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1. Терміни та визначення 

Термін Опис 

IP-адрес Адреса вузла в мережі, побудованої за протоколом IP. 

Адміністративна 

частина сайту 

(адмін панель) 

Закрита від відвідувачів частина сайту, призначена для 

управління сайтом. Управління здійснюється 

адміністратором (технічна підтримка) і редактором 

сайту (інформаційна підтримка). 

Адміністратор 

сайту 

Фахівець, що здійснює технічну підтримку сайту. 

Альтернативний 

підпис малюнка 

Текстовий підпис, який з'являється на місці малюнка, 

якщо в веб-браузері відключені зображення. 

Веб-браузер 

(браузер)  

Клієнтська програма, що поставляється третіми 

сторонами і дозволяє переглядати вміст веб-сторінок. 

Веб-інтерфейс Сукупність екранів і елементів управління системи, що 

дозволяють користувачеві, який здійснює доступ до 

системи через веб-браузер, здійснювати підтримку і 

управління системою. 

Веб-сайт Сукупність взаємопов'язаних статичних та динамічних 

сторінок, що містять текстові дані, малюнки, відео та 

іншу цифрову інформацію, об'єднана під однією 

адресою (доменним ім'ям або IP-адресою) в мережі 

Інтернет. 

Віджет Контент-модуль, що вбудовується у веб-сторінку або у 

браузер,  має стандартний зовнішній вигляд і виконує 

стандартні дії. 

Гіперпосилання 

(посилання, лінк) 

Активний фрагмент тексту або зображення, що 

дозволяє завантажити іншу сторінку або виконати 

певну дію. 

Дизайн веб-сайту Унікальні для конкретного веб-сайту структура, 

графічне оформлення і способи подання інформації. 

Дизайн-шаблон 

сторінок 

Файл, що містить елементи зовнішнього оформлення 

сторінок сайту, а також набір спеціальних тегів, що 

використовуються системою публікації сайту для 

виведення інформації при створенні остаточних 

сторінок. 

Динамічна сторінка Сторінка сайту, яка за допомогою програмного коду 

обробляє і виводить інформацію з бази даних. 

Доменне ім'я Символьне ім'я ієрархічного простору мережі Інтернет. 

Повне ім'я домена складається з імен всіх доменів, у 



Термін Опис 

які він входить, розділених крапками. 

Елемент 

наповнення 

(контенту) 

Окремий запис в базі даних, зовнішнє представлення 

якого залежить від керуючого їй програмного модуля 

(наприклад, в модулі «новинна стрічка» елементом 

наповнення є окрема новина). 

Загальнодоступна 

частина сайту 

Основна інформаційна частина сайту, відкрита для 

відвідувачів. 

Користувач сайту  Особа, яка відвідує  веб-сайт. Адміністратор  може 

надавати роль користувачу, та об'єднувати їх в в групи. 

Мета-тег Елемент розмітки веб-сторінки. Використовується для 

опису сторінки, ключових слів та інших даних. 

Модератор, 

редактор, (контент-

менеджер) сайту 

Фахівець, що здійснює інформаційну підтримку сайту. 

Управляє редакторами. 

Наповнення 

(контент) 

Сукупність інформаційного наповнення веб-сайту. 

Включає тексти, зображення, файли і т.п. призначені 

для користувачів сайту. 

Резервна копія Сукупність об'єктів бази даних, представлена у вигляді 

файлів, що дозволяє відновити точну копію структури 

вихідної бази даних в аналогічній системі управління 

базами даних. 

Система управління 

сайтом (CMS) 

Інформаційна система, що дозволяє адміністратору, 

редактору та учаснику робити зміни ієрархічної 

структури та інформаційного наповнення веб-сайту без 

використання будь-яких додаткових спеціальних 

програмних засобів. 

Статична сторінка Сторінка сайту, що не звертається до бази даних; вся 

інформація зберігається в коді сторінки. 

Учасник Роль, яка дозволяє користувачу додавати новий 

контент. Має доступ до консолі "Додавання нового 

запису". Є можливість і права для додавання свого 

контенту, але вони можуть публікувати його, лише 

після дозволу  редактора. 

Хостинг Послуга з надання дискового простору для фізичного 

розміщення інформації на сервері, що постійно 

перебуває в мережі Інтернет. 

Шорткод Макро функція для вставки контенту у зміст 

публікацій в текстовому редакторі 

 



2. Загальна інформація 

Даний документ являє собою технічне завдання на створення нового Веб-сайту 

Інституту місцевого розвитку (далі — ІМР). 

У документі описано розділи і блоки інформації та даних, які повинні бути 

представлені на Веб-сайті, структура Веб-сайті і модулі, функціональні, 

архітектурні вимоги, а також вимоги до комп'ютерного устаткування і 

системного оточення. 

Дане технічне завдання є базовим документом і описує загальну концепцію 

Веб-сайту та стратегію його розробки, а також етапи надання послуг. 

2.1 Найменування розробки 

Повна назва: офіційний Веб-сайт Інституту місцевого розвиту   

2.2 Замовник та виконавець 

Замовник- Інституту місцевого розвитку . Виконавець - ____________________ 

2.3 Перелік документів, на основі яких створюється Веб-сайт 

Розробка здійснюється на підставі договору №____________ від 

________________ та всі Додатки до Договору між Інститутом місцевого 

розвитку та _________________. 

2.4 Призначення розробки 

Основними завданнями створення Веб-сайту, що забезпечать досягнення 

поставлених цілей, є: 

забезпечення для всіх користувачів мережі Інтернет єдиної точки доступу до 

консолідованої інформації з відомостей про діяльність, а також послуг, що 

надаються в ІМР, в частині їх інформаційного забезпечення. 

 Надання користувачам єдиних механізмів інформаційної взаємодії з ІМР у 

частині надання їм інформаційних послуг і сервісів. 

3. Загальні вимоги 

3.1 Функції програмного продукту 

1. Веб-сайт повинен мати базу зареєстрованих користувачів з можливістю 

реєстрації їх як через Інтернет, так і з боку системи адміністрування. 

Користувачі за правами доступу поділяються на групи. 

2. Веб-сайт повинен мати розвинену систему редагування та адміністрування з 

можливістю оперативного розміщення і редагування (зміни) матеріалів і 

структури та розподіл прав доступу стосовно цих можливостей. 



3. Технічне рішення  Веб-сайт має бути виконано на сучасному рівні 

програмування, та відповідним чином оптимізоване, щоб забезпечити 

можливість роботи з ним користувачів, які працюють за звичайними 

персональними комп'ютерами, на малій швидкості каналу доступу до Інтернету 

(останнє залежить від дизайну). 

4. Повинна бути реалізована можливість пошуку серед усіх матеріалів Веб-

сайту, на кожній сторінці якого буде знаходитись форма пошуку. Також на 

кожній публікації повинна знаходитись кнопка версії для друку. 

5. Веб-сайт повинен мати адаптивний веб-дизайн  - дизайн веб-сторінок, що 

забезпечує коректне відображення сайту на різних пристроях, підключених до 

інтернету і динамічно підстроюється під задані розміри вікна браузера. Веб-

сайт має зручно переглядається з пристроїв різних форматів, не потрібно 

створювати окремі версії веб-сайту для окремих видів пристроїв. Сайт повинен  

працювати на комп'ютері, смартфоні, планшеті, ноутбуці з різною 

розподільчою здатністю екрану. 

6. Веб-сайт — мультимовний.  Основна  мова - українська,  додаткова  мова - 

англійська.  

3.2 Надійність 

1. Веб-сайт має функціонувати в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 

Максимально припустимий час відновлення працездатності не повинен 

перевищувати 4 години. Працездатним є такий стан Веб-сайту, коли 

обробляються всі  запити  відвідувачів  за регламентовані проміжки часу. 

2. Як базове навантаження, виходячи з якого буде розроблятися програмне 

забезпечення та конфігуруватись апаратне забезпечення, приймається 1000 

запитів на хвилину. 

3. При виникненні помилок в роботі Веб-сайту користувачу повинно 

відображатись повідомлення про помилку без можливості отримати 

інформацію про внутрішню структуру. 

3.3 Вимоги до системи захисту Веб-сайту 

1. Система захисту Веб-сайт повинна бути реалізована у відповідності до 

вимог чинних нормативно-правових актів України, нормативних документів в 

сфері технічного захисту інформації та рекомендацій Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо організації захисту 

інформаційних ресурсів державних органів і установ від несанкціонованих дій 

зі сторони мережі Інтернет. 

2. Захист Веб-сайту повинен забезпечувати реалізацію вимог щодо 

цілісності та доступності розміщеної на них загальнодоступної інформації, а 

також конфіденційності та цілісності технологічної інформації. 



3. Доступ до технологічної інформації повинен здійснюватися з 

урахуванням розмежування доступу на підставі атрибутів доступу користувача 

і інформаційного об’єкта. Доступ до загальнодоступної інформації повинен 

встановлюватися для користувачів усіх категорій. Призначення атрибутів 

доступу користувачам і процесам до інформаційних об'єктів повинен 

здійснюється лише відповідним адміністратором. 

4. Система захисту Веб-сайту повинна забезпечувати можливість 

визначати права доступу для кожного інформаційного об’єкта, користувача або 

групи користувачів. Встановлення таких прав для користувачів та 

інформаційних об'єктів повинен здійснювати лише відповідний адміністратор. 

5. Для системи керування Веб-сайту повинна існувати можливість 

відмінити окрему операцію або послідовність операцій і повернути їх до 

попереднього наперед визначеного стану. 

6. Система керування Веб-сайтом повинна забезпечувати можливість 

відновлення його функціонування після збоїв або переривання обслуговування, 

які можуть бути спричинені помилковими діями користувачів, неврахованою 

функціональною недостатністю програмного та апаратного забезпечення 

(наприклад, можливою наявністю не виявлених під час проектування не 

задекларованих функцій), іншими непередбачуваними ситуаціями. 

Технологічними процесами повинні бути реалізовані можливості створення 

резервних копій інформації та конфігураційних файлів, процедури їх 

відновлення з резервних копій, та технологія перевірки цілісності ядра системи 

та її окремих елементів. 

7. Технологія оброблення інформації повинна бути здатною реалізовувати 

можливість виявлення спроб несанкціонованого доступу до інформації та 

процесів, які з цією інформацією пов’язані, а також забезпечити реєстрацію 

подій (як несанкціонованого доступу, так і авторизованих звернень). Система 

захисту повинна реєструвати у спеціальному журналі реєстрацій всі події, що 

мають безпосереднє відношення до безпеки Веб-сайту. Журнал повинен 

містити інформацію стосовно дати, часу, місця, типу і наслідків зареєстрованої 

події (успішність/неуспішність), ім’я (ІР-адресу) та/або ідентифікатор 

причетного до цієї події користувача. Реєстраційна інформація повинна бути 

достатньою для однозначної ідентифікації користувача, процесу і/або об'єкта, 

що мали відношення до кожної зареєстрованої події. Журнал реєстрації 

повинен бути захищений від несанкціонованого доступу, модифікації або 

руйнування. Доступ до перегляду та аналізу змісту журналу реєстрації повинен 

надаватися лише відповідним адміністраторам. 

8. При розробці та впровадженні Веб-сайту необхідно використовувати 

технології, що забезпечують реалізацію контрольованого і санкціонованого 

доступу до інформації та заборону неконтрольованої й несанкціонованої її 

модифікації.  Система захисту повинна однозначно ідентифікувати категорії 



користувачів Веб-сайту та за їх атрибутами визначати послуги, що їм доступні. 

Система захисту повинна забезпечувати ідентифікацію методом двофакторної 

автентифікації користувачів, які мають доступ до системного та 

функціонального програмного забезпечення для актуалізації, захисту публічної 

інформації та супроводження Веб-сайту. Система захисту повинна 

забезпечувати захист даних автентифікації від несанкціонованого доступу, 

модифікації або руйнування. Для користувачів, які порушили встановлені 

правила розмежування доступу до інформації, засоби захисту повинні 

забезпечити блокування доступу до Веб-сайту. 

9. Система захисту повинна забезпечувати розмежування повноважень 

користувачів, визначаючи категорії користувачів з певними і притаманними для 

кожної з категорій функціями (ролі). Політика розподілу повноважень, що 

реалізується системою захисту, повинна стосуватися користувачів усіх 

категорій і повинна визначати щонайменше такі ролі: 

- адміністратора; 

- користувачів, яким надано право доступу до певних видів інформації 

(публічної, технологічної, системного та функціонального ПЗ). Адміністратору 

дозволяється доступ до всієї інформації Веб-сайту. Повноваження усіх інших 

користувачів щодо доступу до інформації надаються їм адміністратором. 

Система захисту повинна присвоювати користувачу атрибути, якими 

однозначно характеризується надана йому роль. 

10. У системі захисту повинна бути реалізована функція сканування діючої 

конфігурації системи захисту та інформування про несправність або невірне 

налаштування елементів системи захисту. Реалізація цієї функції повинна 

гарантувати, що всі послуги безпеки доступні тільки через інтерфейс системи 

захисту і всі запити на доступ до захищених об'єктів контролюються системою 

захисту. Якщо існують обмеження, недотримання яких може призвести до 

надання послуг в обхід інтерфейсу системи захисту і порушення її цілісності, то 

такі обмеження повинні бути описані і задокументовані. Система захисту 

повинна надавати адміністратору можливість здійснення контролю за цим 

порядком. 

11. Система захисту повинна мати функцію самотестування. До складу 

системи захисту повинна входити множина тестових процедур, яка враховує 

особливості функціонування компонентів Веб-сайту і достатня для оцінки 

правильності виконання всіх критичних для безпеки публічної та технологічної 

інформації функцій, а сама система захисту повинна бути здатною 

контролювати їх виконання. Система захисту повинна забезпечувати виконання 

тестів за запитом адміністратора. У разі некоректного виконання якогось із 

тестів Веб-сайту переводиться до стану, коли забороняється надання 

користувачам доступу до нього, або до стану, коли забороняється надання 

доступу до інформації з використанням функцій, для яких тест не було 



виконано. Повернути Веб-сайту до нормального функціонування може тільки 

адміністратор після відновлення працездатності системи захисту і повторного 

виконання повного набору тестів. 

12. Система захисту повинна забезпечувати захист від DDoS-атак, 

редиректів, фреймів, інших видів атак, інформувати адміністратора безпеки за 

допомогою інформаційного повідомлення в адміністративній частині керування 

сайтом, електронною поштою або за допомогою SМS-повідомлення про 

виявлені атаки, вести детальний журнал реєстрації виявлених атак та стану 

системи при їх проведенні. 

13. Система захисту повинна дозволяти ініціювати за допомогою 

технологічних процесів перевірку вихідних кодів WEB-сторінок на предмет 

наявності вразливостей, що виникають при недостатній та/або некоректній 

фільтрації вхідних даних (атаки типу JS, PHP, SQL – ін’єкції, XSS та інші). 

14. Система захисту повинна передбачати гнучке налаштування обмеження 

доступу до адміністративних розділів зі сторони мережі Інтернет. 

15. Для віддаленого адміністрування повинна бути реалізована можливість 

використання захищених протоколів (ssh, scp, https).  

3.4 Вимоги до засобів перегляду Веб-сайту 

  Веб-сайту повинен забезпечувати коректне відображення даних в наступних 

браузерах: 

-   Internet Explorer (версія 8 та вище); 

-   Opera (версія 12 та вище); 

-   Mozilla Firefox (версія 18 та вище); 

-   Safari (версія 5.1 та вище); 

-   Google Chrome (версія 23 та вище) 

Можлива візуальна та поведінкова деградація деяких елементів у старіших 

браузерах. Відображення сайту може відрізнятись в залежності від браузера та 

операційної системи (особливо шрифти та системні елементи інтерфейсу).   

4. Вимоги до функціональності Веб-сайту 

4.1. Макет 

Веб-сайту повинен складатись з наступних елементів: 

Шапка  

Логотип Текстове  HTML поле 

Головне меню 



4.2 Опис основних елементів макету Веб-сайту 

1. Шапка  

Шапка Веб-сайту складається з двох частин, перша частина містить 

логотип організації, друга частина коротку текстову інформацію  "девіз" та ін. 

та форми для входу на Веб-сайт для користувачів. 

2. Головне меню 

Головне меню являє собою список посилань (розташованих 

горизонтально) на розділи і сторінки Веб-сайту. В правому кутку меню 

знаходиться піктограма випадаючого підменю пошуку інформації на Веб-сайті.  

Розділ 1     Розділ 2      Розділ 3      Розділ 4      Розділ 5     Розділ 6      пошук 

 Введіть 

ключові слова 

 

При виборі будь-якого з пунктів меню користувачем повинна 

завантажуватися відповідна йому інформаційна сторінка, стрічка новин, форма 

зворотного зв'язку або ін. 

Головне меню повинно передбачати у разі наявності підрозділів - 

випадаюче підменю, яке з'являється під час наведення на відповідний пункт 

меню. При цьому біля назви розділу в головному меню повинна бути 

піктограма, яка показує що цей пункт меню містить випадаюче підменю.  

Випадаюче підменю може бути двох видів:  

просте підменю - являє собою список підрозділів вибраного розділу, які 

розташовані вертикально, в одну колонку; 

Розділ 1     Розділ 2      Розділ 3      Розділ 4      Розділ 5     Розділ 6      пошук 

Навігаційна стежка 

Головна>Розділ1>Розділ2>Сторінка 

Блок заголовку сторінки 

Заголовок сторінки 

Підпис сторінки  

Поле контенту 

 

Ліва бокова панель 

(необов'язкова зона) 

 

Зміст сторінки Права бокова панель 

(необов'язкова зона) 

 

Підвал  

 

Перша колонка Друга колонка 

(необов'язкова зона) 

 

Третя колонка 

(необов'язкова зона) 
Четверта колонка 

(необов'язкова зона) 

 

Блок копірайту 

Ліва частина Права частина 



 

Розділ 1 ▼ Розділ 2      Розділ 3      Розділ 4      Розділ 5     Розділ 6      пошук 

Підрозділ 1  

Підрозділ 2  

Підрозділ 3  

Підрозділ 4  

 

розширене підменю - дозволяє відображати декілька груп підрозділів, 

розташованих в колонках, із заголовками до кожної групи підрозділів  

 

Розділ 1 ▼ Розділ 2      Розділ 3      Розділ 4      Розділ 5     Розділ 6      пошук 

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3  

Підрозділ 1-1 Підрозділ 2-1 Підрозділ 3-1  

Підрозділ 1-2 Підрозділ 2-2 Підрозділ 3-2  

Підрозділ 1-3 Підрозділ 2-3   

Підрозділ 1-4   

Підрозділ 1-5    

 

Для кращого сприйняття інформації меню, його елементи повинні 

з'являтись та зникати плавно, із затримкою. 

Головне меню повинно «прилипати» до верхньої частини екрану браузера, 

під час прокручування сторінки вниз, тобто воно повинно завжди доступно 

користувачеві. 

У разі, коли Веб-сайту відображається на мобільному пристрої, із низьким 

розширенням екрану, головне меню повинно зникнути, і відобразитись у формі 

піктограми на шапці сайту. Під час натискання користувачем на піктограму 

повинен з'явитись випадаючий список із вертикально розташованими пунктами 

головного меню. 

 
піктограма  

Розділ 1  > 

Розділ 2       

Розділ 3       

Розділ 4       

Розділ 5       

Розділ 6       

 

4. Навігаційна стежка (breadcumb) 

Допоміжний механізм навігації, що призначений надавати користувачеві 

можливість відстежувати своє місцеперебування на сайті, та перейти до 

"батьківських" розділів.  

5. Блок заголовку сторінки  



Блок заголовку сторінки містить два елементи: "заголовок сторінки", 

"підпис сторінки".  

Заголовок сторінки - відображає заголовок, який автор вказує під час 

створення статті в адмін панелі сайту в зоні написання статті.  

Підпис сторінки - є необов'язковим полем, використовується коли 

необхідно більш детально розкрити зміст заголовку сторінки, може вказуватись 

автором для кожної сторінки та публікації, в адмін-панелі сайту в зоні 

написання статті. 

6. Поле контенту 

Поле контенту містить унікальну інформацію для кожної сторінки Веб-

сайту, воно повинно редагуватись для кожної сторінки окремо в адмін-панелі 

Веб-сайту в зоні написання статті. 

Поле контенту складається з трьох блоків: "Ліва бокова панель", "Зміст 

сторінки", "Права бокова панель ". Ліва бокова панель і права бокова панель є 

не обов'язковими блоками. У разі якщо, вони відключені,  блок "Зміст сторінки" 

займає їх місце.   

Ліва бокова панель і права бокова панель можуть містити один, або більше 

модулів (віджетів), або додаткове меню підрозділів сторінки. Зміст цих блоків 

формуються в адмін-панелі Веб-сайту в зоні написання статті, вибором наявних 

віджетів зі списку. 

Зміст сторінки - є обов'язковим полем і містить основну інформацію 

сторінки Веб-сайту. Зміст сторінки формується на основі підготовлених 

типових шаблонів. Зокрема це можуть бути: шаблон сторінка, шаблон 

публікація, шаблон список публікації, шаблон примітка, шаблон галерея, 

шаблон список подій в публікації.  

Змістове наповнення цієї зони формуються в текстовому полі в адмін-

панелі Веб-сайту в зоні написання статті або публікації, із використанням 

шорткодів. Зокрема тут може бути розміщений текст статті, фото галерея, 

список публікації окремої категорії, графічні слайдери, опитування, інші 

віджети. 

Наповнення здійснюється за допомогою створення "сторінок" і 

"публікації". Сторінка - це інформаційний блок сайту, на якому відображається 

статична інформація, яка або не міняється, або змінюється дуже рідко. Кожна 

сторінка самостійна і відкривається на окремій сторінці Веб-сайту.Сторінки не 

групуються за рубриками. Сторінки мають ієрархічну структуру, вони можуть 

мати батьків серед інших сторінок. 

Публікація -  це інформаційний блок сайту, на якому відображається 

інформація яка описує якусь подію. Після її опублікування вона не змінюється 

(можливо вносити зміни, але тільки як виправлення помилок). Кожна 

публікація має час опублікування, який вказується під час перегляду.  



Публікація повинна знаходитися в хоча б одній тематичній рубриці. Кожна 

публікація відкривається на окремій сторінці Веб-сайту. 

Для кращого сприйняття інформації поля контенту, його елементи повинні 

під час прокручування вниз з'являтись плавно, із затримкою. 

У разі, коли Веб-сайт відображається на мобільному пристрої, із низьким 

розширенням екрану, блоки ("Ліва бокова панель", "Зміст сторінки", "Права 

бокова панель ") повинні автоматично розташуватись один під одним. 

7. Підвал (блок "footer") 

Підвал Веб-сайту являє собою нижню частина Веб-сайту, яку видно тільки 

при прокручуванні сторінки із основним контентом вниз.  

Інформація цього блоку розташована в декілька колонок, кількість колонок 

має визначатись адміністратором. Змістове наповнення кожної колонки являє 

собою довільний HTML код, або один та більше віджетів. Зокрема тут можуть 

бути розміщені: "Контактна інформація", "Останні новини", "Інформація про 

організацію", "Корисні посилання".  

Змістове наповнення цього блоку є однаковим для всіх сторінок, однак 

повинна бути можливість змінювати кількість колонок, змістове наповнення 

кожної колонки, в адміністративній панелі Веб-сайту. 

У разі, коли Веб-сайту відображається на мобільному пристрої, із низьким 

розширенням екрану, колонки цього блоку повинні автоматично розташуватись 

одна під одною. 

8. Блок копірайту 

Складається з двох текстових строк, одна з яких прикріплена до лівого 

краю інша до правого. Тут повинна бути розміщена інформація про 

правовласника. 

4.3 Типові шаблони сторінок 

Шаблони сторінок, які можуть відображатись в "полі контенту" блоці 

"Зміст сторінки". 

1. Шаблон сторінка - призначений для відображення статичної сторінки 

сайту зміст якої не змінюється, або змінюється дуже рідко. Цей шаблон не 

відображає заголовок сторінки, оскільки він знаходиться в "блоку заголовку 

сторінки". Шаблон відображає текстове наповнення сторінки, віджети які 

можуть додаватись за допомогою шорткодів. 

Шаблон галерея - призначений для відображення фото галереї. Під час 

створення   можна вказувати, скільки рядків фотографії показувати, чи 

виводити підпис під ними, чи потрібно показувати на сторінці обрано 

фотографії, або відкривати її у модальному вікні, з можливістю листати. 

Повинна бути можливість показувати фотографії у формі слайдера. 



4.4 Підсистема управління структурою 

Система управління Веб-сайтом повинна забезпечувати зручне та 

інтуїтивне управління структурою, надавати механізми створення, 

переміщення, видалення і розподіл прав доступу до різноманітних структурних 

одиниць (розділи, підрозділи, сторінки, рубрики, публікації). 

Сторінка і розділ є контейнерами для функціональних блоків. Розділ - це та 

ж сторінка, тільки вона може мати вкладені сторінки і розділи, а також з 

розділу можна організувати перехід на одну зі сторінок, які містяться в цьому 

розділі. 

Вимоги до підсистеми управління структурою:  

 робота зі змістом сторінок ведеться на основі шаблонів. 

 створення структури будь-якого рівня  вкладеності (без обмежень на 

кількість розділів (підрозділів) і документів), з можливістю редагування 

структури. 

 відображення всього переліку розділів і матеріалів бази. 

 швидке переміщення ресурсів з одного розділу в іншій. 

 візуальне сортування підрозділів і матеріалів усередині розділу. 

Можливості підсистеми управління структурою: 

 додати новий розділ чи сторінку, (параметри: дизайн, який відповідає 

даній структурній одиниці; сторінка є розділом; не відображати в меню 

(прихована сторінка або розділ); рівень розділу (підрозділу); порядок 

проходження в меню); 

 редагувати розділ (підрозділ); 

 редагувати параметри сторінки; 

 видалити розділ (підрозділ); 

 видалити сторінку; 

 призначити права доступу груп користувачів до даної сторінки; 

 призначити права доступу групи до сторінок Системи. 

 

4.5. Перелік ролей, видів/типів розміщення інформації 

Кожному користувачу веб-сайту надається роль.  Роль має набір привілеїв 

Веб-сайту, тобто доступ до певних функцій системи, які надаються 

користувачу. Система захисту присвоює користувачу атрибути, якими 

однозначно характеризується надана йому роль. 

За замовченням система має такі групи ролей: 

- адміністратор; 

- редактор; 

- учасник; 



- користувач. 

 

Інформація, що розміщається на Веб-сайті розділяється на такі типи: 

- потокові, до яких належать такі публікації як новини, статті та подібна 

інформація; 

- статичні матеріали (наприклад історія інституту, контакти і т.д.); 

- динамічні матеріали (події, календар і т.д.). 

4.6 Підсистема управління рубриками та публікаціями 

Підсистема призначена для редагування структурованої потокової 

інформації, яка розбита на різні підрубрики. Рубрики дають можливість 

групувати пов'язані публікації, а також повідомити читачеві, про тематику 

публікації. Рубрики також полегшують пошук матеріалів всередині Веб-сайту.  

Для редагування використовується модуль НTML Editor. Функціонально 

створюється і ведеться окремо дерево публікацій, яке адміністратор пов'язує з 

деревом бази за допомогою створення функціональних блоків для рубрик 

публікацій і розстановкою блоків на необхідні сторінки бази. 

Дана підсистема дає можливість створювати стрічки новин, статей і 

подібної потокової інформації, які можуть додаватися редакторами бази. Існує 

можливість, що дозволяє адміністраторові системи (не розробникові) 

створювати нові потокові рубрики документів, розміщувати їх на створених 

сторінках (створення функціональних блоків), настроювати зовнішній вигляд 

відображення на основі шаблонів, настроювати набір полів для контент-

менеджерів, створювати функціональні міні-блоки (наприклад, відображення 3-

х останніх новин) та ін. 

Дану підсистему можна використовувати у дворолевій системі занесення 

даних - «учасник» і «редактор», тобто одна або кілька осіб заносить 

інформацію, ставить галочку, що інформація готова, а редактор (їх теж може 

бути кілька) ставить позначку про публікацію нової версії. Таким чином, існує 

дві версії публікації - опублікована і редагована. Настройка доступу 

здійснюється адміністратором системи на рівні роздачі ролей користувачам 

(видаються ролі «учасник» і «редактор»). 

Можливості підсистеми керування публікаціями: 

 перегляд рубрик (Рубрика - об'єднання публікацій за характерними 

ознаками); 

 перегляд публікації; 

 створення нової рубрики; 

 створення нового документа; 

 редагування рубрики редактором; 

 редагування публікації редактором; 



 видалення рубрики; 

 видалення публікації; 

 створення функціонального блоку, що відповідає даній рубриці; 

 створення функціонального блоку, що відповідає короткому списку 

публікацій даної рубрики; 

 редагування властивостей рубрики; 

 управління функціональними міні-блоками рубрики (міні-блоки можна 

розміщувати на різних сторінках); 

 функція збереження публікації в архів через заданий проміжок часу.  

4.7 Наповнення сайту 

Сторінки всіх розділів Веб-сайту повинні формуватися програмним 

шляхом на підставі інформації з бази даних на сервері. 

Модифікація вмісту розділів повинна здійснюватися за допомогою 

адміністраторського веб-інтерфейсу (системи управління Веб-сайтом), який без 

застосування спеціальних навичок програмування повинен передбачати 

можливість редагування інформаційного вмісту сторінок Веб-сайту. 

Наповнення інформацією повинно проводитися з використанням шаблонів 

сторінок Веб-сайту. В адмін-панелі Веб-сайту в зоні написання статті 

текстовому редакторі повинна бути реалізована можливість вставки 

інформаційних блоків, і блоків форматування за допомогою шорткодів. 

4.8 Підсистема контентного наповнення ресурсу 

В адмін-панелі Веб-сайту в зоні написання статті та публікації повинна 

бути реалізована підсистема контентного наповнення ресурсу. Підсистема 

призначена для наповнення інформацією сторінок, що мають текстовий 

неструктурований контент (може містити таблиці, графічні зображення, 

посилання, різне форматування тексту і т.п.). 

Дана підсистема тісно пов'язана з підсистемою управління структурою і 

використовує візуальний веб-редактор (НТМL Еditor). 

При необхідності дану підсистему можна використовувати у дворолевій 

системі занесення даних - «учасник» і «редактор», тобто один або кілька 

чоловік заносять інформацію, ставлять відмітку, що інформація готова, а 

редактор (їх теж може бути кілька) ставить відмітку про публікацію нової 

версії. Налаштування доступу здійснюється адміністратором системи на рівні 

роздачі ролей користувачам (видаються ролі «учасник» і «редактор»).  

Система керування повинна містити елементи SEO-оптимізації 

(автоматизоване створення title, description, keywords, «прості» URL з 

можливістю задавання назви кінцевої сторінки редактором тощо). 



4.9 Підсистема контентного наповнення сторінок та публікацій 

Підсистема являє собою багатофункціональний HTML редактор, із 

підтримкою шорткодів, в якому створюються змістове наповнення сторінки 

Веб-сайту. Також вона містить набір додаткових опцій, в яких вказуються 

допоміжні параметри. Зокрема автор статті повинен мати наступні можливості: 

 Вказати заголовок сторінки. 

 Вказати підпис сторінки. 

 Створити змістове наповнення сторінки. 

 Вказати батьківську сторінку, або рубрику для публікацій. 

 Вибрати із наявних конфігурацій структуру сторінки (зокрема 

наявність лівої та правої бокових панелей). 

 Вибрати із списку наявних віджетів наповнення для кожної бокової 

панелі. 

 Вибрати чи відображати "Блок заголовку сторінки"; 

 Вибрати чи відображати "Шапку"; 

 Вибрати чи відображати "Підвал"; 

 При спробі редагувати сторінку відображається перелік всіх версій 

контента для даної сторінки, можна поставити попередню версію 

контента для даної сторінки, виходячи з існуючого списку версій. 

 Вибрати тип публікації (Стандартна, Примітка, Фото Галерея,  

Посилання, Цитата,  Відео,  Аудіо). 

 Можливо редагування дати і часу створення статті. 

 Можна назначити дату статті або публікації в майбутньому, і вона буде 

доступна користувачам тільки з заданого часу. 

 Можливість прикріплення до матеріалу довільних динамічних блоків. 

 Можливість приєднання файлів до матеріалів. 

 Можливість попереднього перегляду неопублікованого контенту. 

 Можливість вказати ознаки: «опублікувати» (команда опублікувати 

дану версію контента); «готова до публікації» (автор виставляє 

сигналізуючий прапор для випускаючого редактора); «чернетка». 

 Видалити контент. 

4.10 Веб-редактор для візуальної роботи з неструктурованим текстом 

(НТМL Еditor) 

Даний модуль призначений для використання іншими модулями для 

візуальної роботи з неструктурованими даними. 

Зовнішній вигляд веб-редактора схожий на інтерфейс МS Word, що 

полегшує роботу з ним. Для роботи з веб-редактором не потрібні знання НТМL 

і СSS. 



Можливості веб-редактора: 

 вставка даних з офісних документів (робота з буфером обміну): 

вставити; копіювати; вирізати; 

 підтримка гарячих клавіш (СtгІ+С, СtrІ+V, Shift+Insert, Сtrl+Insert); 

 спеціальна вставка (перетворення до простого тексту без форматування, 

використовується, якщо необхідно при вставці з офісних документів 

прибрати форматування і привести текст до стилю системи; 

 очищення НТМL коду, приведення до стандартного форматування без 

специфічних призначених для користувача стилів; 

 застосувати стиль ресурсу; 

 вставка зображень (робота з архівом зображень), редагування 

зображення після вставлення; 

 швидка вставка посилання; 

 вставка абсолютного посилання; 

 вставка посилання на сторінку поточного ресурсу - вибір з випадного 

списку; 

 вставка посилання на документ (робота з банком документів); 

 вставка посилання на зображення (робота з банком зображень); 

 вставка таблиці; 

 вирівнювання тексту; 

 форматування тексту (напівжирний, курсив, підкреслений, шрифт, колір 

шрифту, заливка); 

 робота зі списками; 

 вставити «br» (або Shift+Enter); 

 історія роботи поточного сеансу (можливість повернутися на крок назад 

- функції «вперед», «назад»); 

 режим перегляду HTML коду сторінки з можливістю редагування; 

 вставка віджетів за допомогою шорткодів; 

 вставка HTML елементів за допомогою  шорткодів; 

4.11 Підсистема управління медіафайлами 

Підсистема повинна мати функціональний файловий менеджер для 

завантаження на сервер та керуванням файлами. Повинна мати можливості їх 

перегляду, створення бібліотек файлів, переміщення до відповідної категорії, 

пошуку за заданими параметрами, редагуванням зображень, видаленням 

файлів, завантаження багатьох файлів, завантаження файлів за допомогою  

"перетаскування" файлів мишкою з робочого столу до вікна браузера. 

Підсистема забезпечує функціонування фотогалерей. 

Можливості фотогалереї: 



 перегляд рубрик; 

 перегляд фотографії (у повний розмір - в новому вікні); 

 додання коментарів; 

 створення нової рубрики; 

 створення нової фотографії; 

 редагування рубрики редактором; 

 редагування фотографії редактором; 

 видалення рубрики; 

 видалення фотографії; 

 створення функціонального блоку відповідного даній рубриці; 

 створення функціонального блоку відповідного короткому списку 

фотографій даній рубриці; 

  управління функціональними міні-блоками рубрики (міні-блоки можна 

розміщувати на різних сторінках).  

4.12 Підсистема керування користувачами, ролями і привілеями системи 

Підсистема здійснює керування користувачами, групами користувачів, 

ролями користувачів, привілеями Веб-сайту. 

Розподіл прав користувачів Веб-сайту повинен здійснюватись згідно з 

наступними принципами: 

 для спрощення механізмів контролю та управління правами, користувачі 

можуть об'єднуватись в групи; 

 всі користувачі, які входять до групи адміністраторів, отримують 

автоматично повні права на доступ до будь-якої сторінки і будь-якої 

функціональності, незалежно від налаштування ролей, які надані 

користувачеві; 

 під правом на об'єкт розуміється наявність привілею на здійснення 

певної операції з об'єктом; 

 успадкування прав на об'єкти від елемента вищого рівня з можливістю 

встановлення прав безпосередньо на конкретний об'єкт; 

 у кожну роль входить набір привілеїв Веб-сайту(доступ до певних 

функцій системи); 

 привілеї створюються в процесі розробки, кожен модуль має чітко 

закріплений в коді набір привілеїв і для того, щоб розширити набір 

привілеїв для певного модуля, необхідно втручання в код модуля; 

 повинна забезпечуватись можливість встановлення як дозволу на 

виконання певних операцій, так і заборона. 

Система розподілу прав повинна бути зрозумілою та максимально 

зручною у використанні. 



Адміністратор може назначати ролі іншим користувачам. 

З початку на Веб-сайті повинні бути закладені наступні ролі: 

адміністратор, редактор, учасник (при необхідності),  

1. Адміністратор 

Адміністратор управляє темами, користувачами і плагінами і оновлює їх у 

разі потреби, а також редагує та імпортує або експортує дані через основне 

меню адміністратора (консоль).  У всіх адміністраторів є такі права: 

Активація плагінів, створення користувачів, видалення сторінок інших 

користувачів, видалення плагінів і записів або приватних сторінок або записів, 

вони також можуть видалити опубліковану сторінку. Видалення або створення 

користувачів, редагування консолі, файлів, сторінок, записів, приватних 

сторінок, опублікованих станиць і записів, редагування тем і можливостей. У 

них є права експортувати й імпортувати контент, а також керувати категоріями, 

посиланнями і опціями. Адміністратор може модерувати коментарі. Вони 

можуть публікувати і читати приватні сторінки і міняти теми, а також 

завантажувати файли. У адміністратора є можливості оновлення ядра, плагінів і 

тем, а також установка, видалення, редагування тем і плагінів, а також 

редагування користувачів. 

2. Редактор 

Ця роль нижче Адміністратора. Редактори можуть редагувати контент і 

створювати новий контент. Редактор також відповідальний за щоденні 

завдання. 

Редактор може видаляти сторінки, записи та приватні сторінки інших, а 

також записи та опубліковані записи. Також вони можуть редагувати чужі 

записи, сторінки, приватні записи та опубліковані сторінки. Вони можуть 

керувати категоріями, посиланнями і модерувати коментарі. У них є право 

публікувати сторінки і запису, а також читати приватні записи і сторінки і 

завантажувати файли. 

3. Учасник(при необхідності) 

Учасник - роль, яка дозволяє додавати новий контент. У них є доступ до 

певної частини консолі. Зазвичай це "Додавання нового запису". У них є 

можливість і права для додавання свого контенту, але вони не можуть 

публікувати його безпосередньо, оскільки публікація повинна бути одобрена  

редактором після того, як вони перевірять роботу учасника. Учасник може 

редагувати і видаляти свої чернетки і читати інші записи. 

Учасник не може додавати зображення до запису. Але вони можуть додати 

зображення, використавши HTML код, в якому буде посилання на зображення, 

розміщене в іншому місці. Учасники можуть також бачити записи в консолі.  



4.13 Модуль зворотного зв'язку з відвідувачами 

Дає можливість сформувати електронний лист вибраному відділу за 

вибраною темою, який буде відіслано на електронну адресу співробітника, що 

здійснює зворотній зв'язок з відвідувачами від обраного відділу. 

Можливості модуля зворотного зв'язку з відвідувачами: 

 відображення форми зворотного зв'язку з можливістю вибору відділу 

(контактної особи) і теми (е-mail-и відділів або контактних осіб в НТМL 

коді не присутні) 

 управління відділами (контактними особами); 

 управління зв'язкою відділ-тема (виставити для кожного відділу або 

контактної особи перелік тем, за які він відповідає, наприклад у «відділу 

продажів» теми «інформація про продукти» і «інформація про послуги»); 

 Можливість вставити форму зворотного зв'язку за допомогою шорткоду 

в сторінку або публікацію. 

4.14 Модуль опитувань 

Модуль призначений для проведення інтерактивних опитувань на Веб-сайту.  

Має наступні функції: 

• Додати опитування 

• Редагувати опитування 

• Видалити опитування 

• Проголосувати 

• Проглянути результати 

Для створення нового опитування необхідно заповнити наступні поля 

• Назва опитування 

• Список варіантів відповідей 

• Дата початку опитування 

• Дата закінчення опитування 

• Чи можуть користувачі вказувати декілька варіантів відповідей 

• Вказати кількість варіантів відповідей 

• Відображати 

У режимі редагування опитування можна змінювати дані, введені при 

створенні. При видаленні опитування,  після підтвердження наміру видалення, 

опитування і всі супутні йому дані буду видалені, без можливості відновлення 

інформації. Модуль опитувань можна вставити за допомогою шорткоду в 

сторінку або публікацію. 



4.15 Модуль карта 

Модуль призначений для вставки карти із маркером події на сторінку або 

публікацію за допомогою шорткоду. 

Має наступні функції: 

• Додати позицію на карті; 

• Редагувати позицію на карті; 

• Видалити карту; 

• Проголосувати; 

• Проглянути результати. 

Для створення нової карти необхідно: 

• Ввести назву карти; 

• Ввести ширину карти в пікселях; 

• Ввести ширину висоти в пікселях; 

• Ввести рівень збільшення; 

• Вибрати тип карти; 

• Вимкнути Колесо прокрутки. 

4.16 Модуль «Анонси заходів» 

Модуль реалізує календар подій з розбиттям подій по датах і рубриках. 

Користувачі мають можливість проглядати події, які відбуваються та 

плануються в інституті. Події повинні відображатися згідно встановленого 

терміну активності. 

Модуль реалізує наступну функціональність: 

• Додати подію 

• Проглянути подію 

• Адміністративні функції 

• Додати / Змінити рубрику 

• Видалити рубрику 

• Додати / Змінити подію 

• Видалити подію 

 

Дозволяє користувачам завжди бути в курсі усіх важливих запланованих в 

інституті подій. Можна переходити від однієї дати до іншої, обирати потрібний 

нам тиждень, місяць. 

 

4.17 Модуль Статистики 

Модуль призначено для збору та відображення інформації щодо 

відвідувань Веб-сайту. Він повинен забезпечувати перегляд статистики 

відвідувань усіх сторінок Веб-сайту з метою визначення популярності ресурсів; 



записувати всі сторінки з яких прийшов користувач, а також їх ІР адреси; 

надавати інформацію про кількість відвідувань Веб-сайту за вибраний 

проміжок часу. Також повинна існувати можливість перегляду статистики по 

окремому користувачу. 

Модуль повинен надавати інформацію: 

• про відвідування користувачами за: теперішній день, вчорашній день , 

останні 7 днів (тиждень), останні 30 днів (за місяць),  останні 365 днів 

(рік), всього; 

• про пошукові спрямування; 

• найбільш поширені слова для пошуку на Веб-сайту. 

Зберігаються наступні данні: 

• ІР адреса (реальна ІР адреса користувача); 

• Операційна система; 

• Версія браузера; 

• Країна. 

Вся отримана інформація зберігається в базі даних та подається адміністратору 

у вигляді зведених таблиць, діаграм та графіків. 

 

5. Структура офіційного веб-сайту Інституту місцевого розвитку 

5.1 Взаємозв'язок між розділами та підрозділами сайту 

1. Головне меню має наступні розділи:  

"Про інститут", "Діяльність", "Новини", "Проекти", "Контакти", "Старий сайт", 

"Пошук" 



5.2  Шаблони: 

Головна сторінка 

 



5.3Розділи головного меню  "Про інститут" 

 

 

 

 

 

 



5.4. Розділи головного меню "Діяльність" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5. Підрозділи розділу головного меню "Новини" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.6. розділи головного меню "Проекти" 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7 розділи головного меню "Контакти" 

 

 5.8. Підпункти головного меню 

Про інститут 

▼ 

Діяльність▼ Новини▼ Проекти▼ Контакти Старий сайт 

Історія 

Інституту 

     

Напрями 

діяльності 

     

Карта 

діяльності 

     

Персонал      



Шаблони блоків підменю: Закупівлі, Наш досвід, Консалтинг, та ін. 

Історія Інституту 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Напрями діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта діяльності

 

 

 

 

 

 

 



 

Персонал 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Підменю "Діяльність" 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Підменю Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Закупівлі 

 

 

Консалтинг 

 



Наш досвід 

 

Публікації інституту 



6. Сторінка «Авторизація» 

При натисканні у верхньому правому куті кнопку вхід / реєстрація. фон 

сайтустає затемненим. Вискакує віконце авторизації де зліва вхід (введення 

логіна, пароля, а праворуч реєстрація через форму реєстрації на такому ж 

віконці або через соц. мережі. 

Шаблон блоку "Авторизація" 

 



Частина 2. 

7. Сервіс для збереження та редагування файлів 

Розробити та налаштувати диск для збереження файлів(Disk-file)  яке буде 

прцювати як  сховище даних, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на 

серверах у хмарі і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті.  Який 

дозволяє спільно редагувати документи, електронні таблиці, презентації, 

малюнки, форми, і багато іншого.  Також розробити до нього модулі: 

Клієнт, Спільне користування, Пошук, Перегляд файлів. 

Клієнт 

Disk-file потрібен  для синхронізації файлів між комп'ютером користувача і 

хмарним сховищем Клієнт взаємодіє з Disk-file так, щоб оновлення на одній 

стороні поширювалися на іншу, тому вони, як правило, містять одні й ті ж дані. 

Необхідне сховище для користувачів від 15 до 30 Гб онлайн-простору для 

зберігання даних.  

Спільне користування 

Disk-file  включає в себе систему обміну файлами, де творець файлу або папки 

за замовчуванням є його власником. Власник має можливість регулювати 

видимість файлу або папки для інших користувачів. Право власності підлягає 

передачі. Файли і папки можуть спільно використовуватись приватно 

конкретними користувачами, що мають обліковий запис у системі 

використовуючи свої @mdi.com адреси електронної пошти. 

Пошук. Результати пошуку можуть бути звужені за типом файлу, власником, 

видимістю і додатком для перегляду.  

Перегляд файлів. Disk-file повинен дозволяти переглядати в Інтернеті файли 

наступних форматів:  

 Вбудовані формати (Docs, Sheets, Slides, Forms, Drawings) 

 Файли зображень (.JPEG, .PNG, .GIF, .TIFF, .BMP) 

 Відеофайли (WebM, .MPEG4, 

.3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV, .OGG) 

 Аудіоформати (MP3, MPEG, WAV, .ogg) 

 Текстові файли (.TXT) 

 Розмітка / Код (.CSS, .HTML, .PHP, .C, .CPP, .H, .HPP, .JS) 

 Microsoft Word (.DOC and .DOCX) 

 Microsoft Excel (.XLS and .XLSX) 

 Microsoft PowerPoint (.PPT and .PPTX) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://uk.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
https://uk.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
https://uk.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format
https://uk.wikipedia.org/wiki/BMP
https://uk.wikipedia.org/wiki/WebM
https://uk.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/QuickTime
https://uk.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=MPEG_program_stream&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Video
https://uk.wikipedia.org/wiki/Flash_Video
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ogg
https://uk.wikipedia.org/wiki/MP3
https://uk.wikipedia.org/wiki/MPEG
https://uk.wikipedia.org/wiki/WAV
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ogg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
https://uk.wikipedia.org/wiki/HTML
https://uk.wikipedia.org/wiki/PHP
https://uk.wikipedia.org/wiki/C_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://uk.wikipedia.org/wiki/DOC
https://uk.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint


 Adobe Portable Document Format (.PDF) 

Об’єм файлів 

Завантажені, але неперетворені у формат Документів, файли можуть бути до 

10 Гб Створені або завантажені файли розміром більше 10 Гб н еможна 

переглядати в Disk-file . Вбудовані зображення не повинні перевищувати 2 Мб 

кожне. Є також обмеження, характерні для типу файлу, перераховані нижче: 

Документи 

1024000 символів, незалежно від кількості сторінок або розміру шрифту. 

Завантажені документи, які перетворюються у формат Disk-file , не можуть 

бути більше, ніж 50 МБ.  

Таблиці 

Всі обмеження на таблиці  не можуть бути більші, ніж 20 Мб, і мають містити 

не більше 400000 клітин і 256 стовпців на аркуші. 

Презентації 

Презентації,  на слайдах можуть бути до 100 МБ - що становить близько 400 

слайдів. Завантажені файли презентацій, які перетворюються у формат  слайдів 

можуть бути до 50 Мб. 

Місце розташування сервісу Disk-file на локальному сервері організації. 

8. Загальна інформація 

Усі матеріали на сайті автоматично дублюються в соц мережі. ВК, ФБ, Твітер. 

При виході нової статті, в соц.мережі  викладаються обкладинка (Мініатюрки) і 

текст за шаблоном (вказується модератором при створенні нового оголошення 

чи статті, але якщо не вписується новий текст - вставляється текст за 

замовчуванням. 

При додаванні нової новини на соц мережі викладається: 

- Заголовок 

- Мініатюра 

- Короткий опис 

При додаванні нової фотосесії викладається шаблонний текст, Ім'я Прізвище 

і Мініатюрки.  

При додаванні інтерв'ю викладається шаблонний текст, Ім'я Прізвище та 

Мініатюрки.  

При додаванні відео, викладається маленький плеєр, опис та заголовок. 

9. Вимоги до програмної документації 

На завершальній стадії розробки програмної частини бази Замовнику надається 

компакт-диск з розробленим Веб-сайтом і пакет документації щодо роботи з 

системою, який складається з: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format


• інструкція контент-менеджера; 

• інструкція з інсталяції і налаштування Веб-сайту; 

• інструкція адміністратора. 

Мова документації - українська. 

10. Вимоги до впровадження 

На завершальній стадії розробки програмної частини бази Виконавець 

зобов’язується розвернути та впровадити систему на серверних потужностях 

Замовника та провести навчання базовим навикам роботи с розробленою 

системою.  

На весь програмний комплекс повинні бути надані вихідні коди продуктів з 

явною вказівкою повних прав на використання, модифікацію, поширення і 

передачу цих прав. 

 



Частина 3. 

11. Розкрутка сайту 

Вимоги до просування сайту MDI та план  дій на 5місяців 

1-й місяць 

«Запуск» проекту 

• Надання Замовнику доступу в особистий кабінет. У кабінеті 

доступна щоденна статистика позицій сайту і графік зростання по 

кожному запиту, статистика відвідуваності з фільтрами за 

ключовими словами. 

• Запит даних для проведення аудиту.   

• Аналіз сайту на предмет попадання під фільтри пошукових систем, 

виявлення причин, складання плану дій з виведення з під фільтра. 

• Аналіз бізнес-моделі проекту та цільової аудиторії сайту. 

 Складання семантичного ядра 

• Розширення семантичного ядра по проекту. 

• Розподіл семантичних груп по цільових сторінок. 

 Аналіз змісту сайту 

• Аналіз заголовків title і мета-описів description цільових сторінок 

сайту. Формування мета-тегів на основі семантичного ядра. 

• Оцінка унікальності змісту сайту (як тексти, так і використовувані 

зображення) на змістову відповідність контенту, на наявності 

прихованих елементів. 

• Формування технічного завдання на тексти та написання першого 

блоку текстів на сайт. 

• Складання і узгодження стратегії та плану копірайтингу 

• Аналіз інших мета-тегів: content-type, content-language і т.п. 

• Аналіз використання тегів заголовків <h1> - <h6> при оптимізації 

текстів. 

• Аналіз використання атрибутів alt і title малюнків. 

 Установка систем збору статистики 

• Приєднання панелі вебмайстрів Гугла і Яндекса. 

• Установка Гугл Аналітікс і Яндекс Метрики. 

 Аудит сайту. Технічне завдання на оптимізацію 

• Аналіз індексації сайту. 

• Аналіз сайту на віруси. 

• Аналіз помилок в інструментах для вебмайстрів. 

• Пошук і усунення дублювання контенту. 

• Перевірка коректності відповідей сервера до просуваються сторінок, 

неіснуючим сторінкам, до сторінок з «www» і без. 



• Перевірка коректності кодування сторінок і аналіз вихідного коду 

сторінок. 

• Перевірка, аналіз і правильна настройка файлів sitemap.xml і 

robots.txt. 

• Аналіз та формування внутрішньої перелинковки. Меню навігації, 

«хлібні крихти». 

• Аналіз формування УРЛ сторінок сайту. Використання SEO-friendly 

УРЛ. Оптимізація схеми формування УРЛ цільових сторінок. 

• Внутрішня перелінковка для високочастотних, середньочастотних і 

низькочастотних запитів. 

• Пошук і усунення непрацюючих посилань. 

• Аналіз індексу ПС. Складання списку дій щодо зменшення кількості 

нізкачественних сторінок в індексі ПС. 

• Рекомендації з юзабіліті для збільшення конверсії на сайті. 

• Реєстрація в сервісах адрес Гугла і Яндекса. 

• Робота із зовнішніми факторами ранжування 

• • Аналіз поточної посилальної маси. 

• • Складання стратегії отримання посилань. 

 

Результати роботи першого місяця 

 Сформований базове семантичне ядро. 

 Технічне завдання зі списком змін на сайті. 

 Зареєстрована картка в сервісі адрес Гугла. 

 Написані тексти на ключові цільові сторінки. 

 Стратегія і перші посилання. 

2-й місяць 

Робота з внутрішніми факторами ранжування 

• Відсоток виведення ключових слів на другому місяці досягає 70%. 

• Впровадження правок з технічного аудиту сайту. 

• Розміщення першого числа текстів на сайті. 

• Написання контенту згідно з планом копірайтингу. 

• Перевірка внесених змін. 

• Робота із зовнішніми факторами ранжування 

• Запуск робіт з отримання посилань. 

• Оптимізація картки компанії в сервісі Гугл Мепс 

• Веб-аналітика 

• (За домовленістю з Замовником) 

• Налаштування веб-аналітики в Гугл Аналітікс. Налаштування цілей, 

відстеження внутрішнього пошуку. 



• Складання специфікації змін для збору додаткових даних: 

налаштування відстеження подій, користувальницьких сегментів, 

користувача змінних. 

 

 Результати роботи другого місяця 

 Впровадження правок технічного аудиту. 

 Розміщення текствого контенту. 

 Написання додаткових текстів. 

 Отримано посилання. 

 Звіт по позиціях, трафіку, виконаним роботам. 

 

3-й місяць 

Робота із зовнішніми факторами ранжування 

• Оптимізація поточної посилальної маси і стратегії зовнішньої 

оптимізації. 

• Написання контенту згідно з планом копірайтингу. 

• Розширення сем.ядра за рахунок пошуку додаткових запитів. 

• Коригування внутрішньої оптимізації згідно цілями і досягнутими 

результатами 

Аналіз зовнішніх посилань 

• Оцінка кількісних показників зовнішніх посилань. Оцінка якісних 

показників зовнішніх посилань. Загальна оцінка зовнішньої 

посилальної структури сайту. 

 

 Результати роботи третього місяця 

 Поліпшення видимості по НЧ-СЧ запитам. 

 Написані додаткові тексти. 

 Отримано посилання. 

 Звіт по позиціях і трафіку. 

 

4-й місяць 

 

Робота із зовнішніми факторами ранжування 

• Оптимізація поточної зовнішньої оптимізації. 

• Написання контенту згідно з планом копірайтингу. 

• Коригування внутрішньої оптимізації згідно цілями і досягнутими 

результатами. 

Результати роботи четвертого місяця 

  Написані додаткові тексти. 



 Отримано посилання. 

 Звіт по позиціях і трафіку. 

 

5-й місяць 

Робота із зовнішніми факторами ранжування 

• Оптимізація поточної посилальної маси. 

• Написання контенту згідно з планом копірайтингу. 

• Коригування внутрішньої оптимізації згідно цілями і досягнутими 

результатами. 

Аналіз відвідуваності сайту 

• Загальна кількість відвідувань сайту за звітний період. Демографія і 

географія відвідувачів сайту. Динаміка відвідувань за окремими 

ключовими фразами. 

• Моніторинг пошукових запитів з високим відсотком відмов.   

• Формування рад щодо збільшення цільового трафіку. 

 

Результати роботи 

 Досягнення цільових позицій. 

 Звіт за результатами просування. 

 Звіт з аналізу відвідуваності сайту. 

 


