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Що таке WordPress? 



WordPress
- CMS (content management system),

система управління вмістом сайту



Також CMS називають

- системою управління сайтом
- движком для сайту



Навіщо потрібні CMS? 



CMS = це
заготівля-каркас веб-сайту з 

панеллю управління



CMS допоможе:

- швидко створювати ефективні 
сайти 

- підбирати та налаштовувати 
зовнішній вигляд та функціонал 

сайту 
- керувати вмістом сайту



Які буваютьCMS? 





Чому ми вивчаємоWordPress? 



WordPress 
є найпоширенішою системою керування 

контентом –
43% всіх сайтів світу створено на 

WordPress,  
64.3% - серед всіх CMS

- по даним 
https://w3techs.com/technologies/overview/content_

management

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management


- по даним https://w3techs.com/technologies/overview/content_management

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management


Фахівці, які володіють CMS 
WordPress, 

завжди знайдуть собі роботу



А яка може бути зарплата таких 
фахівців?



По даним https://www.work.ua/jobs-kyiv-wordpress+developer/

https://www.work.ua/jobs-kyiv-wordpress+developer/


А які ще переваги у WordPress?



WordPress розповсюджується
абсолютно безкоштовно



WordPress по праву вважається 
однією з найбільш

легко освоюваних CMS



Сайти на WordPress чудово 
оптимізовані. Це гарантує
високі позиції у пошукових 

системах



Безліч безкоштовних модулів для 
WordPress роблять процес розробки

швидким та недорогим



Безліч розробників у всьому світі 
створюють

теми WordPress, які можна 
використовувати на своїх сайтах 

безкоштовно



Сайти на Wordpress за 
належного підходу працюють

швидко та стабільно



А скільки можуть сплатити 
за такий сайт?



По даним https://www.seo-design.ua/skolko-stoit-sdelat-sajt/

https://www.seo-design.ua/skolko-stoit-sdelat-sajt/


По даним https://totonis.com/wordpress/

https://totonis.com/wordpress
https://www.seo-design.ua/skolko-stoit-sdelat-sajt/


Які сайти можна зробити на 
WordPress?



Найрізноманітніші!



Блог



Сайт-візитка



Landing page



Новинний сайт



Портфоліо



Онлайн-енциклопедія



Корпоративний сайт



Форум



Месенджер



Соціальна мережа



Система бронювання



Сайт пошуку роботи



Сайт нерухомост



Дошка оголошень



Інтернет магазин



Система навчання



Сайт-портал



А які сайти зроблено на WordPress? 



The White House –
whitehouse.gov

https://www.whitehouse.gov/


jQuery – jquery.com

https://jquery.com/


The National Archives –
nationalarchives.gov.uk

http://www.nationalarchives.gov.uk/


The New York Times – nytco.com

https://www.nytco.com/


Group Renault –
group.renault.com

https://group.renault.com/


Toyota – toyota.com.br

http://www.toyota.com.br/


NGINX – nginx.com

https://www.nginx.com/


MaxCDN – maxcdn.com

https://www.maxcdn.com/


Marin Software –
marinsoftware.com

http://www.marinsoftware.com/


Sony Music – sonymusic.com

https://www.sonymusic.com/


The Walt Disney Company –
thewaltdisneycompany.com

https://thewaltdisneycompany.com/


AdEspresso – adespresso.com

https://adespresso.com/


Harvard Gazette –
news.harvard.edu/gazette/

https://news.harvard.edu/gazette/


Vogue – vogue.com

http://www.vogue.com/


А також багато, багато інших...
- по даним 

https://kinsta.com/blog/wordpress-site-
examples/#enterprise-wordpress-sites

https://kinsta.com/blog/wordpress-site-examples/#enterprise-wordpress-sites


Тому не можна у 2022 році 
називатися web-розробником 

та не знати CMS WordPress!



А які сайти ми навчимося робити?



Сайт-візитка



Landing page



Форум



Інтернет-магазин



Соціальна мережа



Система бронювання



Система навчання



Чого ми навчимося?



Створювати сайти за допомогою CMS 
WordPress



Налаштовувати зовнішній вигляд сайту -
встановлювати та змінювати теми



Розширювати функціонал сайту –
вибирати та налаштовувати плагіни



Оптимізувати сайт під пошукові запити



Встановлювати локальний сервер



Працювати з сайтом на хостингу



Керувати вмістом сайту



Створювати власні теми



Створювати власні плагіни



Тобто програмувати під WordPress



Запрошуємо на курс
«PHP+WordPress. Back-end розробка»

рівень Advanced
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