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ВСТУП 

 

Під час вивчення з вихованцями дисципліни Web-програмування, важливо 

підтримувати цікавість навчального процесу для дітей. На жаль, вихованцям не 

цікава «суха» інформація про теги, синтаксис, атрибути та їх використання, тож 

заняття треба проводити з нахилом на цікаву для кожного вихованця тему. Для 

педагога такий індивідуальний підхід не вимагає особливої підготовки. Головна 

мета занять полягає у наданні інформації вихованцям у зрозумілій і цікавій для них 

формі, тобто головною початковою темою для входження в дисципліну є мова 

гіпертекстової розмітки HTML. Теги  там використовуються однотипно, і достатньо 

просто, наприклад, після вивчення структури документу, та базових тегів, можна 

дати вихованцям можливість створення елементарної сторінки на будь-яку цікаву 

для них тематику. По-перше, дітям завжди цікаво створювати щось саме так, як 

вони того хочуть. Завдання педагога – допомогти кожному реалізувати свою ідею, 

при цьому не слід уникати нагоди ознайомитися з інтересами вихованців. Прості 

сторінки можуть бути присвячені певним блогерам, домашнім тваринам, якомусь 

мультфільму. Маючи можливість розвивати реалізацію своєї сторінки, діти вже 

самостійно будуть шукати шляхи розв’язання певних задач, як то додавання відео на 

сторінку, реалізація певного меню, таблиці, зміни кольору об’єктів на сторінці, і 

цікавитись вони цим будуть вже з власного інтересу.  

В певний момент питання щодо оформлення сторінки матимуть шляхи 

вирішення за допомогою каскадних таблиць стилів CSS, котрий для вихованців 

виглядає достатньо складно, однак коли більшість вихованців вичерпає можливості  

HTML, потрібно провести заняття на тему «Основи CSS», на якому обов’язково 

розкрити методи підключення CSS документу, його структуру, створення 

ідентифікаторів та класів, необхідність використання блоків. Отримавши необхідну 

для продовження роботи інформацію, діти почнуть експериментувати з розмірами, 

кольорами, на даному етапі не слід прискіпливо ставитися до дизайну, вихованці 

мають самостійно зрозуміти, що дизайн є основою проєкту, зрозуміти помилки у 

своєму проєкті. Завдання педагога ні в якому разі не вказувати на помилки як на 

недоліки: тобто слід розповісти дитині, що в даному проєкті є певні особливості, 

однак при створенні наступних сайтів, краще спочатку зробити план, порівняти з 

аналогами, виділити їх переваги та недоліки, розробити дизайн і вже потім 

втілювати його у життя.  

Після набуття першого досвіду вихованці вже самі розуміють з якими 

проблемами доведеться зіткнутись, якому етапу слід приділити більше уваги, як 

саме реалізувати ту чи іншу деталь в інтерфейсі, і що більше у них знань, то більш 

«фішок» будуть створюватись на їх роботах.  
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Після набуття достатнього досвіду при створенні простих проєктів, можна 

запропонувати дітям створення сайту під конкретні задачі. На даному етапі слід 

враховувати можливості та інтереси кожного вихованця, щоб проєкт був йому 

цікавий, достатньо об’ємний і складний для розширення бази знань, водночас 

достатньо простий, щоб дитині вистачило ентузіазму для завершення проєкту. Це 

можуть бути сайти кафе, різноманітних компаній різних сфер діяльності, 

інформаційні сторінки на певну тему рекламні «лендінги», інтернет-магазини 

певного виду товарів(котрими цікавиться вихованець) тощо. Саме методику 

створення подібного проєкту і буде описано далі.  
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ВИБІР ТЕМАТИКИ САЙТУ 
 

Як вже зазначалось раніше, тематика сайту має бути цікава самій дитині, 

оскільки при наповненні сайту контентом потрібно буде глибоко розумітись в темі, 

при створенні меню, потрібно розуміти які саме пункти необхідні.  

На цьому етапі деякі вихованці можуть розгубитися, оскільки хочеться всього 

й одразу, і в таких випадках діти можуть не до кінця розуміючи подальші дії, 

захотіти створити сайт присвячений одній книзі, котру дитина нещодавно 

прочитала, мультфільму, що подобається, однак ці теми достатньо дрібні для 

створення повноцінного сайту. В таких випадках краще об’єднати дітей в команди, і 

декілька учнів уже будуть робити сайт бібліотеки, з базою книг, їх описом, 

біографіями авторів, або сайт з мультфільмами від різних студій, на різну тематику.  

Таким чином декілька простих ідей можна об’єднати в одну командну ідею. 

Командна робота це також корисний досвід, оскільки при такій роботі задачі 

поділяються між членами команди, кожен відповідає за свій розділ, котрий особисто 

йому цікавий. На жаль конфлікти між вихованцями у команді неминучі, головна 

задача керівника гуртка – вирішити їх таким чином, щоб ніхто з учасників не 

залишився ображеним. Робити це іноді складно, однак головне про що потрібно 

пам’ятати – спочатку розібратися в суті, вислухати усіх, а вже потім приймати 

оптимальне рішення. Розбіжності можуть буди у багатьох речах: кольорова гамма, 

розташування блоків, розподіл обов’язків тощо. Вирішувати їх досить просто: або 

обов’язки розподіляє керівник гуртка, оцінюючи здібності кожного члена команди, 

або, якщо всі члени команди мають достатньо навичок для виконання будь-якого 

процесу – краще вчинити наступним чином: керівник гуртка прописує на аркушах 

назви процесів, та викладає аркуші на стіл, написами донизу. Після цього вихованці 

просто обирають аркуш, котрий їм до вподоби та отримують свій процес, за який 

надалі відповідають у команді. Безумовно до такого заходу необхідно прибігати у 

разі якщо члени команди не можуть самостійно домовитись щодо виконання 

процесів розробки.   Після обрання теми майбутнього сайту, та формування команд, 

можна переходити до наступного етапу. 
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РОЗГЛЯД ТЕМАТИЧНИХ САЙТІВ 

 

Після обрання теми, необхідно розглянути наявні аналоги на обрану тематику, 

виділити їх позитивні та негативні сторони, обрати приємну кольорову гамму. Під 

час цього процесу, необхідно виділити  основну інформацію, що має бути 

розміщена на сайті, провести її аналіз, щоб виділити переваги й недоліки кожного 

сайту. Для проведення такого аналізу слід поглибитися в контент, та відповісти для 

себе на наступні питання: 

 Що мені подобається в цьому сайті? 

 Чи подобається мені поєднання кольорів? 

 Чи зручна навігація?  

 Чого не вистачає? 

 Наскільки легко сприймається інформація? 

Після такого аналізу, можна виділити основні моменти, що потрібно втілити 

на власному сайті, можливо слід змінити кольорову гамму, можливо у меню є зайві 

пункти, або навпаки, чогось не вистачає. Також, на цьому етапі можна поглибитися 

в саму предметну область: якщо це інтернет-магазин – слід виділити, які саме 

характеристики товарів представлені, чого може не вистачати споживачу. Якщо це 

сайт ресторану – слід розібратися в класифікації страв, їх складі, щоб споживач міг 

обирати страви з інгредієнтів, на які має особисті переваги. Такі нюанси є в кожній 

предметній області та на них слід звернути увагу. Керівник гуртка на цьому етапі 

має бути на крок попереду, оскільки слід попереджати помилки вихованців, щоб їм 

не доводилось перероблювати значну частину роботи. Простіше кажучи, одразу 

після обрання теми, керівник гуртка повинен самостійно й одразу вивчити 

предметну область, щоб вказати дітям, базові поняття щодо розміщення елементів 

на сторінці, навести приклади аналогів, та допомогти вихованцям почати роботу. 
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ОБРАННЯ МЕТОДУ СТВОРЕННЯ САЙТУ 

 

На цей час існує декілька основних методів створення Вебсайту: 

 Верстання за допомогою HTML та CSS; 

 Створення сайту з використанням готового шаблону; 

 Створення сайту за допомогою онлайн конструктора. 

Верстання за допомогою HTML та CSS – найскладніший серед наведених 

методів, оскільки потребує подальшої оптимізації для різних екранів, мобільних 

пристроїв, браузерів. Однак, таке підвищення складності виконання надає 

додаткових можливостей в питанні дизайну, оскільки обмеження в дизайні повністю 

відсутні, тож можна буде реалізувати будь-яку ідею, а саме оформити посилання, 

розміщення тексту, розмір, шрифт, колір, використати будь-які іконки. Також, слід 

пам’ятати, що така свобода дій потребує максимально детальної роботи над 

дизайном, оскільки на відміну від готових шаблонів, зручність та приємність 

інтерфейсу слід опрацювати та перевірити. Даний метод добре допомагає 

покращити навички саме у верстанні, однак через свою складність, на розробку 

оригінального і якісного контенту для сайту у вихованців іноді не вистачає 

ентузіазму. 

Створення сайту з використанням готового шаблону – спрощений метод, що 

полягає у використанні готової верстки та заповненні її авторським контентом. 

Такий метод дозволяє заглибитись саме у створення контенту, його грамотне 

розміщення. Шаблони мають готову верстку та адаптацію, тож вихованцям потрібно 

лише розібратися в готовому коді та замінити «тестову» інформацію, на ту, що 

відповідає  темі сайту. Розробка дизайну при такому методі значно спрощується, 

оскільки можна просто обрати шаблон, що відповідає вимогам, однак так чи інакше 

це буде компромісне рішення, оскільки знайти шаблон, що повністю реалізує задум 

вихованців – майже неможливо, а редагувати дизайн готового шаблону складно. До 

того ж сайт виготовлений за шаблоном, як і сайт зверстаний з нуля, досить складно 

опублікувати в інтернеті, через необхідність купівлі домену, та оренди хостингу. 

Створення сайту за допомогою онлайн конструктора – найбільш оптимальний 

вибір, оскільки онлайн конструктори дозволяють самостійно розташовувати контент 

на сторінці, обравши одну із запропонованих форм. Це надає більший, ніж у 

попередній метод, простір для реалізації дизайну, простий в реалізації, у вихованців 

залишається бажання працювати над контентом, а найголовніше – такий сайт можна 

опублікувати в інтернеті за декілька кліків, і діти зможуть показати сайт батькам та 

друзям, отримавши рекомендації щодо зручності інтерфейсу від рядових 

користувачів. 
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Який метод обрати для створення проєкту – рішення за вихованцями, однак 

керівник гуртка повинен допомогти дітям прийняти правильне рішення, з 

урахуванням теми, задачі та можливостей вихованців, оскільки краще обрати більш 

простий метод, і в результаті отримати готову закінчену роботу, ніж відбити у 

вихованців бажання на подальшу роботу через занадто великий обсяг роботи.  

В ідеалі, після кожного заняття діти повинні чітко бачити просування вперед, 

тобто за заняття команда або вихованець, повинні встигнути виконати одиницю 

обсягу роботи (додати блок меню, створити сторінку, заповнити її контентом та 

інше). Виходячи з цього і потрібно обирати метод створення вебсайту індивідуально 

для кожного проєкту.    
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СТВОРЕННЯ ДИЗАЙНУ САЙТУ 

 

Створення дизайну, майбутнього сайту, зручно робити в програмі Adobe 

Photoshope CS 6. За основу можна взяти скриншот відкритого браузеру, та за 

допомогою інструментів додавати об’єкти сторінки. Кожен об’єкт слід додавати на 

новий шар, щоб надалі можна було редагувати кожен об’єкт окремо. Керівнику 

гуртка на даному етапі потрібно бути максимально уважним, і контролювати процес 

створення дизайну.  

Для спрощення роботи слід тримати перед очима дизайни подібних сайтів та 

зауваження щодо їх недоліків. Зручніше за все починати роботу з вибору кольорової 

гамми, обравши приємна та тематичне поєднання кольорів. Не слід забувати й про 

зручність подання тексту, оскільки кольори фону й шрифту мають бути контрастні, 

щоб текст було добре видно і легко читати. 

Слід обережно ставитись до темних дизайнів, оскільки сайти з темним фоном 

– рішення сміливе, однак інколи може бути помилковим, і створювати гнітючу 

атмосферу у користувача. Нижче представлено приклад сайту, де кольорова гамма 

підібрана правильно і темний колір фону  використано вдало. 

 

 
 

Такий ефект спостерігається завдяки тому, що на чорному фоні розміщено 

яскравий контент, колір шрифту використано білий, він добре контрастує з фоном і 

його легко читати. Зверніть увагу, що на сайті використано лише 3 кольори: чорний, 

білий та бірюзовий. Завдяки цьому дизайн виходить стриманим, лаконічним, увага 

акцентується на яскравих об’єктах бірюзового кольору, оскільки це основна 

інформація, великим білим  шрифтом зазначено вторинну інформацію, а подробиці 

розміщені з використанням дрібного білого шрифту, і не відвертають увагу. 
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Світлий колір фону дозволяє використати більше кольорів, реалізувати більш 

хаотичний дизайн, що наведено у прикладі нижче. 

 

 
 

Білий колір фону взагалі  можна назвати безпрограшним варіантом, оскільки 

підходить як для створення стриманого ділового дизайну, так і для створення 

дитячого сайту з мультфільмами або розмальовками, на якому можна 

використовувати багату палітру кольорів: 
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Також, можна використати насичений колір для фону, однак в такому випадку 

слід заздалегідь обрати палітру кольорів, що будуть добре поєднуватись з фоном, 

або поєднати кольори на фоні. 
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РОЗРОБКА  І ТЕСТУВАННЯ САЙТУ 

 

В залежності від обраного методу створення сайту, даний етап передбачає 

різні методики подальшої роботи, однак спільною рисою всіх методів є необхідне 

створення плану роботи, щоб після кожного заняття можна було оцінити якість 

виконання задач. Також, чіткий план роботи виділить обмежений проміжок часу для 

вихованця, на створення кожної сторінки, що своєю чергою забезпечить 

наближення до завершення проєкту наприкінці кожного заняття.  

Якщо було прийнято рішення самостійно робити верстання сайту, то 

необхідно чітко визначити кількість сторінок, і розподілити обов’язки між членами 

команди. Розробку необхідно починати з головної сторінки, до якої створюється 

CSS документ, що задає стилі для інших сторінок сайту. Кількість часу, що 

знадобиться на створення головної сторінки, залежить від навичок членів команди 

та правильного розподілу обов’язків. 

Обов’язки можна розподілити такими підзадачами: 

 Створення головного меню; 

 Створення поля для контенту на головній сторінці; 

 Заповнення сторінки контентом; 

 Створення CSS документу. 

Якщо були обрані інші методи створення сайту – обов’язки розподіляються 

простіше: кожному вихованцю ставиться завдання заповнити певні сторінки, при 

цьому розподіл задач має робити керівник гуртка, оцінюючи обсяг роботи, та 

рівномірно розподіляючи його між членами команди. 

Таким чином обов’язки можна розподілити на всіх членів команди, до того ж 

на практиці, розбиття масштабної задачі на прості під задачі, з розподіленням 

обов’язків між членами команди, підбадьорює дітей якісно і швидко виконувати 

завдання, щоб виправдати надії покладені на них іншими членами команди й 

керівником гуртка. 

Даний етап один із найважчих, оскільки передбачає однотипну роботу у 

вигляді пошуку інформації, та додавання її на сторінки сайту. Слід уважно стежити 

за вихованцями, щоб ті не втратили цікавість до роботи. Аби діти не втомлювались, 

на занятті можна робити відпочинок 10-15 хвилин, під час якого керівник гуртка 

розповідає цікаві факти як з тематики гуртка(як працює мережа інтернет, що таке 

провайдер, що таке сервер, що таке PING, і чому він буває високим), так і на 

загальні теми комп’ютерної тематики (як працює комп’ютер, чому важливо чистити 

його від пилу, як працює клавіатура, миша, цікаві факти на тему, що цікавить 

вихованців). Впровадити таку систему «корисних перерв» досить просто: на перше 

заняття можна підготувати коротку презентацію, на будь-яку з вище наведених тем, 

і під час перерви донести інформацію учням, вкінці презентації запропонуйте дітям 

декілька тем на вибір, щоб вони самостійно обрали тему, про яку хотіли б дізнатись 
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більше на наступному занятті. Така методика допомагає педагогу займатись 

самоосвітою, підвищує його авторитет в очах дітей, а також дає можливість 

вихованцям відволіктись від інколи нудної роботи, і дізнатись щось нове і цікаве. 

Тут діє головне правило – тему треба готувати повністю і досконало, а розповідати 

максимально просто, оскільки в 10-14 років дитині важко пояснити принцип роботи, 

наприклад, клавіатури, з використанням тільки наукових термінів,  педагог повинен 

сам розібратися в темі, максимально спростити інформацію для розуміння донести її 

до дітей, а просто прочитати з Вікіпедії діти можуть і самостійно. 

Після завершення розробки всіх сторінок сайту, необхідно їх протестувати: 

знайти орфографічні та пунктуаційні помилки, перевірити роботу всіх посилань та 

елементів сайту, з якими можлива взаємодія, перевірити адаптивність для різних 

екранів. Це найскладніша частина роботи. Мої вихованці займаються тестуванням 

упродовж одного заняття, після чого я ще раз, особисто перевіряю кожен сайт. Якщо 

сайт розроблено на конструкторі, його можна опублікувати, і фінальний етап 

тестування проведуть батьки та друзі юних розробників.  

Під час етапу розробки та тестування не слід тиснути на вихованців, оскільки 

це робота, що вимагає творчого підходу і настрою, процес розробки слід постійно 

контролювати, щоб діти не «зависли» з певною проблемою, а одразу отримали 

відповідний метод її вирішення. Нижче представлені роботи моїх вихованців, 

створені за вищезазначеною методикою. Хочу зазначити, що деякі вихованці не 

завершували роботу на занятті, а продовжували її вдома. У таких випадках слід 

підтримувати зв’язок з дітьми, та за можливості відповідати на їх питання, адже це 

також досвід і педагогу, котрий повинен дистанційно зрозуміти проблему в коді, так 

і для дитини, що має максимально конкретно описати проблему і задачу, щоб 

втілити свої амбіції у масштабний проєкт.  
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ПРИКЛАДИ РОБІТ ВИХОВАНЦІВ 

 

Представлені роботи були виконані командами вихованців віком 10-13 років з 

використанням конструктору сайтів. 
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

 

 Корисний і зручний посібник для розробки сайтів  

 
 

 Зручні конструктори сайтів 

 
 

 Зручний текстовий редактор 
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ВИСНОВОК 

 

В результаті розробки власного проєкту у вихованців відбувається 

систематизація знань, формується цілісне розуміння процесу розробки веб-сайту, 

розуміння обсягу роботи та необхідних навичок. До того ж такі проєкти можуть 

стати гарним досвідом для вихованця, і зіграти важливу роль в його кар’єрі веб-

розробника, оскільки можуть стати частиною його резюме.   

При розробці проєкту вихованець може визначитись, виконання яких задач 

йому подобається більше, і обрати для себе шлях подальшого розвитку, будь то 

дизайн, верстка чи робота з контентом. Також, розвивається і творча сторона  

особистості, оскільки діти мають майже повну свободу дій і вираження своїх ідей, а 

також, що дуже важливо, мають змогу демонструвати свою роботу всій мережі 

інтернет. 

Кожен подальший сайт, вихованці створюють за такою ж методикою, однак з 

урахуванням попередніх помилок. Діти мають змогу займатися різними процесами у 

різних проєктах, а під час пошуку інформації значно розширити свій кругозір, та 

поглиблено зануритись в тему розробки. Таким чином, навіть якщо вихованець не 

буде пов’язувати своє життя з веброзробкою, у гуртку він може познайомитись з 

різними напрямками діяльності, можливо обравши один з них для себе. 

У підсумку, слід також сказати про педагога, що за умови такої роботи може 

знати інтереси дітей, бути у тренді, також, разом із вихованцями розширювати свій 

кругозір, та мати базу прикладів, для наступних вихованців. Слід пам’ятати, що 

роботи вихованців не ідеальні, оскільки над сайтами, зазвичай, працюють великі 

команди висококваліфікованих верстальників, дизайнерів, маркетологів, і за 

плечима кожного члена таких команд – десятки успішних робіт, на відміну від 

вихованців, що навчаються і намагаються перейняти досвід з робіт, що виконані 

професіоналами своєї справи.  
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