
Поняття веб-дизайну 

 
 

Дизайн – це художнє конструювання предметів реального світу, розробка зразків раціональної 

побудови предметного середовища, творча діяльність, спрямована на зовнішній вигляд предметів, а 

також на їх структурні та функціональні зв’язки, які роблять їх цілісними.  

 

Веб-дизайн – це розроблення та конструювання ресурсів Інтернету. Це розділ дизайну, що 

стосується конструювання веб–ресурсів і поєднує елементи художніх, технологічних, комерційних та 

інформаційних наук. 

 

Веб-дизайн (від англ. Web-design) – галузь веб-розробки і різновид дизайну, до завдання якого 

входить проектування призначених для користувача веб-інтерфейсів для сайтів або веб-застосунків. 

Веб-дизайнери проектують логічну структуру веб-сторінок, продумують найзручніші рішення подачі 

інформації, а також займаються художнім оздобленням веб-проекту. В результаті перетину двох 

галузей людської діяльності, грамотний веб-дизайнер повинен бути знайомий з останніми веб-

технологіями і володіти відповідними художніми якостями. 

Веб-дизайн (у визначенні Дениса Бородаєва) – вид графічного дизайну, направлений на 

розробку і оформлення об'єктів інформаційного середовища Інтернету, покликаний забезпечити їм 

високі споживчі властивості і естетичні якості. Подібне трактування відокремлює веб-дизайн від веб-

програмування, підкреслює специфіку наочної діяльності веб-дизайнера, позиціонує веб-дизайн як 

вид графічного дизайну. 
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Складові веб-дизайну: 

1. Зміст – форма подання та спосіб організації наповнення сайту, стиль написання 

тексту, його впорядкування, форматування та структурування. 

2. Оформлення – загальний вигляд сайту, що визначається графічними елементами для 

прикраси та навігації. 

3. Технології – це засоби форматування веб-сторінок та надання їм інтерактивності 

(мови програмування та розмітки). 

4. Подання – швидкість та надійність відображення сайту в мережі Інтернет. 

5. Мета – причина створення сайту, а також результати, яких він дозволить досягти. 

Технічне завдання на створення сайту – це документ, який містить всі особливості 

майбутнього проекту, опис всіх розділів та технічних деталей. 

Структура сайту – це список всіх елементів сайту та опис їх розміщення. Дуже важливо, щоб 

структура була правильно продумана, в іншому випадку користувачі не зможуть знайти важливої 

інформації на сайті. 

Інформаційне наповнення сайту – це всі основні тексти, а також зображення сайту. Для того, 

щоб забезпечити максимальну ефективність сайту, інформаційні матеріали повинні містити всі 

основні відповіді на можливі запитання користувачів. 

Допоміжні технічні елементи призначені для зворотного зв'язку з користувачами сайту. Це 

може бути форма зворотного зв'язку, каталог продукції з формою замовлення, форум, гостьова книга, 

сервіс запитань–відповідей, корпоративний блог, служба підтримки користувачів. Створення сайту 

проходить за максимальною індивідуальністю, тому набір допоміжних модулів створюється окремо 

для кожного клієнта, в залежності від особливостей його бізнесу. 

 


