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Інтернет впливав і продовжує впливати на формування й 

розвиток світового інформаційного співтовариства. Як 

соціальне явище Інтернет – глобальний засіб комунікацій, що 

забезпечує обмін текстової, графічної, аудіо- і відео 

інформацією й доступ до онлайнових служб без територіальних 

і національних кордонів. Це ефективний інструмент досліджень, 

розвитку торгівлі й бізнесу, впливу на аудиторію. З його 

розвитком міняються й підходи до керування бізнесом і 

маркетингом як одними з його складових частин. 

Сьогодні практично неможливо знайти навіть малу 

організацію у світі, яка не має свого представництва в Інтернеті. 

Деякі фірми надають можливість замовлення продукції або 

послуг через Інтернет та оплатою кур'єрові по факту доставки. 

Кожне підприємство або організація, для висвітлення інформації 

за допомогою мережі, повинна мати власний сайт. Для того, 

щоб збільшити обсяги продажу своєї продукції за допомогою 

Інтернету, тема створення сайту є досить актуальною.    

Основним завданням магістерської роботи є створення 

багатофункціонального веб-сайту для салону весільної моди 

«Королева». 

Сайт містить в собі логотип салону, яскравий та сучасний 

дизайн, а його структура побудована таким чином, що навіть 

недосвідчений користувач зможе без проблем знайти необхідну 

інформацію. 

Головне меню сайту містить наступні розділи сторінок: 

«Головна», «Весільні плаття», «Вечірні плаття», «Взуття», 

«Аксесуари» тощо. На сайті використано дві мови: українська, 

російська.  

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


На головній сторінці розміщено слайдер – це спеціальний 

елемент веб-дизайну, що представляє собою блок певної 

ширини. Головна його ціль у змінюванні в ручному або 

автоматичному режимі елементів – картинок, текстів і посилань. 

Слайдер візуально привабливий для відвідувачів сайту і 

стимулює інтерес цільової аудиторії до тих чи інших матеріалів 

сайту, а також дозволяє заощадити місце, адже в одному блоці 

слайдера можна демонструвати відразу кілька анонсів. Для 

даного сайту слайдер (рис. 1) використаний з метою показу 

останніх доданих новин. До кожної сторінки слайдера 

прикріплена гіперпосилання, щоб користувач міг швидко 

отримати більш детальний опис потрібної йому новини. 

 

 
Рис. 1. – Слайдер головної сторінки 

 

Сайт розроблено з використанням WordPress – це проста у 

встановленні та використанні система керування вмістом з 

відкритим кодом, яка широко використовується для створення 

веб-сайтів. Сфера застосування – від блогів до складних веб-

сайтів. Вбудована система тем і плаґінів в поєднанні з вдалою 

архітектурою дозволяє конструювати на основі WordPress 

практично будь-які веб-проекти. WordPress написана на мові 

програмування PHP з використанням бази даних MySQL. Все це 

дає колосальні можливості для створення та керування сайтом в 

цілому.  

В ході виконання роботи буде розроблено сайт для салону 

весільної моди «Королева», який розміщуватиметься в мережі 

Інтернет, та буде впроваджений у використання.  
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