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По яс ню валь на за пис ка

Ме та кур су за ви бо ром «Основи веб-дизайну» по ля гає в то му, 
щоб нав чи ти ді тей бу ду ва ти при ваб ли ві, ці ка ві та ін фор ма тив-
ні сай ти з еле мен та ми ін те рак тив но сті, а та кож роз мі щу ва ти їх 
в Ін тер не ті. Зав дан ня ми кур су є фор му ван ня в уч нів ро зу мін ня 
прин ци пів ор га ні за ції веб-ре сур сів, фор му ван ня й роз ви нен ня на-
ви ків ро бо ти з су час ни ми про грам ни ми за со ба ми, при зна че ни ми 
для роз роб ки веб-сто рі нок, а та кож ви хо ван ня куль ту ри оформ-
лен ня сай тів й умін ня гра мот но струк ту  р у   вати ін фор ма цію.

Про гра ма скла да є ть ся з:

по яс ню валь ної за пис ки, де опи са но ме ту та зав дан ня кур су, 
особ ли во сті ор га ні за ції нав чаль но-ви хов но го про це су та пе-
ре лік про грам но-тех ніч них за со бів, не об хід них для ус піш но-
го про ве ден ня кур су;
змі сту нав чаль но го ма те ріа лу та ви мог до нав чаль них до сяг-
нень уч нів;
до дат ків, у яких на ве де но кри те рії оці ню ван ня рів ня нав чаль-
них до сяг нень уч нів та спи сок ре ко мен до ва ної лі те ра ту ри.

Курс роз ра хо ва ний на 32 год навчання і мо же ви кла да ти ся в се-
ред ніх нав чаль них за кла дах будь-яко го про фі лю пі сля вив чен ня 
в ме жах ба зо во го кур су ін фор ма ти ки ос нов них по нять Ін тер не ту 
та за сад комп’ютерної гра фі ки, тоб то у 10, 11 або 12 кла сі. 

Курс міс тить дві ос нов ні скла до ві: тех но ло гіч ну та ди зай нер ську. 
Тех но ло гіч на скла до ва по ля гає у вив чен ні мов, про грам них за со-
бів і прин ци пів ро бо ти тех но ло гій, пов’язаних із роз роб кою та 
функ ціо ну ван ням веб-ре сур сів, у той час як ди зайн сто су є ть ся 
про ек ту ван ня ін тер фей су ко ри сту ва ча, пра вил струк ту ри за ції 
вмі сту веб-сто рі нок, їх гра фіч но го та сти лі стич но го оформ лен-
ня. Курс по бу до ва но так, що спо чат ку вив ча є ть ся тех но ло гіч на 
скла до ва, по тім — ди зай нер ська. Це по яс ню є ть ся особ ли во стя ми 
веб-ди зай ну: хо ча він і є різ но ви дом ху дож ньо го ди зай ну, але ви-
ма гає від ди зай не ра дот ри ман ня пев них стра те гій і об ме жень, які 
не мож ли во ус ві до ми ти, не ро зу мію чи тех но ло гіч ної скла до вої.

Уч ні, які пов ні стю опа ну ють курс, по зна йом лять ся з трьо ма під-
хо да ми до побудови веб-сай тів: ав то ма ти зо ва не ство рен ня веб-
сай ту на без кош тов но му сер ве рі, ство рен ня сай ту в се ре до ви щі 
гра фіч но го ре дак то ра сай тів та про гра му ван ня сай ту на мо ві 
HTML. Ця особ ли вість нав чаль но го ма те ріа лу до зво ляє лег ко ва-
рію ва ти йо го об ся ги та зміст. На прик лад, у шко лах гу ма ні тар но-
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го або спор тив но го про фі лю мо же бу ти до ціль ним об ме жи ти ся 
викладенням принципів ав то ма ти зо ва ного ство рен ня веб-сай ту, 
у шко лах при род ни чо го, фі зи ко-ма те ма тич но го та ху дож ньо-ес-
те тич но го про фі лів з ма те ріа лу кур су мож на ви клю чи ти мо ви 
HTML та JavaScript, а в ос віт ніх за кла дах ін фор ма цій но-тех но ло-
гіч но го про фі лю курс краще ви кла да ти в пов но му об ся зі.

Курс має прак тич ну спря мо ва ність, а отже на ви ко нан ня уч ня ми 
прак тич них ро біт слід від ве сти не мен ше 2/3 нав чаль но го ча су, 
а за вер шу ва ти ся нав чан ня має ви ко нан ням ін ди ві ду аль но го чи 
ко лек тив но го про ек ту з роз роб ки те ма тич но го веб-сай ту. Вда лим 
рі шен ням ви да є ть ся ви ко нан ня про ек ту про тя гом про хо джен ня 
ос тан ньої те ми, при свя че ної ди зай нер ській скла до вій кур су. На 
при кла ді сай ту, що роз роб ля є ть ся в ме жах цьо го про ек ту, мож на 
від пра цьо ву ва ти тео рію та прак ти ку ди зай ну. Під сум ко вий про-
ект мо же за мі ни ти прак тич ну ро бо ту № 11. Біль ше ча су, ніж на 
ін ші прак тич ні ро бо ти, слід від ве сти на прак тич ну ро бо ту № 9, 
ви ко ную чи яку учень має за сто су ва ти еле мен тар ні вмін ня в га лу-
зі про гра му ван ня.

Для нау ко во-ме то дич но го за без пе чен ня кур су, ок рім від по від-
них під руч ни ків і нав чаль них по сіб ни ків, не об хід ні та кі тех ніч ні 
й про грам ні за со би.

 1. Комп’ютерний клас з ло каль ною ме ре жею Windows та дос ту-
пом до Ін тер не ту з усіх уч нів ських комп’ютерів.

 2. Гра фіч ний ре дак тор веб-сай тів.
 3. Дос тат ньо по туж ний ре дак тор, що об роб ляє рас тро ву гра фі ку.
 4. За сіб для ство рен ня gif-ані ма ції (як що та кий не вхо дить до 

скла ду гра фіч но го ре дак то ра).
 5. Веб-брау зер.
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11 клас (32 год + 3 год ре зерв но го навчального ча су; 1 або 2 год на тиж день)

Зміст нав чаль но го ма те ріа лу Нав чаль ні до ся г н ен ня уч нів

1. Ав то ма ти зо ва не ство рен ня й під трим ка веб-ре-
сур сів. Тех но ло гії Веб 2 (5 год)

Струк ту ра веб-сай тів, різ но ви ди веб-сто рі нок. Реє ст-
ра ція веб-сай ту на сер ве рі без кош тов но го хос тин га. 
Ав то ма ти зо ва не ство рен ня ста тич ної веб-сто рін ки, 
ви бір її ти пу й оформ лен ня. На пов нен ня веб-сто рін-
ки ін фор ма ці єю, ство рен ня по си лань, за ван та жен ня 
фай лів на сер вер.
Ав то ма ти зо ва не ство рен ня й ад мі ні  с тр ува ння фо ру-
мів та ча тів.
Ог ляд тех но ло гій Веб 2. По нят тя бло гу й різ но ви ди 
бло гів. Ство рен ня й оформ лен ня бло гу, пуб лі ка ція 
по ві дом лень у бло зі та на строю ван ня йо го па ра мет-
рів. Ві кі-тех но ло гії. Ство рен ня й ви ко ри стан ня веб-
спіль нот.

Прак тич на ро бо та № 1. Ав то ма ти зо ва не ство рен ня 
й ад мі ні ст ру ван ня веб-сай ту.
Прак тич на ро бо та № 2. Ство рен ня веб-ре сур сів з ви-
ко ри стан ням тех но ло гій Веб 2.

Учень
по яс нює 

від мін но сті між сто рін ка ми ти пу до маш ньої, веб-ка та ло гу, фо ру-
му, ча ту, бло гу, сто рін кою роз ді лу веб-сай ту то що;
по нят тя бло гу;
при зна чен ня і прин ци пи функ ціо ну ван ня веб-спіль нот;

опи сує
ха рак тер ні ри си тех но ло гій Веб 2;
про цес реє ст ра ції веб-сай ту на сер ве рі без кош тов но го хос тин га;
про цес ство рен ня бло гу й пуб лі ка ції у бло зі по ві дом лень; 
про цес ав то ма ти зо ва но го ство рен ня веб-фо ру мів та ча тів за до по-
мо гою від по від них без кош тов них служб;

уміє
реє ст ру ва ти веб-сайт на сер ве рі без кош тов но го хос тин га;
ав то ма ти зо ва ни ми за со ба ми ство рю ва ти ста тич ні веб-сто рін ки 
різ них ти пів, до би ра ти їхнє оформ лен ня; 
ад мі ні ст ру ва ти веб-сайт, опуб лі ко ва ний на сер ве рі без кош тов но-
го хос тин га;
за со ба ми веб-сер ве ра без кош тов но го хос тин га ство рю ва ти вміст 
веб-сай ту й онов лю ва ти йо го; 

–

–
–

–
–
–
–

–
–

–

–
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ство рю ва ти й ад мі ні ст ру ва ти блог;
ство рю ва ти й ад мі ні ст ру ва ти он лай но ві спіль но ти;
ство рю ва ти й ад мі ні ст ру ва ти фо ру ми та ча ти на сер ве рах від по-
від них без кош тов них служб; 

ви ко ри сто вує
ві кі-тех но ло гії для ко лек тив но го оп ра цю ван ня ін фор ма ції;
он лай но ві спіль но ти, бло ги, ві кі-тех но ло гії, фо ру ми, ча ти для 
пуб лі ку ван ня ін фор ма ції й об мі ну нею з ін ши ми ко ри сту ва ча ми.

–
–
–

–
–

2. Ос но ви мо ви HTML (6 год)
По нят тя про мо ву роз міт ки, гі пер тек сто вий до ку-
мент та йо го еле мен ти.
По нят тя те га й ат ри бу та. Те ги фор ма ту ван ня шриф-
тів і по ді лу тек сту на ряд ки та аб за ци. Тек сто ві гі пер-
по си лан ня. Те ги за го лов ка й ті ла веб-сто рін ки.
Ну ме ро ва ні й мар ко ва ні спи ски на веб-сто рін ках.
Спо со би ке ру ван ня струк ту рою та роз мі щен ням ін-
фор ма ції на веб-сто рін ках.
Роз міт ка веб-сто рі нок за до по мо гою таб лиць. Те ги 
таб лиць, ряд ків, клі ти нок, їх ні ат ри бу ти.
По нят тя про струк ту ру веб-сай ту. Фрей ми, те ги й ат-
ри бу ти фрей мів. Ви ко ри стан ня по си лань у фрей мах.

Учень
по яс нює

по нят тя гі пер тек сто во го до ку мен та й мо ви роз міт ки;
по нят тя те га й ат ри бу та те га;
по нят тя по чат ко во го й кін це во го те га, від мін ність між оди ноч ни-
ми те га ми й кон тей не ра ми;
пра ви ла ко рект но го вкла ден ня те гів;
прин цип оз на чен ня ко льо ру в мо ві HTML;

кла си фі кує
те ги за при зна чен ням;

опи сує
син так сис і при зна чен ня ос нов них те гів для фор ма ту ван ня тек-
сту, ство рен ня гі пер по си лань, спи сків, таб лиць і фрей мів, а та кож 
ос нов них ат ри бу тів цих те гів;
об ласть дії ат ри бу тів те га, що вхо дить до скла ду гі пер тек сто во го 
до ку мен та;

–
–
–

–
–

–

–

–
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Прак тич на ро бо та № 3. Роз роб ка най про сті шої веб-
сто рін ки.
Прак тич на ро бо та № 4. Струк ту ру ван ня веб-сто рі-
нок за до по мо гою таб лиць.
Прак тич на ро бо та № 5. Роз роб ка веб-сай тів з ви ко-
ри стан ням фрей мів.

уміє
за да ва ти фо но вий ко лір веб-сто рін ки;
вста нов лю ва ти ко лір, жир ність, стиль та ін ші па ра мет ри шриф ту 
як для всі єї сто рін ки, так і для ок ре мих аб за ців і тек сто вих фраг-
мен тів;
ство рю ва ти на веб-сто рін ках од но рів не ві мар ко ва ні й ну ме ро ва ні 
спи ски;
ство рю ва ти веб-сайт з кіль кох сто рі нок, що зв’язані тек сто ви ми 
гі пер по си лан ня ми;
ство рю ва ти таб ли ці з об’єднаними клі тин ка ми;
ство рю ва ти веб-сайт, по ді ле ний на кіль ка фрей мів;
за да ва ти зна чен ня ат ри бу тів під час оформ лен ня клі ти нок, ряд ків 
і таб лиць;
ство рю ва ти про сті веб-сто рін ки за со ба ми мо ви HTML і тек сто во-
го ре дак то ра;

ви ко ри сто вує
за го лов ки для струк ту ру ван ня вмі сту веб-сто рі нок;
тег для ви ве ден ня за зда ле гідь від фор ма то ва но го тек сту;
внут ріш ні, зов ніш ні, змі ша ні по си лан ня, а та кож по си лан ня на 
фай ли й ад ре си елек трон ної пош ти;
таб ли ці для роз мі щен ня ін фор ма ції в пев них міс цях веб-сто рін ки;
по си лан ня на об’єкти сто рі нок, по ді ле них на фрей ми.

–
–

–

–

–
–
–

–

–
–
–

–
–
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3. Гра фі ка, ау діо- та ві део ін фор ма ція 
на веб-сто рінках (4 год)

Фор ма ти зоб ра жень, що ви ко ри сто ву ю ть ся в Ін тер не-
ті, їх ні особ ли во сті.
Роз мі щен ня та ви рів ню ван ня зоб ра жень на веб-сто-
рін ках.
Кар ти по си лань.
Ство рен ня gif-ані ма ції й роз мі щен ня її на сай тах.
Роз мі щен ня на веб-сто рін ках ау діофай лів і на строю-
ван ня па ра мет рів їх про гра ван ня.
Фор ма ти ві део фай лів, їх ні особ ли во сті. Встав лян ня 
ві део фай лів і на строю ван ня па ра мет рів їх  від тво рен-
ня. Від тво рен ня ау діо- та ві део фай лів в он лай но во му 
ре жи мі.

Прак тич на ро бо та № 6. Роз мі щен ня на веб-сто рін ці 
гра фіч них об’єктів.

Учень
опи сує

ос нов ні ха рак те ри сти ки та при зна чен ня гра фіч них фор ма тів 
JPEG, GIF, PNG;
при зна чен ня те гів для встав лен ня зоб ра жень, ау діо- та ві део фай-
лів на веб-сто рін ки та їхніх ос нов них ат ри бу тів;

на зи ває
фор ма ти ау діо- та ві део фай лів, що най час ті ше ви ко ри сто ву ю ть ся 
в Ін тер не ті;

по яс нює
об ме жен ня, пов’язані з про пу ск ною здат ні стю ін тер нет-з’єднання 
та до пус ти ми ми роз мі ра ми ау діо- та ві део фай лів;

уміє
ім пор ту ва ти зоб ра жен ня у веб-сто рін ки й на строю ва ти їх ні па ра-
мет ри;
ви рів ню ва ти зоб ра жен ня від нос но тек сту дов ко ла них;
ви ко ри сто ву ва ти зоб ра жен ня як фон і як по си лан ня;
ство рю ва ти кар ти по си лань;
ство рю ва ти ані мо ва ні зоб ра жен ня у gif-фай лах та ім пор ту ва ти їх 
у веб-сто рін ки;
зв’язувати веб-сто рін ки з ау діо- та ві део фай ла ми;
ство рю ва ти по си лан ня на ау діо- та ві део ре сур си й від тво рю ва ти 
їх під час пе ре гля ду веб-сто рі нок.

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
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4. Ві зу аль ний ре дак тор веб-сай тів (3 год)
Ін тер фейс про гра ми. Ре жи ми пе ре гля ду веб-до ку-
мен та.
Ство рен ня сай ту за до по мо гою май ст ра.
Ство рен ня веб-сай ту в ре жи мі WYSIWYG: ус та нов-
лен ня па ра мет рів сто рін ки, вве ден ня й фор ма ту ван-
ня тек сту, гі пер по си лань, зоб ра жень.
Струк ту ру ван ня веб-сто рі нок і сай тів за до по мо гою 
таб лиць та фрей мів.
Ке ру ван ня гра фі кою на веб-сто рін ках.
До да ван ня до веб-сто рі нок муль ти ме дій но го вмі сту.

Прак тич на ро бо та № 7. Роз роб ка сай ту в се ре до ви-
щі ві зу аль но го ре дак то ра сай тів.

Учень
по яс нює

при зна чен ня різ них ре жи мів пе ре гля ду веб-до ку мен та й спів від-
но шен ня між ві доб ра жен ням до ку мен та в різ них ре жи мах;
спо со би на ві га ції де ре вом сто рі нок сай ту в се ре до ви щі ві зу аль но-
го ре дак то ра сай тів;

уміє
за пус ка ти веб-ре дак тор на ви ко нан ня, від кри ва ти й збе рі га ти про-
ек ти веб-сай тів;
ство рю ва ти сай ти за до по мо гою май ст ра;
за сто со ву ва ти шаб ло ни для ство рен ня сай тів й роз роб ля ти влас ні 
шаб ло ни;
фор ма ту ва ти веб-сто рін ки та їх ні еле мен ти у ві зу аль но му ре жи мі;
ство рю ва ти гі пер по си лан ня на ос но ві тек сто вих фраг мен тів, а та-
кож на ос но ві зоб ра жень;
роз роб ля ти в се ре до ви щі веб-ре дак то ра сай ти, що скла да ю ть ся 
з кіль кох веб-сто рі нок, зв’язаних по си лан ня ми;
роз роб ляти в се ре до ви щі веб-ре дак то ра сай ти, сто рін ки яких скла-
да ю ть ся з кіль кох фрей мів;

ви ко ри сто вує
за со би ві зу аль но го веб-ре дак то ра для ство рен ня й фор ма ту ван ня 
таб лиць на веб-сто рін ках і струк ту ру ван ня веб-сто рі нок в ці ло му;
за со би ві зу аль но го веб-ре дак то ра для ім пор ту на веб-сто рін ки 
зоб ра жень, ау діо- та ві део фраг мен тів, на строю ван ня па ра мет рів 
їх ньо го роз та шу ван ня, ві доб ра жен ня та від тво рен ня.

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–
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5. Таб ли ці кас кад них сти лів і ди на міч ні веб-сай ти 
(6 год)

По нят тя про кас кад ні ар ку ші сти лів.
Оз на чен ня й за сто су ван ня сти лів, зв’язування ар ку-
шів сти лів з гі пер тек сто ви ми до ку мен та ми.
По нят тя про об’єктну мо дель до ку мен та DOM і мо ву 
DHTML.
По нят тя про по дії та об роб ку по дій, що під три му є ть-
ся мо вою DHTML.
Ство рен ня ди на міч них еле мен тів за до по мо гою гра-
фіч но го ре дак то ра веб-сто рі нок: ди на міч на змі на 
па ра мет рів тек сту, спи ски, що розкриваються, по зи-
ціо ну ван ня зоб ра жень.
По нят тя про мо ви веб-скрип тів та спо сіб ви ко ри стан-
ня скрип тів у гі пер тек сто вих до ку мен тах.
Ав то ма тич не ге не ру ван ня веб-скрип тів за со ба ми гра-
фіч но го ре дак то ра веб-сто рі нок, об роб ка форм.

Прак тич на ро бо та № 8. Ство рен ня ди на міч них еле-
мен тів на веб-сто рін ках.
Прак тич на ро бо та № 9. Об роб ка форм за до по мо-
гою веб-скрип тів.

Учень
по яс нює

по нят тя сти лю й ар ку ша сти лю;
по нят тя об’єкта, до ку мен та, вла сти во сті, ме то ду;
при зна чен ня й за галь ний син так сис опи су об’єктної мо де лі до ку-
мен та;
при зна чен ня мо ви JavaScript або VB-Script, спо сіб ви ко ри стан ня 
веб-скрип тів у гі пер тек сто вих до ку мен тах, при зна чен ня кон тей-
не рів <SCRIPT> і <NOSCRIPT>;

опи сує
прин цип зв’язування ар ку шів сти лів з гі пер тек сто ви ми до ку мен-
та ми й за сто су ван ня сти лів до їх ніх еле мен тів; 
по нят тя по дії та;

на зи ває
на зи ває бли зько 10 ос нов них по дій об’єктів;
8–10 об’єктів мо де лі DOM, а та кож їх ні ос нов ні вла сти во сті;

уміє
ство рю ва ти за со ба ми гра фіч но го ре дак то ра веб-сай тів й за сто-
со ву ва ти кіль ка сти лів, на прик лад ті, що ви зна ча ють па ра мет ри 
ко льо ру й шриф ту; 
про гра му ва ти ди на міч не змі нен ня зна чень ат ри бу тів HTML-те гів;

–
–
–

–

–

–

–
–

–

–
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ге не ру ва ти за до по мо гою за со бів гра фіч но го веб-ре дак то ра про-
сті скрип ти, при зна че ні для об роб ки вве де них у фор ми да них 
та для змі нен ня па ра мет рів еле мен тів веб-до ку мен тів;
ін тер пре ту ва ти код веб-скрип тів та вно си ти до ньо го не ве ли кі 
ко рек ти ви.

–

–

6. Хос тинг та по пу ля ри за ція сай тів (2 год)
Ви бір до ме на й реє ст ра ція у про вайд ера.
Ди зайн URL-ад ре си.
Ство рен ня FTP-з’єднання й ви ван та жен ня фай лів на 
від да ле ний сер вер.
По пу ля ри за ція сай ту за до по мо гою ба нер них ме реж, 
по шу ко вих сис тем, об мі ну по си лан ня ми, плат ної 
рек ла ми.

Прак тич на ро бо та № 10. Пуб лі ку ван ня веб-сай ту та 
йо го реє ст ра ція в по шу ко вій сис те мі.

Учень
по яс нює

по нят тя ба не ра й ба нер ної ме ре жі;
прин цип дії по шу ко вих сис тем;
по нят тя ін дек са ції та ре ле вант но сті;

опи сує
кри те рії, за яки ми мож на ви зна чи ти, на скіль ки вда лою є URL-ад-
ре са;
пра ви ла, яких має дот ри му ва ти ся роз роб ник сай ту для за по бі ган-
ня не га тив ним на слід кам змі нен ня URL-ад ре си;
механізм от ри ман ня без кош тов но го й плат но го хос тин гу;
про цес ке ру ван ня вмі стом від да ле но го веб-сай ту;
спо со би по пу ля ри за ції сай ту, такі як об мін по си лан ня ми й плат на 
рек ла ма;

на зи ває
бли зько 10 по пу ляр них по шу ко вих сис тем;
ад ре си 3–4 по шу ко вих сис тем;

–
–
–

–

–

–
–
–

–
–
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уміє
вста нов лю ва ти FTP-з’єднання за до по мо гою гра фіч но го ре дак то-
ра веб-сай тів;
ке ру ва ти вмі стом сай ту, роз мі ще но го на від да ле но му сер ве рі, че-
рез FTP-дос туп;
реє ст ру ва ти веб-сай ти в по шу ко вих сис те мах;
за сто со ву ва ти тег <META> та йо го ат ри бу ти з ме тою ке ру ван ня 
ін дек са ці єю й ре ле вант ні стю сто рі нок у по шу ко вих сис те мах.

–

–

–
–

7. Ху дож ні ас пек ти веб-ди зай ну (6 год)
Ти пи сай тів, їх ні особ ли во сті.
Пла ну ван ня веб-сай ту.
Про сто ро вий ди зайн веб-сто рін ки: прин ци пи ер го но-
міч но го роз мі щен ня кон тен ту, про сто ро ві від но шен-
ня еле мен тів сто рін ки.
Ди зайн ко льо ру, фор ми, тек сту ри, шриф тів.
По нят тя про єд ність сти лю веб-сто рін ки, ба ланс, кон-
траст.
Ди зайн ін фор ма цій но го на пов нен ня сай ту: ство рен ня 
й роз мі щен ня тек сто вих бло ків, на строю ван ня їхніх 
па ра мет рів, фор му ван ня за го лов ків.
Ди зайн струк ту ри сай ту: прин ци пи роз по ді лу вмі сту 
за сто рін ка ми, ор га ні за ція на ві га ції сай том, різ но ви-
ди веб-сто рі нок (го лов на, те ма тич на, сто рін ка-зміст 
то що) та особ ли во сті їхнього ди зай ну.

Учень
по яс нює

по нят тя еле мен тів шриф ту: гар ні ту ри, на пи сан ня, кег ля то що;
кри те рії ви бо ру пев но го шриф ту для оформ лен ня окремих еле-
мен тів веб-сто рі нок;
прин цип єд но сті фор ми в ди зай ні сай тів;
особ ли во сті спри йнят тя ку то вих та за круг ле них форм, роль пря-
мих і кри вих у спри йнят ті веб-сто рін ки;

опи сує
прин ци пи ер го но міч но го спів від но шен ня роз мі рів еле мен тів веб-
сто рін ки, їх фор ми, роз та шу ван ня, щіль но сті;
ко лір ні сис те ми RGB, HSV, CMYK, особ ли во сті ві доб ра жен ня ко-
льо рів на ек ра ні мо ні то ра;
бу до ву гео мет рич них, пік сель них, фо то гра фіч них, пред мет них 
тек стур;

–
–

–
–

–

–

–
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Ти по ві по мил ки ди зай не рів-по чат ків ців.

Прак тич на ро бо та № 11. Оформ лен ня сай ту

особ ли во сті ди зай ну осо би стих, не ко мер цій них, ко мер цій них, 
рек лам них та ін ших сай тів;

на во дить при кла ди
су міс них і не су міс них гар ні тур шриф тів;
вда лих і не вда лих спо лу чень ко льо рів;

уміє
зна хо ди ти ідею, стиль ди зай ну, а та кож пла ну ва ти струк ту ру веб-
про ек ту на за да ну те ма ти ку;
за сто со ву ва ти ко лір ну га му для ке ру ван ня ува гою й ство рен ня 
пев но го на строю у ко ри сту ва ча;
до би ра ти ер го но міч не шриф то ве оформ лен ня ок ре мих веб-сто рі-
нок і сай тів у ці ло му;
до би ра ти вда лі ко льо ро ві спів від но шен ня тек сту й фо ну, об’єкту 
й фо ну, су сід ніх об’єктів;
до би ра ти тек сту ри і за сто со ву ва ти їх там, де це до реч но;
зба лан со ва но роз мі щу ва ти еле мен ти на по лі веб-сто рін ки, вра хо-
вую чи роз та шу ван ня цен тра мас, фо ку са ува ги то що.
за сто со ву ва ти кон траст ко льо ру, роз мі рів, від ста ней, тек стур то що 
під час фор му ван ня ком по зи ції веб-сто рін ки й для ке ру ван ня ува-
гою ко ри сту ва ча;
струк ту ру ва ти тек сто ве на пов нен ня сто рі нок і сай тів: ви ді ля ти 
ло гіч но за вер ше ні бло ки ін фор ма ції, до би ра ти ла ко ніч ні й влуч ні 
за го лов ки, ор га ні зо ву ва ти ме ню й струк ту ру по си лань так, щоб 
по шук на сай ті не об хід ної ін фор ма ції був лег ким;
уни ка ти ти по вих по ми лок ди зай не рів-по чат ків ців.

–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

–
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Учень оз на чує по нят тя веб-сай ту, веб-сто рін ки, 
URL-ад ре си, по яс нює прин ци пи на ві га ції Ін тер не-
том і прин ци пи ор га ні за ції внут ріш ньої струк ту ри 
веб-сай тів

2

Учень має початкові знання про структуру 
гіпертекстового документа й мову HTML. 
По яс нює особ ли во сті ди зай ну осо би стих, 
не ко мер цій них, ко мер цій них, рек лам них 
та ін ших сай тів

3

Учень пояснює прин ци пи на ві га ції Ін тер не том, 
опи сує прин ци пи ор га ні за ції внут ріш ньої 
струк ту ри веб-сай тів.
Дає оз на чен ня те гу й ат ри бу та те гу. Кла си фі кує 
те ги за при зна чен ням.
Учень опи сує ос нов ні ха рак те ри сти ки та при зна чен-
ня гра фіч них фор ма тів JPEG, GIF, PNG.
За пус кає веб-ре дак тор на ви ко нан ня, від кри ває 
й збе рі гає про ек ти веб-сай тів, за вер шує ро бо ту 
з ре дак то ром
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4

Учень має по чат ко ві знан ня про се ре до ви ще гра фіч-
но го веб-ре дак то ра та прин ци пи йо го ви ко ри стан ня, 
про фор ма ти веб-гра фі ки, ау діо- та ві део фай лів, що 
ви ко ри сто ву ю ть ся в Ін тер не ті.
Вміє ство рювати сай ти за до по мо гою май ст ра у се ре-
до ви щі веб-ре дак то ра.
Опи сує про цес от ри ман ня без кош тов но го й плат но-
го хос тин гу.
По яс нює по нят тя по чат ко во го й кін це во го те гу, а та-
кож від мін ність між оди ноч ни ми те га ми й кон тей не-
ра ми. Опи сує син так сис і при зна чен ня те гів HTML, 
при зна че них для ке ру ван ня па ра мет ра ми шриф ту 
й по ді лу тек сту на аб за ци

5

Учень уміє реєструвати веб-сайт на без кош тов но му 
сер ве рі. За до по мо гою за со бів такого сер ве ра він 
ство рює ста тич ні веб-сто рін ки різ них ти пів, до би-
рає їх нє оформ лен ня.
Учень ство рює на веб-сто рін ках гі пер по си лан ня на 
ос но ві тек сто вих фраг мен тів і зоб ра жень. Ви ко ри-
сто вує те ги гі пер по си лань і за го лов ків.
Опи сує прин цип ке ру ван ня вмі стом від да ле но го 
веб-сай ту й ос нов ні спо со би по пу ля ри за ції сай тів.
У се ре до ви щі гра фіч но го веб-ре дак то ра учень за сто-
со вує шаб ло ни для ство рен ня сай тів, у ві зу аль но му 
ре жи мі фор ма тує веб-сто рін ки та їх ні еле мен ти
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Учень ро зу міє ос нов ні прин ци пи роз роб ки веб-сай-
ту за со ба ми мо ви HTML та за до по мо гою гра фіч но-
го веб-ре дак то ра. Учень ад мі ні ст рує веб-сайт, опуб-
лі ко ва ний на без кош тов но му сер ве рі. За до по мо гою 
без кош тов ної служ би ве ден ня бло гів ство рює й ад мі-
ні ст рує елек трон ний жур нал.

Ви зна чає об ласть дії ат ри бу тів те гу, що вхо дить до 
скла ду гі пер тек сто во го до ку мен та. Ви ко ри сто вує 
внут ріш ні, зов ніш ні, змі ша ні по си лан ня, а та кож 
по си лан ня на фай ли й ад ре си елек трон ної пош ти. 
Ство рює веб-сайт з кіль кох сто рі нок, зв’язаних тек-
сто ви ми гі пер по си лан ня ми.

Ім пор тує зоб ра жен ня у веб-сто рін ки за до по мо гою 
те гу <IMG>, ви ко ри сто вує йо го ос нов ні ат ри бу ти

ІІ
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7

Учень створює на без кош тов но му сер ве рі й ад мі ні ст-
рує фо ру ми й ча ти.

Ство рює на веб-сто рін ках од но рів не ві мар ко ва ні 
й ну ме ро ва ні спи ски. Уміє ви рів ню ва ти зоб ра жен ня 
від нос но тек сту дов ко ла. Ство рює веб-сайт з кіль кох 
сто рі нок, що зв’язані тек сто ви ми гі пер по си лан ня ми.

Учень ство рює ані мо ва ні зоб ра жен ня у gif-фай лах 
та ім пор тує їх у веб-сто рін ки.

За до по мо гою гра фіч но го веб-ре дак то ра він ім пор-
тує у веб-сто рін ки зоб ра жен ня, ау діо- та ві део фраг-
мен ти, на стро ює па ра мет ри їх ньо го роз та шу ван ня, 
ві доб ра жен ня і від тво рен ня

8

Учень має сталі навички роботи в середовищі гра-
фічного веб-редактора і вміє використовувати ос новні 
конструкції мови HTML. Він уміє ство рю ва ти про сті 
веб-сто рін ки за со ба ми мо ви HTML і тек сто во го ре дак-
то ра. За сто со вує для опи су струк ту ри веб-сто рі нок і 
фор ма ту ван ня їхніх еле мен тів таб ли ці та фрей ми.

Уміє до да ва ти те ги HTML до сто рі нок, ство ре них на 
без кош тов но му сер ве рі.

Учень зв’язує веб-сто рін ки з ау діо- та ві део фай ла ми. 
Ство рює по си лан ня на ау діо- та ві део ре сур си й від-
тво рює їх в он лай но во му ре жи мі.

По яс нює по нят тя сти ля й ар ку ша сти ля. Опи сує 
прин цип зв’язування ар ку шів сти лів з гі пер тек сто-
ви ми до ку мен та ми й за сто су ван ня сти лів до їх ніх 
еле мен тів
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Учень має уяв лен ня про ар ку ші сти лів, об’єктну мо-
дель до ку мен та, мо ву DHTML та мо ви веб-скрип-
тів. Уміє ство рю ва ти й за сто со ву ва ти кіль ка сти лів 
з кас кад них ар ку шів сти лів. По яс нює при зна чен ня 
й за галь ний син так сис опи су об’єктної мо де лі до ку-
мен та. Дає оз на чен ня по нять об’єкта, до ку мен та, вла-
сти во сті, ме то ду.
Учень опи сує прин ци пи ер го но міч но го спів від но-
шен ня роз мі рів еле мен тів веб-сто рін ки, їх фор ми, 
роз та шу ван ня, щіль но сті. Опи сує ко льо ро ві сис те-
ми RGB, HSV, CMYK, особ ли во сті ві доб ра жен ня 
ко льо рів на ек ра ні мо ні то ра.
Опи сує прин цип ке ру ван ня вмі стом від да ле но го веб-
сай ту. Вста нов лює FTP-з’єднання за со ба ми гра фіч но-
го ре дак то ра веб-сай тів. Ке рує вмі стом сай ту, роз мі-
ще но го на від да ле но му сер ве рі, че рез FTP-дос туп
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Учень дос ко на ло (у ме жах нав чаль ної про гра ми) 
знає й ви ко ри сто вує мож ли во сті мо ви HTML і гра-
фіч но го веб-ре дак то ра.
Уміє реє ст ру ва ти веб-сай ти в по шу ко вих сис те мах. 
Ви ко ри сто вує тег <META> та йо го ат ри бу ти з ме-
тою ке ру ван ня ін дек са ці єю й ре ле вант ні стю сто рі-
нок у по шу ко вих сис те мах.
Опи сує й за сто со вує прин ци пи ди зай ну шриф тів, 
фор ми, ко льо ру, тек стур

11

Учень дотримується прин ци пу єд но сті фор ми в ди-
зай ні сай тів. Уміє зба лан со ва но роз мі щу ва ти еле мен-
ти на по лі веб-сто рін ки, вра хо вую чи роз та шу ван ня 
цен тра мас, фо ку са ува ги то що. На зи ває 10–15 най-
ти по ві ших по ми лок ди зай не рів-по чат ків ців і вміє 
уни ка ти їх.
Уміє ге не ру ва ти за до по мо гою за со бів гра фіч но го 
веб-ре дак то ра про сті скрип ти, при зна че ні для об роб-
ки вве де них у фор ми да них, та для змі нен ня па ра-
мет рів еле мен тів веб-до ку мен тів

12

Учень має стій кі сис тем ні знан ня в га лу зі роз роб ки 
веб-сай тів та про дук тив но їх ви ко ри сто вує. Він уміє 
са мо стій но роз ро би ти план веб-сай ту, що скла да є ть-
ся з кіль кох веб-сто рі нок і міс тить ди на міч ні еле мен-
ти, вда ло діб ра ти ди зайн сай ту, роз мі ти ти сто рін ки, 
за про гра му ва ти сайт, пов но цін но ви ко ри сто вую чи 
за со би мо ви HTML і гра фіч но го веб-ре дак то ра, 
опуб лі ку ва ти сайт на від да ле но му сер ве рі й під три-
му ва ти йо го функ ціо ну ван ня 
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