
Змн. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

1 

                 

 Розроб.  

 Перевір. Мартинюк Л.А 

 Реценз.  

 Н. Контр.  

 Затверд.  

 Літ. Листів 

 

       

Лабораторна робота №13 частина 4 

Тема: Розміщення сайту на веб-сервері 

Мета: Отримати навички з розміщення сайту на безкоштовному хостингу. 

Вимоги до захисту роботу: Для захисту лабораторної роботи створити звіт у форматі MS Word, 

який містить копії екранів (скріншоти) розміщення сайту за допомогою веб-інтерфейсу. Знати 

відповіді на контрольні питання. 

Програмне забезпечення: текстовий редактор (Блокнот, Notepad++ тощо), браузери. 

 

Завдання: 

1. Зареєструватися на безкоштовному хостингу (наприклад, http://www.ucoz.ua/ тощо). На 

хостингу 

отримати доменне ім’я для власного сайту. Доменне ім’я повинно містити власне прізвище 

записане латиницею. 

2. Створити мінімум три сторінки (з теми, що вас цікавить), використовуючи відповідний веб-

інтерфейс. Проглянути власний сайт через браузер, використовуючи доменне ім’я власного 

сайту. 

3. Створити електронний лист на тему «Мій сайт» з текстом, що містить ПІБ виконавця, номер 

групи, URL власного сайту. Надіслати лист на адресу викладача (123456_nv@ukr.net). 

4*. Додайте інформацію про автора проекту. 

5*. Використовуючи файловий менеджер завантажте кілька файлів на сайт. 

6*. Перевірте роботу сайту через браузер, використовуючи домене ім’я власного сайту. 

 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні етапи створення сайту? Охарактеризуйте їх. 

2. Назвіть найбільш поширені структури (схеми) сайтів. 

3. Які особливості створення сайтів за допомогою WYSIWYG-редакторів? 

4. Що розуміють під поняттям «хостинг»? 

5. У чому полягає особливість створення сайтів з використанням web-програмування? 

6. Яке програмне забезпечення використовується для створення сайту? 

7. З якою метою здійснюється реєстрація сайту у пошукових системах та каталогах? 
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