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СЕРЕДОВИЩА 

Науковий керівник : кандидат мистецтвознавства, доцент Л.А Сухорукова  

Основою сучасного віртуального середовища виступає веб-дизайн. 

Функції та мету веб-дизайну. Виникнення веб-дизайну, яку виділено за етапами 

становлення. Визначено та охарактеризовано основні стадії веб-ди- зайну на 

шляху до створення сучасного інформаційного середовища. Запропоновано 

процес визначення дизайн-макету. 

Ключові слова: веб-дизайн, віртуальне середовище, етапи становлення, 

дизайн-макет, візуалізація, технічна сторона, проект. 

The basis of the modern virtual environment is web design. Functions and 

purpose of web design. The emergence of web design, highlighted by the stages of the 

formation. The basic stages of web design on the way to creation of the modern 

information environment are identified and characterized. The process of the 

determining the design layout is proposed. 

Keywords: web design, virtual environment, formations` stages, design layout, 

visualization, technical side, project. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день сучасні інформаційні 

технології створили штучне середовище, яке має просторово-тимчасові пе- 

реваги перед тими інформаційними системами, які заполонили віртуальний 

простір значно раніше. Дослідження функцій, механізмів та інструментів веб-

дизайну, його ролі у формуванні сучасного віртуального середовища є 

актуальним для наукового пошуку. На сьогоднішній день інтенсифікації 

впровадження комп'ютерних технологій в усі сферах життєдіяльності сучасного 

суспільства спричиняє проблеми, однією з головних є проблема віртуалізації. 

Проблема включае в себе поняття "віртуальність" і його прояви в сучасному 

світі, дослідження явища веб-дизайну, як основи сучасного віртуального сере- 
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довища, проблему встановлення взаємозв'язку технологій і людини в контексті 

сучасного веб-простору за допомогою веб-дизайну. 

Аналіз останніх досліджень та отримані результати. У наукових працях 

за темою дослідження висвітлюються різні аспекти проблематики. Зокрема 

зарубіжна філософська література акцентує увагу переважно на проблемі 

комунікації людини з технікою, моделювання нового типу реальності за 

допомогою комп'ютерної техніки й ін. Традиційна українська школа 

віртуального простору особливу увагу надає виробленню концепції розуміння, 

аналізу та оцінювання феномену вір- туальної реальності. Сучасний віртуальний 

простір розкривається у працях зарубіжних вчених, П. Макнейл [3, с. 345], 

Дж. Берд [1, с. 123], Якоб Нільсен. Однак майже всі з зазначених вище авторів у 

різних аспектах лише тор- каються окремих сторін віртуального веб-простору, а 

єдині дослідження з цієї тематики допоки відсутні. 

Мета статті. Розглянути веб-дизайн у якості основи сучасного 

віртуального середовища. Простежити його поняття, функції цілі. Дослідити 

історію виникнення веб-дизайну, її етапи становлення. Визначити та 

охарактеризувати основні стадії веб-дизайну на шляху до створення сучасного 

інформаційного середовища. Запропонувати процес визначення дизайн-макету. 

Виклад основного матеріалу. Поняття веб-дизайну з'явилося не давно. На 

сьогодні під веб-дизайном багато користувачів розуміють візуальне оформлення 

сторінок сайту, яке впливає на його зовнішнє сприйняття. Насправді, це 

насамперед робота над оптимальною структурою, юзабіліті і найбільш зручним 

розташуванням контенту. Ми усі розуміемо що веб-дизайн – це логіка подачі 

інформації, що впливає на ефектив- ність сайту за багатьма параметрами. Веб-

дизайн виступає елементом є процесом технічного віртуального простору. У 

його становленні Н.С. Кузнєцова виділяє кілька стадій:  Сьогодні веб-дизайн 

придбав додатковий статус емоційного провідника ко- ристувача у веб-

середовищі у зв'язку з комерціалізацією штучного веб- простору…» [2, с. 56].  

Віртуальний простір вбирає в себе величезну кількість інфор- мації, саме 

на сторінках Internet публікуються журнали і книги, збираються біб- ліотеки і 



 

IV. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ (ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ) 

188 

проводяться виставки і конференції. Встановлені в різних містах світу 

відеокамери дають змогу транслювати події і передавати фотозображення різ- 

них об'єктів. Будь-хто, перебуваючи в будь-якій країні світу, що має доступ до 

Інтернету, може звертатися до інформаційних ресурсів рідною мовою, перегля- 

дати журнали, читати книги і слухати новини улюбленої радіостанції. 

Висновки. Таким чином, створення сучасного інформаційного 

середовища потребує величезних зусиль. Для виконання цього завдання 

необхідна галузь веб-розробки і різновид дизайну, в завдання якого входить 

проектування користувальницьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків – 

веб-дизайну. Для налагодження та підтримки зв'язку зі споживачем, проявляючи 

повагу до аудиторії. у просторі важливо застосовувати ігрові прийоми, від “шу- 

мів" і маніпулятивних технологій, що відповідають вимогам сучасного веб-

дизайну. 
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