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Крок 12
Міняємо назву сайта. Пам’ятайте, що вона має бути такою, щоб 

потенційні відвідувачі чітко уявляли, який вміст вони побачать, відвідавши 

його. Поміркуйте, чи доцільно називати сайт вчителя трудового навчання, 

наприклад «Рибка» чи «Персональний сайт Іванова І.І.»?

Переходимо до вибору зовнішнього вигляду – дизайну.

Крок 13
Нам запропонують вибрати готовий дизайн. Слід відмітити, що при 

наявності певних знань, цей дизайн 

можна повністю змінити самостійно. 

Крім того, в мережі Інтернет є багато 

безкоштовних і платних дизайнів та 

інструкції їх встановлення. А ще –

можна поміняти дизайн вже 

створеного і заповненого контентом 

сайта із вашої панелі керування (не 

рекомендуємо цього робити, оскільки 



можуть виникнути деякі проблеми).

Крок 14
Двічі клацнувши на зменшене зображення дизайну головної сторінки 

сайта, ми перейдемо у вікно вибору його додаткових можливостей. 

Рекомендуємо вибрати все, крім останнього – «Інтернет-магазин». 

До речі, в Панелі керування ці опції ви можете додати або видалити в 

будь-який час.

Крок 15

Ось так виглядає Панель керування – місце, доступ до якого маєте лише 

ви і звідки можна повністю настроювати роботу та дизайн сайта і навіть 

видалити його. 



Крок 16
Якщо зараз ввести в браузер адресу вашого сайта, то можна буде його 

побачити (дизайн буде таким, який ви перед цим обрали). 

Порада: якщо ви бажаєте самостійно вивчати можливості 

безкоштовного шаблону Ucoz, то можете скористатися довідкою чи купити 

підручник.




