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                                         АНОТАЦІЯ 

Тема: Аналіз роботи веб-сайту як компонент ефективної інтернет 

комунікації. 

Записка: сторінок 57, рисунків 2, таблиці 2, додатків 3, використано 47 

літературних джерел. 

Об’єктом дослідження є аналіз роботи веб-сайту я компоненту 

комунікації в Інтернеті. 

Предмет дослідження є теоретичні підходи і практичні методи 

підвищення ефективності позиції сайту в глобальній комунікаційній Інтернет 

мережі . 

Метою дослідження є комплексний аналіз щодо вирішення проблеми 

ефективної роботи сайту як комунікаційного засобу в мережі Інтернет. 

У випускній роботі розглянуто лінгвістичні особливості комунікації і 

Інтернеті та його складові компоненти в якості комунікативного простору. 

Проаналізовано структуру процесу спілкування в інтернет комунікації. 

Вивчено технічні аспекти роботи веб-сайту в сфері інтернет комунікації. 

Охарактеризовано створення багаторівневої структури сайту. Окреслено 

професійні задачі позиціонування сайтів, а також структуру та модель 

аудиторії сайту. 

    Ключові слова: сайт, интернет, коммуникация, аудитория, 

пространство, структура, www, коммуникативное пространство. 

 

 

    Theme: Analyzing the work of the website as a component of effective 

Internet communication. 

    In the bachelor’s work the linguistic features of communication and the 

Internet and its components as a communicative space are considered. The 

structure of the communication process in the Internet communication is analyzed. 

The technical aspects of the work of the website in the field of Internet 

communication were studied. The creation of a multi-level structure of the site is 



characterized. The professional tasks of site positioning, as well as the structure 

and model of the site's audience are outlined. 

    Keywords: site, internet, communication, audience, space, structure, www, 

communicative space.структура, www, комунікативний простір. 


