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Епіцентром зараження на КОВІД-19 стало містечко

Кам'янка на Черкащині

Ідея як основа створення сайту 

На сайті Кабінету міністрів оприлюднили постанову про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу

COVID-19

З 12 березня 2020 року в Україні запроваджується

тритижневий карантин для усіх закладів освіти

Загальнонаціональний карантин продовжено до 22 травня

МОЗ прозвітувало про хворих на КОВІД-19 Черкаській

області

ХРОНІКИ КАРАНТИНУ 12.03.2020 ...



Анотація роботи
Дана робота присвячена розробці односторінкових

сайтів за допомогою css-фреймворку Bootstrap, 

виявлення їх переваг і недоліків

Метою роботи є аналіз внутрішньої побудови сайтів (Landing page), 

дослідження проблем, пов'язаних з створенням таких сайтів і наповненням їх

контентом, надання вирішення цих проблем і створення веб-інтерфейсу, який

буде спонукати цільову аудиторію скористатися запропонованою програмою

аналітики. 

У процесі роботи досліджувалися методи і засоби створення односторінкових

сайтів. Також в роботі розкрито питання сайтів Landing page, їх актуальність і 

переваги застосування.

Результат роботи: створено односторінковий сайт Landing page, метою якого є 

спонукання цільової аудиторії скористатися можливість переглятути хроніки

карантину у Кам’янці, яка стала епіцентром зараження на КОВІД-19 на 

Черкащині, а також підвищення ефективності роботи з цільовою аудиторією

для розвитку туризму у місті на скелястих берегах Тясмину.



Landing page
Landing page – це цільова сторінка, яка 

спонукає відвідувача виконати певну дію. 

Такою дією може бути покупка товару, 

замовлення послуги, запис на якусь подію і т. д.

В роботі 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 було

розглянуто їх переваги та недоліки.



Технології Bootstrap
Розробку веб-додатків можна розділити

на два періоди, до і після появи Bootstrap

Bootstrap є найбільш популярним HTML, 

CSS, та JS фреймворком для зовнішнього

вигляду та інтерактивності веб-сторінок. 

Bootstrap допомагає швидше та простіше

розробляти зовнішній вигляд веб-сторінок. 

Він підходить для людей з будь-яким рівнем

досвіду, для пристроїв будь-яких форматів, 

та проектів будь-якого розміру. 

Bootstrap легко та ефективно

масштабується на вашому сайті на основі

єдиного базового коду: від телефонів і 

планшетів до настільних комп'ютерів – все 

завдяки CSS медіа-запитам. 



Текстовий редактор Notepad++



Для розміщення сайту в Інтернет використано

безкоштовні хостингові послуги від Free.1gb.ua 

http://kamyanka.inf.ua/covid19

http://kamyanka.inf.ua/covid19/


Для розміщення сайту в Інтернет використано

безкоштовні хостингові послуги від Free.1gb.ua 
i файловий меденжер Total Commander



Screenshots Landing page

http://kamyanka.inf.ua/covid19



Статистика сайту



Screenshots Landing page

http://kamyanka.inf.ua/covid19



27 березня 2020: Першого пацієнта із Кам’янського району госпіталізували
до Черкаської інфекційної лікарні, стан середньої важкості.
28 березня 2020: У Кам’янському районі станом на вечір більше ніж 17 
підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
29 березня 2020: У Кам’янці офіційно зафіксовано 28 інфікованих COVID-19. 
Зранку в населеному пункті почали діяти обмеження на в‘їзд та виїзд.

З 1 до 6 квітня в'їзд-виїзд з Кам'янки заборонений! 
Рух громадян містом - по одній особі, у разі крайньої необхідності –
в групі не більше трьох осіб. Дезінфекція та контроль.

Кам'янка на карантині: вулиці патрулює Нацгвардія, 
місто оточили блокпостами.

Статистика сайту і хроніки карантину

ОСЬ ТАКИЙ БУВ КВІТЕНЬ…
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ВИСНОВКИ
• 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 хроніки карантину у Кам’янці, яка стала 

епіцентром зараження на КОВІД-19 на Черкащині, а також підвищення

ефективності роботи з цільовою аудиторією для розвитку туризму у місті

на скелястих берегах Тясмину. 



• За допомогою розробленого сайту користувачі мають можливість

дізнаватися про дії місцевої влади щодо реалізації проекту по розбудові

туристичного об’єкту, який включатиме в себе розбудову туристичної

інфраструктури, поліпшення матеріально-технічної бази та рекламної

кампанії, що має популяризувати місто серед туристичних маршрутів

Черкащини та України.

• Основні особливості сайту: мобільний, інтуїтивний дизайн, інтеграцією

jQuery плагінів, чистим кодом доступним для розробників, готовий до 

використання HTML шаблон, побудований на Bootstrap.

• Для розміщення сайту в Інтернет використано безкоштовні хостингові

послуги від Free.1gb.ua 

• URL: http://kamyanka.inf.ua/covid19/

ВИСНОВКИ

http://kamyanka.inf.ua/covid19/


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
ЗАПРОШУЮ НА ДЕМОНСТРАЦIЮ САЙТУ

http://kamyanka.inf.ua/covid19


