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У наш час значну роль відіграє інформація, адже “Хто 

володіє інформацією той володіє світом”. Точна, достовірна, і 

своєчасна інформація може змінити світ. Веб-сайти 

допомагають донести будь-яку інформацію майже до кожної 

людини.  

Інформатизація суспільства, використання інформаційних 

засобів та технологій, у веденні бізнесу (виробництві, наданні 

послуг), суттєво спрощують будь-якого роду діяльність, разом з 

тим підвищують раціональність використаних ресурсів, 

збільшують доходи та конкурентоспроможність суб’єктів 

ведення господарської діяльності. Саме Інтернет забезпечує 

рішення маси завдань, які стоять перед компаніями в процесі 

виробництва та просування товарів до споживача. І у нас час 

важко знайти кафе, ресторан чи піцерію, у якого не було б 

власного веб-сайту. Саме тому основним є актуальним та 

необхідним створення сучасних веб-ресурсів, зокрема сайту 

кафе «Avocado». 

За допомогою сайту кафе «Avocado» користувач зможе 

зробити замовлення додому, переглянути меню, ознайомитись з 

часом роботи тощо. На даному сайті   використані такі плагіни 

як «Vkonkate API», «Slider», «Multilanguage». Також були 

використані такі віджети як «Like Button Voting & Rating» та 

«Google Maps Widget». 

При розробці сайту було використано WordPress – систему 

керування контентом (CMS) з відкритим вихідним кодом. 

Область застосування цієї CMS досить широка. За допомогою 

Wordpress можна створювати персональні сайти, складні 

новинні ресурси або навіть інтернет-магазини. Однак справжнє 

покликання Wordpress знайшов у сфері створення блогів. Також 

http://teacode.com/online/udc/00/004.9.html


в Wordpress є вбудована система тем і плаґінів, завдяки цьому 

дозволяє конструювати на основі WordPress практично будь-які 

веб-проекти.  

Сайт буде містити в собі логотип кафе, зручний та сучасний 

дизайн, що дозволить користувачеві отримати інформацію про 

заклад. 

Головне меню сайту складається з розділів: головна сторінка, 

контакти, про нас, зробити замовлення, меню тощо. На сайті 

можна вибрати комфортну для користувача мову, три мови на 

вибір: українська, російська та англійська.  

Результатом роботи є повноцінний веб-сайт для сучасного 

кафе «Avocado», який буде розміщено в мережі Інтернет і кожен 

бажаючий буде мати можливість скористатись ним.  
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