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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ 
 

У сучасному світі люди стали все більше користуватися комп`ютерами, смартфонами та різноманітними 

гаджетами, тому це стало великим поштовхом для розвитку інформаційних та веб-технологій. Використання 

штучного інтелекту для створення веб-сайтів і додатків набуває великої популярності, адже сучасні користувачі 

прагнуть отримувати необхідну інформацію максимально швидко і просто.  
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Ні для кого не є таємницею, що в індустрії 

веб-розробки все змінюється блискавично 
швидко. Якщо ви стежите за новими 
тенденціями, то ви, швидше за все, були 
свідком зростання і падінь численних 
технологій. Однак тренди веб-розробки в 2018 
році - це ті майданчики, інструменти, і 
елементи, які мають найбільший потенціал, 
популярність і перспективи зростання. [3] 
Нижче представлений перелік тенденцій 
розвитку в веб-технологіях. 

Штучний інтелект 
Штучний інтелект — розділ інформатики, 

що займається формалізацією задач, які 
нагадують задачі, виконувані людиною. При 
цьому в більшості випадків наперед невідомий 
алгоритм розв'язання задачі. Це штучна 
система, яка імітує рішення людиною складних 
завдань в процесі його життєдіяльності. 
Створення штучних систем, які б реалізовували 
ці функції і є головним завданням 
проблематики штучного інтелекту. Однією з 
програм штучного інтелекту є чат-бот. 

Чат-бот є програмою, яка може спілкуватися 
з користувачами для досягнення будь-якої мети 
або розваги. Зазвичай це робиться через будь-
яку платформу обміну повідомленнями, 
наприклад Facebook Messenger, Slack, Telegram 
або Viber. [9] 

За типом призначення можна виділити 
кілька видів: 

 боти помічники, які здатні відправляти 
вам дані в месенджер за заданим розкладом. 
Одним із прикладів такого бота можна вважати 
Weatherman (@weatherman_bot). Він розповідає 
погоду у Вашому місті за вказаними 
налаштуванями; 

 боти зі штучним інтелектом; 

 боти для розваги, наприклад текстові гри; 

 боти для бізнесу, які можуть 
інтегруватися в CRM системи або ті, які здатні 
виконувати операції, наприклад грошові 
перекази. 

Зараз ми спостерігаємо зростання в розробці 
і використанні чат-ботів з цілого ряду причин, в 
тому числі і завдяки останнім успіхам в області 
обробки природної мови (NLP). NLP - це 
здатність комп'ютера розуміти контекст, 
нюанси, і наміри при спілкуванні з людиною. В 
основному популярність чат-ботів відбувається 
через зростання використання додатків-
месенджерів. [9] Люди використовують їх у 
всьому світі, часто в якості основного засобу 
спілкування. У той же час люди менше схильні 
завантажувати додатки на свої пристрої, 
особливо якщо вони не є необхідними. [6] 

Опираючись на технології штучного 
інтелекту чат-боти у найближчому майбутньо-
му зможуть розпізнавати та імітувати людські 
емоції. Завдяки цьому таке спілкування стане 
дуже близьким до реального і значно скоротить 
витрачений час користувачів. Програми 
штучного інтелекту вже успішно використову-
ються Google і Вікіпедією, а також багатьма 
інтернет-магазинами ця технологія дозволяє 
нам розробляти програмне забезпечення, яке 
може мислити і діяти як людина, не вимагаючи 
робочої сили. [1] 

JavaScript 
JavaScript - безумовно, найпопулярніша 

технологія, яка використовується розробника-
ми повного стека. За останній рік ми побачили 
зростання TypeScript. Це статично типізована 
мова, яка компілюється в JavaScript. Таким 
чином, ви можете використовувати існуючий 
код JavaScript, включити свої JS-бібліотеки і 
викликати код TypeScript з JavaScript. 
TypeScript — це надбудова над JavaScript, яка 
покликана поліпшити якість і зрозумілість коду. 
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[6] Крім того, TypeScript полегшує процес 
розробки, вказуючи на помилки прямо в 
процесі введення тексту програми. 

Технологія WebAssembly набула великої 
популярності за останні декілька років, вона 
націлена на спрощення розробки на будь-якій 
мові. Вона дає змогу код, що написаний на 
інших мовах перетворити в JavaScript. [1] 
Оскільки WebAssembly розробка порівняно 
молода, а JavaScript розвивається семимильни-
ми кроками, то за її розвитком варто спостері-
гати, тому що у майбутньому вона може дійсно 
суттєво вплинути на розвиток останньої. [2] 

JavaScript - це мова керування сценаріями 
перегляду гіпертекстових сторінок Web на 
стороні клієнта. Основна ідея JavaScript полягає 
в можливості зміни значень атрибутів HTML-
контейнерів і властивостей середовища 
відображення в процесі перегляду HTML-
сторінки користувачем. При цьому 
перезавантаження сторінки не відбувається. [5] 

Основні проблеми та спроби їх усунути в 
JavaScript 

Колізія імен 
З моменту своєї появи JavaScript 

використовував глобальний об'єкт window, як 
сховище всіх визначених змінних без 
ключового слова var. У 1995-1999 роках це 
було дуже зручно через малу кількість 
клієнтського JavaScript-коду на сторінках. Але 
зі збільшенням кількості коду ця особливість 
стала приводити до частого виникнення 
помилок через колізії імен. [7] Очевидно, що у 
великих проектов це може викликати багато 
головного болю. Більш того - не можна бути 
впевненим, що підключаються до сторінці 
сторонні скрипти нічого не поламають в 
вашому додатку. 

Перша спроба вирішення проблеми колізії 
імен полягала у введенні угод. Кардинально це 
не змінювало ситуацію, так що згодом 
розробники стали користуватися ключовою 
особливістю JavaScript: функції в ньому є 
об'єктами першого класу. 

Об'єкт першого класу - сутність, яку можна 
привласнювати змінним і властивостям об'єктів 
і повертати з інших функцій. Тобто можна 
створювати об'єкти з такими ж властивостями-
функціями (методами), як у об'єктів document і 
window (document.write (), window.alert ()). 
Таким чином, в значній мірі зменшилась 
забруднення глобальної області. Зараз подібний 
патерн для організації коду відомий під назвою 

«Простір імен» (Namespace). [8]  Завдяки 
Namespace організація коду стала трохи менш 
безладної, але було очевидно, що цього 
недостатньо. Першопроходець в рішенні 
зазначеного завдання - патерн «Модуль». Ідея 
патерну - инкапсулювати дані і код за 
допомогою замикання і зробити їх доступними 
через методи, які, в свою чергу, доступні ззовні. 
Ще одним підтипом відокремленого визначен-
ня залежностей є визначення залежностей за 
допомогою коментарів. Воно дуже схоже на 
пряме визначення, але в даному випадку 
замість конструкцій мови використовуються 
коментарі, де міститься інформація про 
залежності модуля. В 2004 році Мартін Фаулер 
для опису нового механізму комунікації 
компонентів в Java ввів поняття «впровадження 
залежностей» (dependency injection, DI). [8] 
Основна суть полягає в тому, що всі залежності 
«приходять» ззовні компонента. Іншими 
словами, компонент не відповідає за ініціаліза-
цію своїх залежностей, а лише використовує іх. 
Зараз механізм DI використовується у 
фреймворками Angular 2 і Slot. Також існує 
велика кількість бібліотек, що спрощують 
використання цього підходу в додатках, що не 
залежать від будь-яких фреймворков. У 2010 
році в комітеті ТС39 (технічні системи39) 
почалася робота над повноцінним модульною 
системою в JavaScript. На той момент система 
називалася ES6 Modules. До 2012 року вже 
стало приблизно ясно, яким буде її остаточний 
вигляд. [9]  Основна ідея - застосування міток 
(labels). Оскільки ключові слова import і export 
зарезервовані в мові, мітки їх використовувати 
не могли і були придумані відповідні синоніми: 
для визначення експорту - exports, для імпорту - 
require. Існують  інші підходи до організації 
модульности в JS. Деякі з них можуть 
переплітатися між собою, утворюючи химерні 
форми, інші були створені під конкретні про-
екти, а якісь створювалися як транзитивного 
формату.  

Описати їх всіх - дуже непросте завдання, 
тому в статті розглянуті тільки більш-менш 
популярні підходи і формати. 

Підтримка великої кодової бази 
Ще один незручний момент при 

використанні JavaScript «з коробки» для 
побудови великих додатків - це необхідність 
вказувати скрипти, що підключаються за 
допомогою тега script. Якщо ви дбаєте про те, 
щоб вихідний код був зручний для підтримки, 
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ви розбиваєте його на незалежні частини. [5] 
Таким чином, файлів з кодом може виявитися 
дуже багато. При великій кількості файлів 
ручне управління скриптами (тобто визначення 
скриптів, що підключаються через тег script) 
сильно ускладнюється: необхідно, по-перше, 
пам'ятати про підключення потрібних скриптів 
на сторінку, а по-друге - розподілити 
послідовність тегів script так, щоб всі 
залежності між файлами були дозволені. [7] 

Першою спробою привнести модульну 
структуру в JavaScript, а також першою 
реалізацією відокремленого визначення 
залежностей було пряме визначення 
залежностей в коді. Суть прямого визначення 
залежностей - завантажувати код модулів при 
явному виконанні функції dojo.require. [6] При 
такому підході залежності визначаються за 
місцем вимоги, прямо в коді. Це досить 
простий підхід, який використовувався в Dojo 
до версії 1.7 і до цього дня використовується в 
Google Closure Library. 

Статистичний генератор сайтів 
Статичні генератори сайтів — відмінний 

спосіб створити веб-сайти. Вам не потрібна 
база даних, замість цього ваші веб-сторінки — 
це прості файли, які запускаються на ваших 
серверах. Завдяки цьому з'являються переваги 
при завантаженні веб-сайтів, поліпшена 
безпека і простота розгортання. Насправді у 
CMS і генераторів статичних ресурсів багато 
спільного. Є набір даних з контентом (шматки 
тексту з особливою розміткою і метаданими) і 
шаблони, що описують верстку. Движок 
підставляє дані в шаблон, отримуючи на виході 
html-сторінку, яка і буде в підсумку 
завантажена в браузер відвідувача. Контент 
може зберігатися в базі даних або в окремих 
текстових файлах, буде використовуватися 
розмітка markdown або BBCode - не це головне. 
[3] Основна відмінність в тому, коли саме 
відбувається генерація. CMS створює кожну 
сторінку динамічно в момент переходу на неї 
користувача, тому движок, що з'єднує контент і 
шаблон — це необхідна частина сайту. А ось 
статичний генератор є складовою системи 
розробки, він разом виробляє все html-сторінки, 
які потім необхідно завантажити на хостинг-
сервер. Можна провести аналогію з 
виконанням програм: інтерпретатор (CMS) 
повинен розбиратися з кожним рядком скрипта 
знову і знову, на відміну від компілятора, який 
перетворює програму в машинний код цілком, 

як це робить статичний генератор html-
сторінок.[2] 

Motion UI 
Один із способів додавання переходів і 

анімацій на сайт - це шлях ZURB Studios. 
ZURB вже давно займається створенням 
приголомшливих інструментів для веб-дизайну, 
одне з  найпопулярніших - Motion UI. Motion UI 
- це власна бібліотека SASS від ZURB, яка не 
пропонує нічого, крім налаштування переходів 
і анімацій для сайту. [7]  Всі ці ефекти 
вбудовані безпосередньо в Motion UI, і це 
допомагає зробити процес анімації простим і 
ефективним за часом. Повна розбивка всього, 
що включено, виглядає наступним чином: 

Переходи. Вони допомагають процесу 
переходу компонентів, які надходять як на сайт, 
так і поза ним. Вони можуть використовуватися 
у великому асортименті речей. 

Анімація. Motion UI обробляє анімацію, тут 
можна використовувати ті ж самі ефекти, що і 
для переходів. І, як правило, всі анімації, що 
використовуються в інтерфейсі Motion. 

Серійні анімації. Motion також дозволяє 
анімувати декілька елементів одночасно у 
створеному порядку.  

Анімація і переходи дозволяють розробни-
кам візуалізувати зміни і модернізувати 
контент. Динамічний дизайн покращує веб-
сайти, а також робить їх більш привабливими і 
зрозумілими для сприйняття. Можна 
самостійно анімувати різні елементи сторінки 
або ж скористатися Motion UI. Це бібліотека 
для створення плавних переходів і анімацій на 
SASS, що вийшла з сімейства Foundation. 

Нова версія Motion UI працює через гнучкі 
шаблони CSS з усіма типами бібліотек 
JavaScript і забезпечує безшовну інтеграцію 
анімацій в веб-сайти. Анімація і переходи 
дозволяють розробникам візуалізувати зміни і 
модернізувати контент. Динамічний дизайн 
покращує веб-сайти, а також робить їх більш 
привабливими і зрозумілими для сприйняття. 
Можна самостійно анімувати різні елементи 
сторінки або ж скористатися Motion UI. Це 
бібліотека для створення плавних переходів і 
анімацій на Sass, що вийшла з сімейства 
Foundation. [1] 

 Наступне покоління Angular JS 
Angular.js став приголомшливою комбіна-

цією низького порогу входження і багатого на-
бору функцій. AngularJS наділений величезною 
кількістю інструментів полегшують життя 
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програмісту. В арсенал інструментів AngularJS 
входять: фільтри, директиви, двостороння 
прив'язка даних і багато іншого. AngularJS 
спочатку спроектований для створення 
односторінкових веб додатків. Таким чином 
браузер спочатку відкриє тільки одну сторінку і 
додатковий контент буде завантажуватися в 
міру необхідності. При такому підході 
економиться трафік і зменшується 
навантаження на сервер. AngularJS дозволяє 
скоротити час розробки додатків. [5] Це 
досягається за рахунок вбудованих механізмів, 
які сильно допомагають розробнику. 

AngularJS — це набір інструментів для 
побудови фреймворка, найбільш підходящого 
для створення веб-додатків. Він розширює і 

відмінно взаємодіє з іншими бібліотеками. 
Будь-яка особливість може бути змінена або 
замінена відповідно до унікального шляху 
розвитка і потребами вашого застосування. 
HTML відмінно підходить для опису статичних 
документів, але спотикається при спробі 
описати динамічні види в веб-додатках. 
AngularJS дозволяє розширити синтаксис 
HTML. В результаті код виходить виразним, 
читабельним, і легко підтримується.[4] 
Очікується, що він буде також регулярно 
оновлюватися і поліпшуватися, причому кожне 
істотне оновлення обіцяно кожні шість місяців, 
тому він пропонує розробникам, які 
використовують його неминущі можливості на 
передовій технології створення веб-сайтів. [3] 

 
Література 

1. Тренди для веб-разработки в 2017  [Електронний ресурс]. URL: http://st-
lt.ru/blog/useful/tendenczii-razvitiya-veb-texnologij-v-2016-godu.html-22.12.2017 

2. Тенденции развития веб-технологий [Електронний ресурс]. URL: http://st-
lt.ru/blog/useful/tendenczii-razvitiya-veb-texnologij-v-2016-godu.html-18.01.2016 

3. Новости, тенденции и тренды веб-разработки в 2018 году [Електронний ресурс]. URL: 
https://www.motocms.com/blog/ru/trendy-web-razrabotki/ 

4. Тенденции развития рынка веб-разработок в Украине. Аналитика компании Trendline 
[Електронний ресурс]. URL: https://www.trendline.in.ua/razvitie-web-v-ukraine/-16.10.2016 

5. Adequately good [Електронний ресурс].// JavaScript Module Pattern: In-Depth. URL: 
http://www.adequatelygood.com/JavaScript-Module-Pattern-In-Depth.html 

6. Чат-боты: настоящее и будущее искусственного интеллекта [Електронний ресурс]. URL: 
https://promdevelop.ru/chat-boty-nastoyashhee-budushhee-iskusstvennogo-intellekta/ 

7. AngularJS [Електронний ресурс]. URL: https://docs.angularjs.org/api 
8. Этан Браун, Изучаем JavaScript: руководство по созданию современных веб-сайтов/ Этан 

Браун/Диалектика-Вильямс, 2018-368с 
9. Никсон Р., Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и 

HTML5. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2016. — 768 с.: ил. — (Серия «Бестселлеры O’Reilly»). ISBN 978-
5-496-02146-3 
 

Зиновчук Л.В. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В современном мире люди стали все больше пользоваться компьютерами, смартфонами и различными гаджетами, 
поэтому это стало большим толчком для развития информационных и веб-технологий. Использование 
искусственного интеллекта для создания веб-сайтов и приложений приобретает большую популярность, ведь 
современные пользователи стремятся получать необходимую информацию максимально быстро и просто. 
Ключевые слова: веб-технологии, искусственный интеллект для создания веб-сайтов и их поддержки, JavaScript, 
Motion UI, AngularJS, статистический генератор сайтов. 
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TRENDS OF DEVELOPMENT OF WEB TECHNOLOGIES 
In the modern world, people began to use computers, smartphones and various gadgets more and more, and it became a big impetus 
for the development of information and web technologies. The use of artificial intelligence to create websites and applications is 
becoming increasingly popular, as modern users seek to get the information they need as quickly and easily as possible. 
Keywords: Web Technology, Artificial Intelligence for Website Creation and Support, JavaScript, Motion UI, AngularJS, 
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