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1. Назвіть переваги і недоліки сайту на CMS WordPress в порівнянні з ресурсом, розробленим за допомогою 

конструкторів або платформ для створення веб-сайтів. 

2. Які HTML-теги та атрибути необхідні в SEO-оптимізації веб-сайту?  

3. Опишіть послідовність дій при установці CMS WordPress на хостинг. 

4. Що таке front-end і back-end CMS WordPress? У чому їхні відмінності?  

5. У чому відмінність сторінок і записів у CMS WordPress з точки зору функціональності? 

6. Назвіть дві базові системи категоризації постів у CMS WordPress. У чому їхня відмінність?  

7. Ролі користувачів у CMS WordPress. Опишіть права кожної з груп. 

8. У чому відмінність актуальної версії редактора Gutenberg у CMS WordPress від попередніх версій редактора?  

9. Що таке контент-блок?  

10. Як можна розширити функціональні можливості сайту на CMS WordPress? Наведіть приклади.  

11. Якими способами можна змінити зовнішній вигляд сайту на движку WordPress? 

12. Що таке семантичне ядро веб-сайту?  

13. Опишіть методи кластеризації запитів семантичного ядра веб-сайту. 

14. Зовнішні та внутрішні посилання. Перелінковка.  

15. Який вплив чинять вхідні посилання на веб-сайт? 

16. Які ви знаєте рекомендації по вибору доменного імені веб-сайту? Наведіть приклади. 

17. Що таке backup веб-сайту в контексті CMS WordPress? Які ви знаєте способи для проведення цієї операції? 

18. Які види хостингу ви знаєте? Який з них оптимальний для вашого веб-сайту?  

19. Опишіть способи підвищення безпеки веб-сайту на CMS WordPress.  

20. Інсталяція CMS WordPress на локальний хост. Переваги та обмеження. 

21. Що таке копірайтинг і рерайтинг?  

22. Як можна захистити вміст веб-сайту від копіювання? 

23. Сформулюйте відмінності між платформами WordPress.com і WordPress.org.  

24. Назвіть три критично важливих файли для SEO-оптимізації, що знаходяться в кореневій директорії сайту. Яке 
призначення кожного з них? 
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