головної сторінки компанії SaleUp. 

 

Тег зображення з логотипом (img) не є елементом, що вміщає, і тому закритий 

за допомогою косої риси і кутової дужки, що закривається. Звернемо увагу на тег 

alt, що містить опис зображення, яке відображається, поки зображення не 

завантажиться або якщо воно недоступне, а також якщо сторінка зчитується за 

допомогою програми зчитування тексту з екрана (рис. 3.12). Слід додавати тег alt до 

всіх зображень, вказуючи текстовий еквівалент малюнка. Якщо зображення не має 

смислового навантаження, просто вказують " ". Всі значення атрибутів укладені в 

лапки. Як виглядає код вже діючої сторінки представлено у додатку Б. 

 

 

Рис. 3.12. Опис зображення на головній сторінці сайту SaleUp.ai 
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У додатку В представлений вигляд головної сторінки сайту в браузері. 

Аналогічним чином було розроблено й інші сторінки сайту. 

Після того, як верстка дизайну сайту закінчена, необхідно запустити перевірку 

та переконатися, що всі елементи правильно зроблені. Базове тестування має на 

увазі використання кількох сценаріїв, де сайт перевіряється на різних браузерах та 

пристроях.  

 

Висновки до розділу 

 

Щоб зробити макет сайту робочим інструментом, а не просто зображенням, 

необхідно написати код, який будуть розпізнавати браузери. Цей код 

відображатиметься візуально так, як виглядає макет. Дизайн та верстка сайту – це 

два нерозлучні «брати», які завжди йдуть поряд. Перед дизайнером стоїть завдання 

розробити ергономічний та стильний макет. Завдання верстальника – втілити плани 

дизайнера в реальність, створивши структуру всіх елементів на сайті відповідно до 

попереднього макету. Правильна верстка сайту включає безліч нюансів: підбір 

інструментів, перевірка валідності коду та ін. Найменші помилки призводять до 

нестабільної роботи вебсайту або взагалі до повного припинення його 

функціонування. 

Верстка сайтів – це цілий комплекс процесів, ось лише деякі з них: 

− виокремлення з макету зображень, іконок та іншої графіки, компонування 

та збір в окрему папку; 

− збирання шрифтів для коректного відображення; 

− розробка сторінок сайту, спираючись на дизайн-макет; 

− верстка сторінок у HTML та CSS; 

− підключення JS-бібліотек; створення динаміки елементів; 

− тестування та перевірка валідності верстки. 

Існує досить багато видів верстки сайтів, але фахівці виділяють 3 основні 

види: таблична, блокова та адаптивна. Блокова верстка – це сучасний універсальний 

вид верстки сайтів, що активно використовується для створення якісних веб-
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сторінок. Принцип його полягає в тому, що всі елементи розміщуються в блоках або 

контейнерах. Вони містять необхідну інформацію і є регульованими. Можна 

встановити їх розмір, колір та інші параметри. Блокова верстка дизайну макета 

простіша, має більше можливостей і здатна реалізувати будь-які ідеї дизайнера. Код 

виходить чистішим і легшим, він зручно читається браузерами, що впливає на 

ранжування сайту в пошукових системах. Крім того, блоки гарантують адаптивний 

дизайн, тому сайт коректно відображається на різних пристроях. Інструменти 

допомагають спростити процес верстки. Вони мають певний функціонал та 

можливості [40]. Їх можна розділити на текстові та візуальні. Крім того, є гібридні 

програми, де можна верстати як за допомогою коду, так і візуально, створюючи 

блоки. Сьогодні існує цілий ряд зручних програм для обробки зображень: Adobe 

Photoshop, Gimp, Figma та інші, які дозволяють з макету брати елементи коду та 

працювати з візуальним контентом. 

Протягом написання роботи було досліджено та на практиці застосовано 

програми для роботи з кодом: Notepad++, CSS3 Generator, SublimeText, JetBrains 

Webstorm.  Дизайнер-верстальник повинен чітко розуміти специфіку верстки, щоб 

одразу визначати можливості. Браузерів, чи можуть вони відображати елементи як 

потрібно. Необхідно перевіряти на безлічі платформ одні і ті самі елементи. Для 

адаптивності сайту потрібно враховувати вимоги пристроїв та особливості 

поведінки елементів. Не вся анімація добре працюватиме на різних пристроях. На 

особливу увагу заслуговують шрифти. З нестандартними шрифтами можуть бути 

великі складнощі. 

Отже, можемо визначити ознаки правильної верстки: вона має бути 

кросбраузерною і коректно відображатися в різних браузерах; блочна верстка 

вважається якісною, при цьому вона має бути адаптивною до всіх пристроїв; у коді 

не повинно бути помилок; стилі виносяться в окремий файл, код сторінки короткий 

та легкий; CSS має переваги перед JS; правильно структуровані заголовки, абзаци, 

продумані їх стилі; код зрозумілий, має чітку структуру, видно теги, що відкривають 

і закривають; усі зображення мають прописані розміри; збережено розміри 

початкового макета. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Помилки у веб-дизайні впливають на ефективність веб-сайту, тому дуже 

важливо, щоб версталися сайти, які не тільки візуально привабливі, але й зручні у 

використанні. Найпоширеніші помилки у веб-дизайні пов'язані з тим, що 

недосвідчені дизайнери відштовхуються не від потреб клієнта, а лише від візуальної 

привабливості сайту. Перш ніж розпочати роботу над дизайном, слід переконатися в 

отриманні всієї необхідної інформації від клієнта, добре розуміти та ретельно 

уточнювати його потреби. 

Внаслідок роботи над практичною реалізацією проекту сайту, було 

досліджено та виявлено помилки, які можуть бути вчинені у веб-дизайні та способи 

як їх уникнути: 

− непродумана навігація. Уся структура сторінки має бути продумана так, 

щоб користувач міг зрозуміти де знаходиться те, що йому потрібно. Створити 

чіткий навігаційний шлях, щоб відвідувачі могли з легкістю переміщатися в межах 

сайту, включаючи всі посилання, та використовувати меню, що випадає; 

− непослідовність у дизайні сторінок. Якщо сторінки одного сайту мають 

різний дизайн, це може збивати з пантелику. Крім того, розміщення навігації та 

блоку пошуку не повинні змінюватися від сторінки до сторінки, оскільки загальне 

враження від сайту буде вкрай негативним. 

Щоб дизайн був консистентним необхідно: 

− використовувати на всіх сторінках одну і ту ж колірну схему; 

− однаково розташовувати навігації різних сторінках; 

− заголовки оформляти однакового розміру; 

− стежити за тим, щоб відстані по вертикалі та горизонталі між елементами 

макета скрізь були однакові; 

− дотримуватися єдиного оформлення посилань та форм; 

− використовувати іконки, виконані в одному стилі; 
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− адаптивний дизайн забезпечує якісне відображення сайту на всіх 

пристроях, що дозволяє їх користувачам без проблем взаємодіяти із ресурсом; 

− ідеальні фото. Зображення формують у цільової аудиторії певне враження 

про бренд, тому рекомендується використовувати фотографії з реальними людьми, а 

не стикові зображення. Також потрібно оптимізувати розміри зображень для їхнього 

швидкого завантаження. 

При розробці макета мобільної версії сайту на перший план виноситься 

основний контент, тому навігаційне меню часто ховається, ховаються великі банери 

та декоративні елементи, блоки контенту зазвичай мають один під одним. На 

заздалегідь складеному макеті можна визначитися які елементи ми залишаємо на 

мобільному, а які ховаємо. 

Перед складанням схеми проекту також необхідно усвідомити поняття 

модульної сітки. Модульна сітка має на увазі поділ сторінки на окремі колонки по 

вертикалі і вибудовування контенту, при розробці дизайн макета, саме по цій сітці.  

Завдяки їй блоки контенту та елементи будуть розташовуватися на певній відстані 

один від одного, будуть мати зручну ширину, що надалі візуально буде приємно 

користувачеві і не викликатиме у нього будь-яких незручностей у сприйнятті сайту. 

З урахуванням тенденцій останніх років цей підхід займає свою нішу у 

розробці та дизайні сайтів. Тенденція така, що вже близько 60% користувачів 

Інтернету використовують для доступу в мережу мобільні пристрої, тому правилом 

гарного тону стає розробка не тільки стільникової версії сайту, але й мобільної. При 

використанні даного підходу розробка макета сайту, дизайну та верстки починається 

з мобільної версії, а потім вже опрацьовуються макети для інших розширень: 

додаються блоки, банери, додаткові елементи дизайну та ін. 

Варто також відзначити, що іноді, при розробці дизайну сторінки, 

використовують фреймворки Bootstrap, Foundation, Material Design Lite, які, крім 

готових елементів дизайну (кнопки, форми введення та ін.), пропонують свою 

модульну сітку, CSS сніпети (частина коду, розмітки, яка може неодноразово 

використовуватися) для вставляння елементів у сторінку (тих самих кнопок, 

елементів форм тощо) та класи розмітки, а також JS скрипти для відповідних 
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інтерактивних елементів. Використання даних бібліотек може значною мірою 

заощадити час при розробці проекту (дизайні, верстці), правда, водночас може 

зробити сайт схожим на інші, якщо використовувати елементи дизайну фреймворків 

як є. На основі кожного фреймворку можна знайти величезну кількість платних і 

безкоштовних тем і сторінок, а також розробити свої. 

Плаский дизайн, який був використаний у проєкті, використовує мінімум 

текстур та оформлення, створення дизайну базується на поняттях контрасту, 

співвідношення кольорів та розмірів. Значну роль на тренди у веб-дизайні надав 

розвиток мобільних операційних систем. Найчастіше двигуном прогресу стають 

рішення від компанії Apple, яка у своїх дизайн-рішеннях iOS спочатку 

використовувала імітацію реальних об'єктів, а потім спростила все до плаского 

дизайну (англійською мовою – Flat UI). Зараз у вебі панує Flat дизайн та Material 

дизайн, який активно розвиває Google. 

На етапі написання HTML ми створюємо скелет сторінки, її абстрактну 

модель за допомогою тегів (мови розмітки HTML). Варто зазначити, що структуру 

може бути простіше написати, якщо у нас є прототип, складений на першому етапі 

або якщо ми самі, дивлячись на дизайн-макет, на папері схематично розмалювали 

собі всі блоки сторінки. При написанні розмітки ми також можемо прописувати 

елементам класи і ідентифікатори. 

У проекті має бути порядок: від структури проекту до імен класів, розмітки і 

написання коду. Якщо при розмітці важливо стежити за типом інформації та 

розміщенням її у відповідних блоках (заголовок, список, посилання, рядковий 

елемент, параграф тощо), то при іменуванні класів та ідентифікаторів важливо 

дотримуватися здорового глузду. Класи повинні давати абстрактне поняття про 

блок, до якого вони відносяться, щоб код було легше читати, а потім писати стилі. У 

принципі тут не повинно бути нічого складного, якщо ми розмічаємо меню, то 

блоку, що логічно містить дати клас .nav або .navigation, якщо це блок з текстом, то 

можна дати йому клас .block-text і т.д. 

Коли написана html структура проекту, певні класи можна переходити до 

написання CSS стилів та нарізки макета. Не варто перевантажувати стилі надмірною 
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специфічністю, наприклад, якщо ми хочемо, щоб посилання всередині списку мало 

червоний колір, то не обов'язково записувати всю лінійку класів та тегів: .main -nav 

ul li a, досить просто вказати .main-nav a. Занадто «специфічні» правила роблять 

правила контекстно залежним і змушують писати зайвий код, а також впливають на 

швидкість відображення сторінки, тому що при розборі правил CSS парсер читає їх 

праворуч наліво і йому спочатку, якщо брати описаний вище приклад, потрібно 

взяти всі посилання (a) потім відкинути всі посилання, які не лежать в li і т.д. поки 

він не дістанеться класу, що містить. 

Заключним етапом є написання JS скриптів. При створенні веб-сторінок стало 

практично стандартом використання бібліотеки jQuery, яка дозволяє з легкістю 

маніпулювати елементами веб-сторінки (DOM вузлами), відправляти запити на 

сервер, обробляти результат виконання та ін. Але не варто сліпо довіряти трендам, 

адже на сьогоднішній день нативний JavaScript досяг такого рівня, що, можливо, 

вже не потрібен jQuery. Тому, перш ніж сліпо прикріплювати jQuery, варто 

задуматися, чи він потрібен для ваших завдань і чи не достатньо вбудованих 

можливостей мови JavaScript. 

Не рекомендується використовувати JavaScript для стилізації, тобто не варто 

для того чи іншого об'єкта DOM (елемента сторінки) додавати цілий каскад CSS 

властивостей за допомогою JavaScript, щоб виділити його стан тощо. 

Рекомендується використовувати класи, тобто заздалегідь в CSS визначити класи 

стану ( активний, не активний, прихований, використаний та ін.) і при маніпуляції 

елементами просто додавати або видаляти відповідні класи. 

У ході роботи було проведено огляд та аналіз технологій, розроблено 

алгоритми, за якими проектуватимуться сайти, виходячи з відповідних вимог. В 

рамках проведеного аналізу були виявлені переваги та недоліки сучасних 

технологій, що використовуються у роботі з проектуванням зручного інтерфейсу 

веб-сайту.  

У даній кваліфікаційній роботі реалізовано всі поставлені завдання, 

розроблено вебсайт, орієнтований на надання різних послуг клієнтам з урахуванням 

усіх побажань, використовуючи сучасні технологічні рішення. 
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