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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Редакторсько-видавничий фах (електронні 

видання)» належить до циклу професійно-орієнтованої підготовки студентів. 

Це важлива складова у підготовці студентiв зi спеціальності  061 – 

«Журналістика»  за освітньо-професійною програмою «Видавнича справа та 

редагування» освітнього ступеня «Бакалавр». Необхідність вивчення 

архітектури та функціонування CMS Wordpress визначається появою нових 

потреб щодо новітніх електронних видань. 

Навчальна дисципліна передбачає оволодіння відповідними практичними 

знаннями в галузі видавництва електронних видань, практичними навичками 

щодо використання CMS Wordpress, яка необхідна для створення, підтримки та 

розвитку блогу або сайту на його основі.  

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів, в умовах усебічного розвитку 

інформаційних електронних видань, які вміють формувати газетне електронне 

видання на базі CMS Wordpress.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є вироблення практичних 

навичок щодо інструментів створення блогу або сайту за допомогою CMS 

Wordpress, кваліфікованого використання, оцінювання якості розробки блогу, 

визначення моментів створення сторінок з опитуваннями, та сторінок з 

медіаресурсами.  

Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості, порядок 

виконання, контрольні питання, список літератури.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: методику встановлення та настроювання CMS Wordpress, 

можливості плагінів і підтримки тем, правила встановлення, базові методи 

опрацювання  мультимедійного контента, правила миттєвої публікації; 

уміти: зареєструвати обліковий запис і блог на CMS Wordpress, 

використовувати безкоштовні плагіни, теми віджети, вибирати структуру, 

тематику сайту, формувати газетне електронне видання на CMS Wordpress. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі – звіт) має бути виконаний 

студентом власноруч на аркушах білого паперу форматом А4 (210×297 мм) у 

текстовому редакторі шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одній стороні аркуша. 

Звіт про кожну лабораторну роботу має містити: 

− титульну сторінку; 

− назву лабораторної роботи; 

− тему і мету роботи; 

− постановку і вихідні дані завдання; 

− порядок виконання роботи. 

 

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Основи роботи з віджетами в CMS WordPress 

Мета: отримання навичок з додавання віджетів і роботи з ними. 

Створення списку статей, календаря, новин, додавання можливості пошуку і 

віджета Текст. 

Короткі теоретичні відомості 

Віджети CMS WordPress – це незалежні блоки з різноманітним вмістом, 

які можна розмістити в бічних колонках, або в спеціальних областях, 

передбачених шаблоном wordpress. 

Віджети можна бачити на сайті в правому бічному меню. У віджети 

можна виводити Архивы, Учет меток, Рубрики, Свежие записи, Ссылки, 

Календарь, Форму авторизації на сайті, Поиск, Свежие коментарии, Свободный 

текст і навіть HTML-код, Записи RSS, а також Страницы сайта. Більшість 
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шаблонів підтримують віджети, але є і такі, які не підтримують віджети CMS 

WordPress. 

Шаблон (тема) CMS WordPress – це набір файлів, які відповідають за 

подання блогу в браузері. Ці файли надають браузеру інформацію про те, як, у 

яких місцях потрібно виводити інформацію. 

Існують шаблони, які підтримують тільки одну область для додавання 

віджетів wordpress. Але їх може бути і більше, залежно від самого шаблону, 

який може складатися з 2 або 3 областей для виведення віджетів, вони можуть 

бути розташовані праворуч, ліворуч, ліворуч і праворуч, а ще й внизу сторінки.  

Настроювання віджетів у CMS WordPress 

Для цього перейдіть у розділ панелі адміністрування: Зовнішній вигляд –

Віджети 

Сторінка з віджетами розділена на дві частини: 

Зліва – неактивні віджети. 

Праворуч – активні віджети, що встановлені на сторінки сайту. 

Віджет установлюється простим перетягуванням його блока з його 

назвою зліва направо, з неактивної області в активну для вибраної теми 

оформлення. 

Стандартный набір віджетів такий: 

− RSS 

− Архивы 

− Календарь 

− Мета 

− Облако меток 

− Поиск 

− Произвольное меню 

− Рубрики 

− Свежие комментарии 

− Свежие записи 

− Страницы 
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− Текст 

RSS 

Дозволяє розмістити посилання на сторінку підписки на стрічку RSS 

сайту. Можна розмістити не тільки текстове посилання, а посилання з 

картинкою. 

Архіви 

Списки раніше опублікованих статей. Розподілені в хронологічному 

порядку за роками та місяцями. 

Календар 

Віджет, який виводить календар на поточний місяць. Можна вибрати 

будь-яке число, після чого завантажиться сторінка з посиланнями на всі статті, 

які були опубліковані в цей день. 

Мета 

Віджет, який містить посилання на вхід у панель адміністрування 

WordPress, посилання на сторінку з підпискою на RSS, посилання на головну 

сторінку офіційного сайту WordPress.org 

Облако меток 

Виводить посилання на сторінки із сортуванням статей за мітками. Чим 

більше статей позначено, тим більший шрифт мітки. 

Поиск 

Дозволяє здійснити пошук статті на сайті за ключовим словом. 

Произвольное меню 

Можна додати довільне меню. Для цього таке меню потрібно створити в 

розділі: Зовнішній вигляд – Меню. Ця функція дозволяє зробити довільний 

набір посилань на сторінки, рубрики та будь-які URL адреси. 

Рубрики 

Цей віджет виводить посилання на сторінки рубрик, тематичних розділів 

сайту. 
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Свежие комментарии 

Виводить блок посилань на останні коментарі, число посилань можна 

налаштувати довільно. 

Свежие записи 

Виводить блог посилань на останні, знову розміщені статті на сайті. 

Кількість посилань так само можна настроїти за бажанням вебмастера. 

Страницы 

Виводить список статичних сторінок. 

Текст 

Дозволяє вставляти на сторінку все необхідне для роботи сайту: 

 звичайний текст; 

 графіку; 

 посилання; 

 HTML–код; 

 JavaScript. 

Тому за допомогою цього віджету можна виводити не тільки текст, а й 

банери, лічильники, форми підписки на розсилання. 

Порядок виконання роботи 

1. Додавання віджетів CMS WordPress 

Для додавання віджетів необхідно перейти Консоль CMS WordPress > 

Внешний вид > Виджеты. У вікні будуть доступні віджети CMS WordPress. 

Угорі панелі Віджети розташовані віджети підтримувані шаблоном CMS 

WordPress, а після них розташованні стандартні віджети CMS WordPress. 



 9 

 

Рисунок 4.1  Вигляд вкладки Виджеты у CMS WordPress 

 

Знаходимо віджет Поиск, натискаємо на нього лівою клавішею миші, і 

перетягуємо на область додавання віджетів CMS WordPress. У полі Тема 

позначаємо віджет і натискаємо кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 4.2  Вигляд вкладки Поиск у CMS WordPress 

 

Віджет CMS WordPress Календар також перетягуємо в область додавання 

віджетів CMS WordPress, і в заголовку вказуємо, що це календар, і натискаємо 

на кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 4.3  Вигляд вкладки Поиск > Календарь у CMS WordPress 

 

Додамо третій віджет Текст також простим перетягуванням. 

 

 

Рисунок 4.4  Вигляд вкладки Текст у CMS WordPress 

 

Натискаємо «Сохранить» і в підсумку маємо 3 віджети CMS WordPress у 

боковій панелі. 



 11 

 

Рисунок 4.5  Вигляд вкладки Текст у CMS WordPress 

 

Завдання до роботи 

1. Створити запис за темою блогу. 

2. Додати віджети: Свежие записи, Облако меток, RSS,  Архив. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення терміна «віджет». 

2. Які віджети є базовими для шаблону CMS WordPress? 

3. Призначення віджета Мета? 

Література: [1, 2, 5, 6]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Основи роботи з плагінами в CMS WordPress 

Мета: засвоєння базових навичок керування сайтом та установки 

плагінів. 

Короткі теоретичні відомості 

Плагiни в CMS WordPress надають нові функціональні можливості. За 

допомогою плагінів можна реалізувати опитувальник для відвідувачів сайту, 

створити фотогалерею, перетворити блог на електронний магазин та ін. Плагiни 

допомагають адаптувати сайт CMS WordPress до конкретних потреб. 

Функціонал CMS WordPress дозволяє легко публікувати записи в блозі, 

створювати сторінки, уносити мінімальні зміни в дизайн шаблону. Найчастіше 

цих можливостей не вистачає для вирішення певних потреб, у цьому випадку 

використовують приходять плагіни CMS WordPress.  
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Плагін CMS WordPress – це програма, спрямованна на додавання нових 

функцій у блог. 

Існують як безкоштовні плагіни, так і платні версії. Остерігайтеся 

безкоштовних версій платних плагінів на сторонніх сайтах, там може 

перебувати шкідливий код. До того ж, безкоштовні плагіни CMS WordPress 

вирізняються простотою і обмеженим функціоналом і пропонують деякі 

можливості тільки тим, хто купить розширену платну версію.  

CMS WordPress – це Open Source проект, у рамках якого будь-яка людина 

самостійно створює плагін для бази CMS WordPress.org. Але плагіни можуть 

містити помилки і вразливості. Це порушення безпеки, чим користуються 

хакери і сайт можуть зламати. Чим більше плагінів, тим більше вразливостей. 

Для безпеки право вибору залишається за користувачем і команда WordPress не 

нав'язує користування всіма плагінами відразу. 

Такі плагіни можна знайти у відкритому доступі в Інтернеті або в розділі 

плагінів сайту CMS WordPress. Плагiни в каталозі WordPress.org розроблені 

добровольцями і зазвичай безкоштовні. На січень 2018 року в каталозі існує    

53 000 плагінів. 

 

 

Рисунок 5.1  Вигляд вкладки Плагины у CMS WordPress 
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Платні плагіни CMS WordPress є у спеціальних магазинах, наприклад, 

codecanyon.net, Templatemonster.com, де публікуються розробки великих студій. 

Позитивні аспекти таких розширень: якість розробки, стабільні поновлення, 

функціонал без додаткової плати і безкоштовна технічна підтримка. 

Включення великої кількості плагінів збільшує навантаження на 

сервер, зменшує швидкість роботи і збільшує час завантаження сайту. 

Установлення плагіна CMS WordPress можна здійснити двома способами: 

автоматично та вручну. 

Для установки плагінів у меню шукаємо «Plugins  /  Плагiни > Add» за 

назвою кнопкою «Search Plugins датою (Term)» завантаження, або за автором. 

Якщо необхідний плагін знайдений, командою «Now  /  Встановити зараз» і 

активуємо його за допомогою відповідного меню. Неактивний плагін 

відображається в розділі плагін «inactive  /  неактивний» і не працюватиме. 

Деякі плагіни автоматично створюють віджети, наприклад, це робить 

«My Link Order», що надає можливість створювати і редагувати в сайдбарі 

категорії посилань.  

Усі плагіни видимі через особисту панель «New  /  Додати новий», 

найімовірніше працюють правильно і не заподіють шкоди (плагіни 

завантажуються безпосередньо, але бувають неприємні винятки. 

Порядок виконання роботи 

1. Вхід в обліковий запис CMS WordPress 

Після завершення активації облікового запису особистого кабінету 

необхідно перейти за посиланням у листі, надісланому на електронну адресу, 

автоматично відбудеться перехід на сторінку входу, де потрібно ввести ім’я 

користувача і пароль. Після входу користувач потрапляє в консоль 

адміністратора WordPress. Консоль надають доступ до функцій керування 

сайтом. У лівій колонці знаходяться основні настройки системи і панелі 

керування сайтом.  
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Панель Appearance містить опції керування темами, керування 

відображення поточної теми, керуванням і настроюванням меню сайту, 

керування віджетами і редактор. 

 

 

Рисунок 5.2  Вигляд вкладки Appearance у CMS WordPress 

 

 

Рисунок 5.3  Вигляд вкладки Plugin у CMS WordPress 

 

Вкладка Plugin надає можливість підключення зовнішнього функціоналу 

у вигляді плагінів. Після авторизації у вікні натискаємо кнопку «Plugins> Add 

new» для скачування необхідних плагінів.  

2. Установлення і активація плагіна зі сховищ плагінів в адмінпанелі 

CMS WordPress 

Такий варіант є найпоширенішим та водночас надійним і зручним 

способом установки плагінів. Надійність цього способу полягає в тому, що 

перш ніж додати плагін у репозиторій WordPress він проходить ретельну 

перевірку і не може містити ніякого шкідливого коду. 
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Для додавання плагіна в цьому варіанті установки плагінів, необхідно 

зайти в адмінпанель сайту в розділ плагіни. Потім у випадному меню натиснути 

кнопку «Добавить новый». 

 

Рисунок 5.4  Додавання нового Plugin у CMS WordPress 

 

Після переходу в цей пункт меню з’явиться поле пошуку, саме в нього 

потрібно ввести назву плагіна. У вікні в пошуку вводимо наступні 

найменування корисних плагінів і спробуємо їх установити й активувати.  

У кожного веб-майстра, що використовує WordPress як CMS для сайту, є 

власний набір плагінів. 

RusToLat (http://mywordpress.ru/plugins/rustolat/) – плагін дозволяє 

настроювати зовнішній вигляд URL записів і сторінок, надаючи їм 

читабельність, тому адреси, оброблені таким плагіном, називаються ЧПУ. 

Адреса сторінок у браузері – адреса сторінки відповідає назві статті і прописана 

латиницею через дефіси. 

На жаль, плагін RusToLat застарів. Краще на сьогодні використовувати 

плагін CyrToLat (https://wpnew.ru/sozdanie-bloga/optimizaciya-bloga/nastrojka-

chpu-wordpress.html#plagin-cyrtolat-dlya-vordpress-preimuschestva-nad-rustolat) 

замiсть нього. 

Google XML Sitemaps – плагін дозволяє створювати в автоматичному 

режимі карту сайту в форматі .xml, щоб передавати пошуковим системам зміст 

сайту і спрощувати процедуру індексації сайту пошуковими роботами. 

https://mediadoma.com/wp-content/uploads/2017/12/null.jpg
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Platinum SEO Pack – дозволяє задавати keywords і description для кожного 

запису (сторінки), головної сторінки сайту (блогу), керувати індексацією 

окремих записів у блозі. 

Ці три плагіни  –  досить  потужний інструмент, що дозволяє настроїти 

сайт (блог). Надалі можуть знадобитися додаткові плагіни: 

1. Page Builder by SiteOrigin.  

2. SiteOrigin Widgets Bundle.  

3. Easy google fonts. 

4. Black Studio TinyMCE Widget.  

5. Title remover.  

6. Contact form 7.  

7. Spacer.  

8. Lightbox plus colorbox.  

Тепер потрібно активувати плагін RusToLat. Для цього потрібно перейти 

«Плагины» > «Установленные». 

 

 

Рисунок 5.5  Активація нового плагіна у CMS WordPress 

 

Тепер у списку плагінів RusToLat активуємо за допомогою нажатием 

пункта меню «Активировать». Після цього у верхній части экрана повинен 

з’явитися надпис «Плагин активирован». Тепер на блогзі можна відкрити 

замітку з адресою, яка матиме такий вигляд: http://localhost/web/privet-mir.html. 
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Рисунок 5.6  Активований плагін у CMS WordPress 

 

Вікні набираємо назву плагіна Page Builder by SiteOrigin і виробляємо 

безпосередньо установку і активацію даного плагіна.  

 

 

Рисунок 5.7  Інсталляція плагіна у CMS WordPress 



 18 

Установка плагіна з zip архіву за допомогою адмінпанелі  

Такий варіант корисний, якщо плагін завантажений з іншого ресурсу. Не 

всі розробники плагінів додають їх у каталог WordPress плагінів. 

Спочатку необхідно завантажити плагін на комп’ютер у вигляді zip 

архіву. Потім необхідно увійти в розділ адмінпанелі, перейти до плагінів і 

натиснути пункт «Добавить новый», потім натиснути кнопку «Загрузить 

плагин». 

 

Рисунок 5.8  Завантаження плагіна у CMS WordPress 

 

Далі необхідно натиснути кнопку «Выберите файл». Після натискання 

цієї кнопки відкриється вікно менеджера файлів Windows, у якому потрібно 

вибрати свій zip-архів із плагіном. 

 

Рисунок 5.9  Завантаження плагіна у CMS WordPress 

Після завершення завантаження плагіна необхідно натиснути на кнопку 

«Активировать плагин». 

https://mediadoma.com/wp-content/uploads/2017/12/null-2.jpg
https://mediadoma.com/wp-content/uploads/2017/12/null-3.jpg
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3. Настроювання плагіна CMS WordPress 

Плагіни WordPress можуть не мати настройок, проте часто є можливість 

змінити параметри їх роботи. Деякі плагіни після установки відразу 

пропонують здійснити первинне настроювання, але це стосується лише 

преміум плагинів.  

 4. Оновлення плагіна CMS WordPress 

Плагіни отримують оновлення, у них можна знайти нові функції, 

поліпшення попередніх, виправлення помилок, додавання нових локалізація і 

багато іншого. Є кілька способів це зробити: автоматично за допомогою 

адмінпанелі та стандартних засобів і вручну з використанням FTP-клієнта для 

нелокального сайту. З виходом поновлення в консолі з’являється повідомлення 

з цифрою. Ця цифра позначає, скільки оновлень є на сайті. 

 

 

Рисунок 5.10  Індикація оновлення плагіна у панелі CMS WordPress 

 

Потрібно перейти у вкладку «Плагины» і знайти плагін, у якого є 

оновлення. Якщо доступна нова версія, можна подивитися нововведення, 

додані в оновленні. З натисканням на кнопку «Обновить сейчас» файли 

оновлення буде завантажено на сервер і оновлення буде завершено. Під час 

оновлення всі настройки зберігаються, оскільки вони зберігаються в базі даних. 

5. Видалення плагіна CMS WordPress 

Видалити плагін WordPress можна двома способами. У першому випадку 

видалення відбувається з адмінпанелі, в іншому – за допомогою FTP клієнта. 

Видалення плагіна за допомогою адмінпанелі: 

1. Зайдіть в адмінпанель. 

2. Зайдіть у вкладку «Плагины». 
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3. Знайдіть плагін, який хочете видалити. 

4. Натисніть кнопку «Деактивировать». 

5. Після деактивації плагіну з’явиться кнопка «Удалить», яку потрібно 

натиснути. 

6. У вікні, що спливає підтвердіть видалення. 

Контрольні питання 

1. Які способи установки плагінів можна використовувати для CMS 

WordPress? 

2. Що таке модуль? 

3. Поясніть поняття «безкоштовний плагін». 

4. Які ризики пов’язані із застосуванням плагінів? 

5. Які корисні плагіни для CMS WordPress бажано мати на сайті? 

Література: [1, 2, 3]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Формування газетного електронного видання на основі CMS 

WordPress 

Мета: засвоєння базових навичок керування сайтом, створення записів. 

Робота з мітками, рубриками, зображенням. 

 

Короткі теоретичні відомості 

CMS WordPress – це платформа для створення інтернет-проекту або 

блогу, яка надає можливість публікувати новини, фотографії, відеоролики та 

іншу інформацію. 

Створення статичної сторінки в CMS WordPress 

Щоб створити нову сторінку, натискаємо вкладку «Страницы» в колонці 

зліва. За замовчуванням створюється зразок сторінки Sample page. 

Модифікуємо сторінку за допомогою кнопки «Изменить». Спочатку 

посилання для керування сторінкою не помітні. Щоб посилання відображалися, 

наведемо курсор миші на рядок Sample page, 
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Рисунок 6.1  Додавання нової сторінки у панелі CMS WordPress 

 

У новому вікні редагування сторінки вносимо в поля заголовка і змісту 

необхідну інформацію. Щоб зберегти зміни, натискаємо кнопку «Обновить» у 

правій колонці. 

 

 

Рисунок 6.2  Оновлення редагованої сторінки у панелі CMS WordPress 

 

Як стежити за змінами на сторінці 

Щоб бачити зміни на сторінці, відкриємо її перегляд на сайті в окремій 

вкладці. Після кожної зміни перезавантажуємо сторінку за допомогою клавіші 

F5. 
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Рисунок 6.3  Оновлення редагованої сторінки у панелі CMS WordPress 

 

Змінюємо текст і заголовки за допомогою клавіш редагування 

властивостей тексту. 

 

Рисунок 6.4  Панель редагування тексту сторінки у панелі CMS 

WordPress 

 

Як додати зображення на сторінку 

Щоб завантажити з комп’ютера або вбудувати зі стороннього сайту 

картинку, музику або відео, натискаємо кнопку «Добавить медиафайл». 
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Рисунок 6.5  Панель додавання медіафайлу сторінки блогу в панелі CMS 

WordPress 

 

Щоб завантажити файл з комп’ютера, натискаємо вкладку «Загрузить 

файлы». Файл збережеться в бібліотеці. У нашому прикладі обмеження за 

розміром файлу складає 64 МВ. Але у кожного хостинг-провайдера 

встановлено своє обмеження на максимальний розмір файлу. У cPanel, змінити 

обмеження можна за допомогою редактирования upload_max_filesize в файле 

php.ini. Якщо є інша панель і виникли питання, зверніться до хостинг-

провайдера. 

 

Рисунок 6.6  Додавання медіафайлу сторінки блогу в панелі CMS 

WordPress 
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Якщо розмір файлу більший за ліміт, використовуємо пряме посилання із 

сайту, де лежить зображення або відео. Для цього на потрібному зображенні 

натискаємо правою клавішею миші та вибираємо «Копировать URL картинки». 

 

 

Рисунок 6.7  Копіювання адреси для додавання медіафайлу у сторінки 

блогу  панелі CMS WordPress 

 

Повертаємося в WordPress консоль, вибираємо на панелі зліва розділ 

«Вставить с сайта», вставляємо посилання у верхній рядок. Натискаємо кнопку 

«Вставить в страницу». 
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Рисунок 6.8  Вставка адреси для додавання медіафайлу у сторінки блогу  

панелі CMS WordPress 

 

Щоб змінити положення картинки, перетягніть її мишкою в потрібне 

місце. Розмір теж змінюється мишкою. 

Щоб задати конкретні параметри, натискаємо на картинку і 

використовуємо іконку Карандаш. Тут змінюємо розмір зображення, задаємо 

його положення на сторінці, додаємо підпис. 

 

Рисунок 6.8  Редагування зображення у сторінці блогу панелі CMS 

WordPress 

 

Як додати відео на сторінку 

У меню «Страницы» в колонці зліва вибираємо вкладку «Добавить 

новую» і створюємо нову сторінку. 
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Рисунок 6.9  Редагування тексту та зображення у сторінці блогу панелі CMS 

WordPress 

Додаємо назву в розділ заголовка і вставляємо посилання на відео у вікно 

візуального редактора. Натискаємо кнопку «Опубликовать». 

 

Рисунок 6.10  Додавання медіафайлу у сторінці блогу панелі CMS 

WordPress 

Як зробити сторінку головною за замовчуванням 

На панелі зліва вибираємо вкладку «Настройки», розділ «Чтение» 

У розділі «На главной странице отображать» позначаємо «Статическую 
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страницу» і у списку вибираємо потрібну сторінку. Тепер вибрана сторінка 

буде відображатися як головна з переходом на сайт. 

 

 

Рисунок 6.11  Налагодження сторінки блогу у CMS WordPress 

 

Как отключить комментарии и обсуждения к страницам 

WordPress за замовчуванням додає можливість коментувати кожну 

сторінку вашого сайту. Коментарі можна відключити. 

Вибираємо потрібну сторінку і натискаємо посилання для керування 

сторінкою «Изменить». Справа вгорі натискаємо кнопку «Настройки Экрана». 
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Рисунок 6.12  Редагування сторінки блогу у CMS WordPress 

 

У верхній частині екрана на панелі Комментарии та Обсуждение 

переходимо вниз сторінки і в розділі Обсуждения прибираємо «галочки» 

навпроти «Разрешить комментарии» та «Разрешить обратные ссылки и 

уведомления на этой странице». Справа вгорі натискаємо кнопку «Обновить». 

 

 

Рисунок 6.13  Редагування панелі Обсуждения сторінки блогу  

 

Можна використовувати український хостинг або хостинг у США з 

програмою Softaculous. Вона автоматично встановлює популярні CMS. 
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Порядок виконання роботи 

1. Підготовка облікового запису до формування газетного 

електронного видання CMS WordPress 

Після завершення активації облікового запису особистого кабінету 

необхідно перейти за посиланням у листі, надісланому на вашу електронну 

адресу (автоматично відбудеться перехід на сторінку входу), увести ім’я 

користувача і пароль.  

Після входу користувач потрапляє в консоль Администратора CMS 

WordPress. Консоль надає доступ до функцій керування сайтом.  

За умовчанням у CMS WordPress є два типи контенту: записи і сторінки. 

Упанелі Записи розташовуються елементи керування записами, Рубриками та 

Метками. Панель Страницы також містить опції перегляду всіх сторінок і 

додавання нової сторінки. 

 

 

Рисунок 6.14  Додавання нової сторінки блогу 

 

Панель Внешний вид містить опції керування темами, керування 

відображення поточної теми, керуваннямям і настроюванням меню сайту, 

керування віджетами і фоном. 

Розглянемо приклад створення просто блогу. Як зазначалося вище, за 

замовчуванням використовується тема TwentyFifteen для відображення 

контенту. Для попереднього настроювання розглянемо панель консолі CMS 

WordPress. 

У лівій колонці знаходяться основні настройки системи і панелі 

керування сайтом, у правому верхньому куті – настройка відображення панелі 

Dashboard і Help. 
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У панелі Post (Записи) розташовуються елементи керування записами, 

категоріями записів і теги. 

Панель Pages містить опції перегляду всіх сторінок і додавання нової 

сторінки. 

Панель Appearance містить опції керування темами, керування 

відображення поточної теми, керуванням та настроюванням меню сайту, 

керування віджетами і редактор. 

 

Рисунок 6.15  Панель Appearance CMS WordPress 

 

Вкладка Plugin надає можливість підключення зовнішнього функціоналу 

у вигляді плагінів. 

У вкладці Users можна зробити додавання і настройку прав користувача. 

Вкладка Tools здійснює Імпорт  /  Експорт наявних даних. 

Вкладка Settings відповідає за настройку відображення, запису матеріалу, 

настройку посилань та інше. 

Розглянемо на прикладі використання вкладки. Перейдемо на вкладку  

Settings > General Settings 

 

Рисунок 6.16  Панель головних настройок сайту CMS WordPress 
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Змінимо поле Tagline – Сайт для навчання CMS WordPress. При цьому 

необхідно зберегти настройки, натиснувши кнопку знизу – SaveSettings. 

Перейшовши на сторінку сайту під назвою сайту, у слогані відобразитися 

Tagline. 

 

 

Рисунок 6.17  Змінені елементи нового блогу CMS WordPress 

 

2. Створення статті для формування газетного електронного видання 

CMS WordPress  

Щоб створити статтю, необхідно створити запис: перейти за посиланням, 

після чого з’явиться вікно з полями заповнення.  

У консолі необхідно вибрати пункт Записи > Добавить запись (AllPosts > 

Addnew). У першому полі, що з’явилося, уводимо заголовок статті. У 

наступному полі потрібно розмістити сам текст статті.  

Для запису будуть доступні два режими написання – Visual і Text. Visual 

– спосіб написання у звичайному текстовому редакторі, схожому на Word. Text 

– спосіб з відображенням тегів HTML. 

Якщо текст статті був заздалегідь підготовлений, можна скопіювати 

статтю з Microsoft Word, потрібно перемикання у режим Текст, якщо стаття з 

блокнота, потрібен Визуальный режим.  

Справа розташовуються панелі Опубликовать, Формат, Рубрики, Метки, 

Миниатюра записи. Розглянемо їх більш детально далі.  

Для початку опублікуємо запис натиснувши кнопку «Опубликовать».  
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Справа вибираємо, у яку рубрику помістити статтю. Можна також додати 

ключові слова або теги в розділ мітки.  

Зробіть так щоб стаття не виводилася на основній сторінці блогу 

повністю, а щоб виводився заголовок і анонс статті двох початкових рядків, а 

далі відвідувач повинен буде відкрити статтю повністю і подивитися повний 

текст. 

Для цього перейдіть з візуального редактора в текстовий. Після першого 

абзацу поставте в кінці курсор і натисніть на кнопку more для вставки тега, що 

розділяє анонс і решту статті. 

Намагайтеся розділяти текст статті на абзаци, розділи, підзаголовки, 

виділяти важливі місця підкресленням або жирним шрифтом, виділяти щось 

іншим кольором, формувати списки, цитати, робити текст цікавим і красивим. 

У розділі інструментів SEO можна скопіювати заголовок статті. А в опис 

скопіювати частину тексту зі статті у вигляді двох смислових ключових 

пропозицій. 

У цій вкладці є можливість додати зображення. Для цього вибираємо 

Добавить медиафайл.  

У діалоговому вікні натискаємо на «Виберіть файл», вибираємо 

збережену картинку, натискаємо ОК або «Сохранить». Далі натискаємо на  

«Загрузить файл». Відразу після публікації вибраний файл з’явиться в записі. 

Для того, щоб переглянути відображення всіх записів, необхідно перейти 

на головну сторінку сайту, вибравши Мой сайт > Просмотреть сайт. 

Щоб переглянути список усіх записів, необхідно перейти за посиланням 

Записи > Все записи. 

У вкладці Опубликовать потрібно налагодити настройки публікації та 

відображення сторінки. 

Для відображення записів за часом їх публікації необхідно вибрати пункт 

Прилепить на главную страницу. У цьому випадку опублікований запис буде 

розміщений на головній сторінці першим. Інші пункти відповідають за 

відображення записів щодо прав користувача. 
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Вкладка Формат надає вибір відображення запису між типом контенту 

(відео, аудіо, посилання). 

У вкладці Рубрики можна розмістити запис певної категорії. За 

замовчуванням усі записи розміщуються зі статусом Без рубрики. Додамо для 

прикладу ще кілька категорій. Для цього на панелі Записи перейдемо у вкладку 

Рубрики. 

 

Рисунок 6.18  Варіанти  вибору відображення типу контенту нової 

сторінки CMS WordPress 

 

У вікні відображення створимо кілька рубрик і перейменуємо групу 

записів з описом Без рубрики в Разное. Тепер відкриємо будь-який створений 

запис за посиланням Записи >  Все записи. Надамо запису категорію. 

Перейдемо на головну сторінку, у правій колонці можна переглянути наявні 

рубрики. 

Іще один пункт з вкладки Записи дозволяє створити мітки. Мітки 

нагадують рубрики, але більш конкретні і точні за описом записів. Вони 

покращують індексацію статті, конкретизують пошук. 

Що створити новий тег, необхідно перейти за посиланням Записи > 

Метки. У графі Назва потрібно написати словосполучення з уже 

опублікованого запису. Потім вибираємо Добавить новую метку. Після 

створення першої мітки в настройках публікації та відображення кожної статті 

з’явиться вкладка Рубрики и метки.  
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Далі щоб додати до існуючих записів мітку необхідно перейти за 

посиланням Записи > Все записи. Для редагування заголовку потрібної статті 

вибрати пункт Изменить. У вкладці Рубрики и метки > Перейти к меткам ниже. 

З меню, що випадає необхідно вибрати мітки створені вами ранні. Можливий 

варіант вибору декількох міток. Після у вкладці Опубликовать вибираємо 

Обновить. При подальшому перегляді сайту в графі Tagged з'явиться додана 

мітка. Ця мітка є гіперпосиланням на зазначений запис. З наведенням на мітку 

здійсниться перехід до зазначеної статті.   

Контрольні питання 

1. Яке призначення консолі Адміністратора WordPress? 

2. Скільки міток можна додати до запису? 

3. Як настроїти відображення записів на головній сторінці? 

4. Як переглянути поновлення, додані в блог? 

5. Які вкладки містить сторінка Створення запису? 

6. Як додати файли в запис? 

7. Як закріпити запис за окремою рубрикою? 

Література: [1, 3, 4, 6]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Редакторсько-

видавничий фах (електронні видання)» складається з шести робіт, які спрямовані 

на перевірку знань студентів з теорії та практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За шість робіт студент може отримати 30 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 5 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання. При цьому 

допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з контрольних 

питань; 

− 3 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 
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