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В умовах використання сучасних інформаційних технологій 
створення сайту – це необхідний чинник існування будь-якого 
підприємства з надання певних послуг, що дозволяє зробити більш 
ефективною його рекламну діяльність та розшити коло клієнтів. Для 
закладу громадського харчування – це гарний спосіб “заявити про себе”. 
Потрібно зазначити, що достатня інформація та легкий доступ до неї 
приваблює клієнтів, підвищує відвідуваність закладу. 

Метою даної роботи є створення веб-ресурсу для закладу 
громадського харчування з детальною інформацію, що надає користувачу 
можливість переглядати новини та замовляти різні послуги, такі як 
банкети, бізнес-ланчі, vip-кімнати. Також даний заклад дає можливість у 
комфортній обстановці зачекати отримання послуг автосервісу. Це і 
визначає актуальність даної роботи, адже необхідно, щоб сайт був не 
тільки стильним по дизайну, а й цікавим і функціональним. Даний проект 
створено на замовлення кафе «Шашлик House». Його практична 
корисність полягає в тому, що розробка такої системи підвищує 
ефективність діяльності закладу й полегшує роботу користувача, що шукає 
місце для відпочинку. 

В ході виконання роботи було поставлено вирішено наступні 
завдання: 

1. Розробка технічного завдання для реалізації даного проекту. 
2. Затвердження структурної схеми розміщення розділів, контента 

тощо. 
3. Розробка веб-дизайну сайту, зокрема, його графічних елементів 

макету і стилів. 
4. Реалізація проекту за допомогою програмного коду, модулів, бази 

даних та інших елементів. 
Дані завдання реалізовано за допомогою мови розмітки HTML [1], 

об’єктно-орієнтованої мови JavaScript [2] та каскадних таблиць стилів CSS 
[1]. Для отримання сучасного, привабливого, зручного і функціонального 
сайту, нами використано HTML 5, що забезпечило прискорення 
завантаження сторінок сайту та спрощення взаємодії сайту з іншими 
пошуковими системами [1, 3], і CSS 3, який дозволив одержати достатньо 
привабливий дизайн з мінімальним використанням програмного коду [1, 
3]. 

В результаті створений веб-ресурс містить детальну інформацію про 
заклад, галерею зображень, інформацію про місцезнаходження, контактні 
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дані тощо. Розробка має авторський дизайн та широкий набір 
функціональних можливостей для відвідувачів закладу. Таким чином, 
нами створено веб-сайт з зручним інтерфейсом, що дозволяє користувачу 
оперативно отримувати новини та інформацію, необхідну для замовлення 
послуг. 
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