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СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТУ З ТЮНИНГУ АВТОМОБІЛІВ 

 

Автомобіль – одна з найважливіших речей у житті сучасної людини. 
Багато людей не уявляють свого життя без автомобіля. Сучасний 
автомобіль це не тільки засіб пересування, але і своєрідний фетиш. Саме 
тому, велика кількість автомобілістів, не може собі дозволити їздити на 
авто-, яке буде схожим на інші. Саме для них існує чудовий засіб зробити 
своє авто унікальним – тюнинг. Автомобілісту необхідно прийти в тюнинг 
магазин, придбати там всі необхідні деталі, і можна сміливо 
перетворювати свого «залізного коня». В такому випадку, йому надається 
можливість зробити автомобіль воістину єдиним у своєму роді і 
неповторним, автомобіль буде повністю відповідати стилю життя водія та 
його світовідчуттям. 

Для того, щоб тюнинг авто- був якнайкращим, автомобілісту 
потрібно не помилитися у виборі запчастин. Вони повинні бути найвищої 
якості й перевірені часом. Але є ще одна проблема – відсутність вільний. 
Як бути, якщо часу ходити по магазинах немає, а додати фарб і смаку авто 
дуже хочеться? 

Веб-сайт з тюнингу автомобілів надасть найширший вибір аксесуарів 
і запчастин відомих торгових марок високої якості за доступними і 
прийнятними цінами, де кожен товар має гарантію якості на деталь і 
аксесуари. Автомобіліст має бути впевненим, що отримає товар, який 
відповідає всім світовим стандартам, адже покупки в Інтернеті вже давно 
перестали бути чимось з розряду футуризму. За найсвіжішими даними, 
український ринок Інтернет-торгівлі за останній рік виріс на 65 %, що 
свідчить про перспективність цього напрямку бізнесу. На перший погляд, 
створення веб-сайту з тюнингу атомобілів не вимагає від свого власника 
будь-яких надважких зусиль. Не потрібно щомісяця сплачувати орендну 
плату, витрати на персонал також значно нижчі. Здавалося б усе просто, 
але, насправді – це продукт спільної праці розробника і замовника. 
Важливо не просто намалювати красивий веб-сайт, потрібно ще 
забезпечити зручність в його використанні. Створення веб-сайтів, які 
продають, передбачає гармонію дизайну і юзабіліті, тут необхідне глибоке 
розуміння психології покупця, його очікувань і варіантів поведінки на 
сайті. Також знання сучасних вимог веб-дизайну і вміння використовувати 
їх на благо майбутнього веб-сайту. 

Ось чому, перш ніж розпочинати розробку веб-сайту, важливо 
детально вивчити усі аспекти та оцінити результати, які вони можна 
отримати. 

Технології авто- тюнингу не стоять на місці, це своєрідна «творча» 
галузь в автомобільному бізнесі. Щодня з’являються новинки і 
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удосконалення. Фахівці веб-сайту з тюнингу автомобілів мають бути 
завжди в курсі всіх змін на ринку та допомогти з вибором товарів, серед 
безлічі продукції, яку надає веб-сайт, а професійний підхід до справи 
допоможе вибрати абсолютно нові й несхожі ні на кого аксесуари. 

Для новачків буде передбачено індивідуальний підбір аксесуарів, 
адже головним принципом в роботі веб-сайту має бути: 

– відповідальне ставлення до справи; 
– індивідуальний підхід до кожного клієнта; 
– система лояльності для постійних клієнтів; 
– гідна репутація серед інших веб-сайтів. 
Якщо говорити про те, чим відрізнятиметься розроблюваний веб-

сайт з тюнингу автомобілів від інших, то це: 
– проведення цілодобових та безкоштовних консультацій з авто 

тюнінгу; 
– гнучка цінова політика, що робить доступними послуги авто 

тюнінгу для кожного автовласника; 
– найвища якості пропонованого товару; 
– швидка відправка замовленого товару. 
 

Список використаних джерел 

1. Тюнинг автомобілів (тюнингоманія) [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://rikauto.com.ua/ua/news_full/619 – Назва з екрану. 

 
 

Марина Диркачова  
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ 

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

Серед важливих умов модернізації вищої освіти в Україні підготовка 
висококваліфікованих фахівців інженерно-педагогічного профілю посідає 
значне місце. До пріоритетів сьогодення вища освіта відносить готовність 
випускника до сучасного життя та постійного професійного 
самовдосконалення. Тому однією з проблем сучасної вищої освіти є 
питання компетентнісного підходу відносно професійної підготовки 
студентів. Сьогодні компетентнісний підхід стає невід’ємним складником 
освітньої галузі. 

В сучасних соціально-економічних умовах затребуваною є модель 
підготовки випускника інтегрального типу замість вузькопрофесійної, 
жорстко орієнтованої на конкретні об’єкти і предмети праці. Реалізація 
такої моделі можлива тільки за умов переходу від знаннєвого 
(кваліфікаційного) підходу підготовки фахівців до компетентнісного. 

Компетентність допомагає фахівцю ефективно вирішувати 


