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АНОТАЦІЯ 

 

Устенко А.Д. Інформаційно-лінгвістичне забезпечення сайту інтернет-

послуг. 

В ході дослідження вивчено поняття сайту, його види та класифікація за 

призначенням; визначено основні методи розробки сайтів, їх позитивні та 

негативні сторони. Проведено аналіз та порівняння інструментальних систем, що 

використовуються для розробки інтернет-ресурсів, визначено їх переваги та 

недоліки. 

Визначено основні види структури сайту та етап планування розробки 

інтернет-ресурсу. Виявлено основні правила якості наповнення контентом та 

логічну структуру сайту. Практична частина включає в себе розробку веб-сайту 

сфери послуг за допомогою інструментальної системи CMS Joomla!, 

безкоштовних хостингових сервісів ZZZ.com та UM.la. 

Ключові слова: інформаційно-лінгвістичне забезпечення, сайт, 

інструментальні системи CMS, інформатизація, контент, структура веб-сайту, 

оптимізація, хостинг, домен. 
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SUMMARY 

 

Ustenko A.D. Information and linguistic support of the Internet services site. 

During the research the concept of the site, its types and classification by purpose 

were studied; the basic methods of site development, their positive and negative sides 

are defined. The analysis and comparison of the tool systems used for the development 

of Internet resources, their advantages and disadvantages are determined. 

The basic types of site structure and the stage of planning of development of the 

Internet resource are determined. The basic rules of content quality filling and the 

logical structure of the site are revealed. The practical part involves the development 

of a service website using the CMS Joomla! Toolkit, the free hosting services ZZZ.com 

and UM.la. 

Keywords: information and linguistic support, site, CMS tool systems, 

informatisation, content, web site structure, optimization, hosting, domain.  
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