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Тема: Створення електронного магазину за допомогою 

безкоштовного ресурсу https://www.jimdo.com/. 

Мета: Набути уміння використовувати інструментальні засоби створення систем ЕК 

(електронних магазинів), використовувати безкоштовний ресурс 

https://www.jimdo.com/ для створення складних web-сторінок.  

  

Структура веб-сайтів 

Веб-сторінка - інформаційний ресурс, доступний у мережі World Wide Web, який 

можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай ця інформація записана у форматі HTML або 

XHTML і може містити гіпертекст із навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки. 

 
Рис. 9.1 Структура веб-сторінок 

Веб-сайт - сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті, які об'єднані як за 

змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох 

серверах. Зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, проте в усіх сайтів можна знайти 

спільні за функціональністю частини. Структура веб-сайтів. 

1. Головна сторінка 

2. Меню сайту 

3. Гіперпосилання на інші сторінки або сайти 

На будь-якому сайті першою відкривається головна сторінка. У верхній частині 

головної сторінки зазвичай розташована так звана шапка, яку дублюють на інших сторінках 

сайту. Це роблять спеціально, адже ця частина відображається у вікні браузера першою і 

відвідувач насамперед звертає увагу на неї. Щоб забезпечити швидкий перехід до основних 

тематичних розділів сайту, створюють меню сайту — список гіперпосилань на його розділи. 

Горизонтальне меню зазвичай розташовують у шапці, іноді дублюючи його в нижній частині 

сторінки, а вертикальне — переважно в лівій частині сторінки, у місці, звідки відвідувач 

починає її переглядати. Меню є одним із найважливіших компонентів сайту, користувач 

постійно звертає на нього увагу, і тому вимоги до нього високі. Меню має бути зручним, 

помітним і зрозумілим, інакше користувач не знатиме, як перейти до потрібного розділу, і 

покине сайт. Пункти меню мають бути чітко відділені один від одного. Гіперпосилання, 

розміщені в тексті чи у вигляді графічних об'єктів, дозволяють переходити на різні сторінки 

сайту або навіть на інші сайти. На сайтах із дуже великим обсягом інформації є сторінки 

третього рівня, а якщо необхідно — то й четвертого, п'ятого тощо.  

Безкоштовний хостинг веб-сайту 

Для того щоб сайт став доступним широкому колу відвідувачів, йому необхідно 

призначити доменне ім'я і розмістити в мережі Інтернет. Розміщення сайту на сервері та 
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подальше його адміністрування називають хостингом. Наданням такої послуги займаються 

спеціальні організації. Хостинг буває платним і безкоштовним. Можливість створювати веб-

сторінки та організовувати форуми й чати в автоматизованому режимі (крім власне 

розміщення сайту) часто надається на серверах, що забезпечують хостинг. Наприклад, 

ucoz.ru, mylivepage.com. Веб-хостинг Ucoz — це безкоштовний веб-хостинг із вбудованою 

системою керування сайтом. Модулі UcoZ можуть використовуватися як у єдиній зв'язці для 

створення повнофункціонального сайту, так і окремо, наприклад, як блог-платформи, веб-

форуми та ін. Фактично UcoZ — це веб-сервіс, що працює за принципами Веб 2.0 і дозволяє, 

в першу чергу, створювати сайти різного рівня складності та досить сильно відрізняється від 

традиційних безкоштовних хостингів. Під час реєстрування користувачеві надається 

можливість вибрати домен для свого проекту. В системі існують також і домени, спеціально 

розраховані на українську аудиторію — name.ucoz.ua, name.at.ua. Під час реєстрування 

кожен користувач отримує 400 Мб дискового обсягу. Дисковий обсяг постійно збільшується 

пропорційно до зростання кількості відвідувачів сайту. 

Технологія створення сайту в системі UcoZ 

В Інтернет-браузері відкриваємо сторінку www.ucoz.ua. Натискаємо на кнопці 

Створити сайт. Потрапляємо на реєстраційну форму користувача, яку заповнюємо, 

відповідно до запропонованих запитань.  

1. Натиснути на кнопці Реєстрація. Після заповнення форми ви отримаєте глобальний 

профіль у системі uNet, що дасть вам можливість створювати будь-яку кількість 

сайтів у системі UcoZ. Якщо всі дані введено правильно, ви переходите до сторінки, 

яка вимагає підтвердження e-mail адреси (лист для підтвердження вам надіслано на 

вашу поштову скриньку, яку ви вказали під час реєстрації). Підтвердивши e-mail 

адресу, ви переходите до вікна, у якому потрібно ввести секретний реєстраційний код, 

зображений на картинці поряд.  

2. Заповнення веб-топа користувача. Спочатку ви повинні встановити окремий пароль 

для веб-топа, який знадобиться для додаткового захисту вашої інформації.  

3. Потрібно придумати та вписати адресу сайту, вибравши той хостинг, який пропонує 

UсоZ. До речі, він налічує 18 імен і містить українські домени. Усе, ваш сайт успішно 

створено, про що й повідомить система. Щоб створити розділ на Ucoz–сайті потрібно 

зайти під логіном і паролем адміністратора сайту.  Обрати Пункт «Общее» - «Вход в 

панель управления». Потім в контекстному меню (рис.9.2) обрати пункт «Каталог 

статей» - «Управление категориями» - натиснути кнопку «Добавить категорию». 

 
Рис. 9.2 Контекстне меню 
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Після створення категорії обираємо її натискуванням і натискаємо кнопку «Добавить 

материал». Додавання статті. Післе натискування кнопки  «Добавить материал» в відповідній 

категорії перед нами відкриється вікно(рис. 9.3). Тут ми вносимо назву статті, короткий зміст 

і саму статтю. 

 
Рис. 9.3 Добавити матеріал 

Для форматування документа ми використовуємо значки : В –це жирність тексту, U– 

це підкреслювання, І – це курсив, вирівнювання, нумеровані списки і відступи. Натиснувши 

на цей значок  ми відкриємо повну можливість форматування тексту, вирівнювання тексту, 

межі і заливки тексту і таблиць, а натиснувши на ці кнопки в панелі ми змінимо шрифт 

тексту і розмір. Кнопки означають відповідно предпросмотр, вставку з буфера обміну, 

повернення чи повтор дії. Кнопки означають зміну кольору тексту і фону під текстом 

відповідно. Кнопки означають відповідно вставку гіперссилки, картинки, флеш і таблиці. 

Кнопки означають відповідно вставку символа з таблиці символів, вставку лінії, видалення 

текста, видалення форматування тексту, html – код документу. 

Для додавання картинки в документ. натискаємо значок  в панелі інструментів, 

обираємо у новому вікні (рис.9.4) значок папки  після чого відкривається ще одне вікно (рис. 

9.5) 

 
Рис. 9.4 Додавання картинки 

В даному вікні обираємо пункт «Выбирите файл» Після чого обираємо на комп’ютері 

картинку і натискаємо на кнопку «Загрузить файл». Після цих дій наша картинка з’являється 

в «Файлах форума.», де ми на неї натискаємо і переходимо знову на(рис. 9.4) (автоматично), 

після чого ми натискаємо кнопку «Іnsert» і наша картинка автоматично вставляєтся там, де 

знаходиться ваш курсор.  
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Рис. 9.5 Вибрати файл 

Для збереження документа натискаємо внизу сторінки кнопку «Добавить». Для 

додавання різних документів в формате word, pdf, exe натискаємо в меню сайта пункт 

«Общее» - «Главная страница», вводимо пароль і секретний код, і в меню (рис. 9.6) обираємо 

пункт «Файловый менеджер», там обираємо кнопку «Выбрать файл» після чого обираємо 

файл на комп’ютері, натискаємо кнопку «Загрузить файл», після завантаження на сервер 

файлу ви можете створити в Каталозі файлів матеріал і додати ваш документ натиснувши 

кнопку (гіперпосилання), далі натиснувши на значок папки обрати потрібний файл і 

натиснути кнопку «Іnsert». 

 
Рис. 9.6 Файловий менеджер 

Технологія створення сайту в системі Jimdo 

Ще одним цікавим конструктором являється Jimdo, який має в своєму арсеналі 

достатньо велику кількість шаблонів, зрозумілий користувацький інтерфейс, можливість 

створення та завантаження власного шаблону, SEO інструменти, відсутність нав’язливої 

реклами. 

Хоча даний продукт дозволяє створити сайт безкоштовно, проте — це комерційний 

продукт і орієнтований в основному на створення інтернет магазину. Тому всі його 

можливості можна випробувати лише на одному із преміум тарифів. 

Конструктор дозволить підключити Google Analytics, вести синхронізацію із  Twitter і 

Dropbox, створювати QR-коди. 

В панелі керування передбачено створення мобільної версії сайту. 

 

Завдання 

Порядок виконання 

1. Слід ознайомитися з існуючими сайтами електронних магазинів та фірм (користуючись 

будь-якими відомими вам пошуковими серверами: https://www.google.com.ua/, 

www.meta.ua, www.uaportal.com  та ін.). Наприклад, з серверата 

Завдання до виконання практичної роботи 

https://www.google.com.ua/
http://www.meta.ua/
http://www.uaportal.com/
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https://www.google.com.ua/, натиснути на гіперпосилання Електронна комерція і 

переглянути. Звернути увагу на назву, логотип, бренд фірми; кількість сторінок на 

сайті, яка інформація розміщена на сторінках, змістовні переходи між сторінками. 

2. Визначитися з темою веб-сайту (обрати назву фірми-магазину, врахувати інформацію 

про фірму, товари та послуги; розміщення фірми, контактна адреса та телефон, можливі 

інші реквізити, електронна адреса; працівники фірми і таке інше). Вибір теми - 

довільний для кожного студента. 

3. Завантажити конструктор сайтів http://www.jimdo.com/  

 
Рис. 9.7 Конструктор сайтів 

4. Придумайте ім'я (адресу) сайту, введіть свою електронну адресу, пароль, прочитайте 

правила користування сервісом Jimdo і натисніть Создать сайт безплатно. 

Адреса сайту може бути такою: http://BigLink.jimdo.com/  

 

Рис. 9.8 Вибір сайту для створення 

5. Уважно читаючи кроки конструктора, виберіть шаблон для сайту і наповніть його 

контентом. 

 

Рис. 9.9 Вибір шаблона сайта  

6. Контент можна підібрати самостійно із будь-яких доступних вам ресурсів. 

7. Налаштуйте шапку сайту 

8. Відредагуйте навігаційне меню: перейменуйте сторінки, додайте потрібну кількість 

сторінок. 

https://www.google.com.ua/
http://www.jimdo.com/
http://biglink.jimdo.com/
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9. Для розміщення контенту скористайтеся кнопкою  

10. Додайте заголовки, розмістить текст, текст з рисунком, таблиці, флеш, завантаження 

файлів та ін. 

 
Рис. 9.10 Вигляд для оновлення товару 

11. Оформити звіт. 

 докладно описано хід виконання лабораторної роботи, додати прінт-скріни; 

 відповіді на контрольні питання;  

 зробити висновок до практичної роботи. 

 

1. Дайте визначенні Інтернет-магазину. 

2. Які особливості функціонування Інтернет-магазину? 

3. Опишіть структуру Інтернет-магазину. 

4. Опишіть процес створення Інтернет-магазину. 

5. Опишіть функції управління Інтернет-магазином. 

6. Які бувають інтернет-магини? Дайте їм коротку характеристику. 
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