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Мета роботи

01 аналіз внутрішньої побудови сайтів Landing page

02
дослідження проблем, пов'язаних з створенням сайтів Landing 

page і наповненням їх контентом

03
надання вирішення проблем і створення інтерфейсу, який буде 

спонукати цільову аудиторію скористатися Web ресурсом

04 підвищення ефективності роботи з цільовою аудиторією для 

вивчення основ програмування на PascalABC



В роботі пояснюється роль застосування Landing page, 

його відношення до даної тематики, що, в свою чергу, 

є вирішенням проблемних питань розробки подібних сайтів. 

Щоб прискорити розробку сайту обрано Bootstrap, 

оскільки фреймворк є найпопулярнішою в світі бібліотекою 

компонентів інтерфейсів та, як правило, однією з найбільш часто 

вживаних HTML, CSS і JS фреймворків для веб-розробки. 

Для створення інтерактивних тестів використано мову JavaScript.



Twitter Bootstrap – це фреймворк для 

створення сучасних, крос-браузерних і 

стандартизованих інтерфейсів. 

Продумана структура коду HTML, JavaScript і 

CSS дає вам можливість створювати безліч

різноманітних елементів інтерфейсу 

і сітку сайту. 
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У роботі було з’ясовано, що таке Landing page, класифіковано односторінкові

сайти та досліджено їх складові. Представлені теоретичні відомості з 

привабливого оформлення та створення правильної логічної структури

Landing page. Також розглянуто їх переваги та недоліки.

Досліджено методи та засоби створення односторінкових сайтів, також

описано платформи HTML5, CSS3 та Bootstrap їх переваги та недоліки, 

доцільність застосування в даній роботі. В розділі було обрано метод

створення Landing page, а також описано засоби його створення.

Результатом всієї роботи було створено односторінковий сайт Landing page, 

метою якого є спонукання цільової аудиторії скористатися можливість

переглятути навчальний контент, а також підвищення ефективності роботи з 

цільовою аудиторією для вивчення основ програмування на PascalABC. 



Для створення Landing page використано HTML5, CSS3 та Bootstrap, 

а для інтерактивних тестів використано мову JavaScript. 

Цільова аудиторія сайту – учні загальноосвітніх закладів середньої

освіти, що цікавляться вирішенням задач в сучасній версії мови

Pascal.

Щоб розмістити сайт в Інтернет використано безкоштовні хостингові

послуги від Free.1gb.ua  
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