
Тема дисципліни:  Мультимедійні та гіпертекстові документи 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 17 

Тема заняття: Редагування та форматування веб-сторінки з використанням мови  розмітки 

гіпертекстових документів HTML. 

 Мета заняття: навчити студентів  редагувати та форматувати  веб-сторінки з використанням 

мови  розмітки гіпертекстового документа HTML 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows XP, програма 

Блокнот.   

Література: 

1. Інформатика 10 клас.: Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Черникова, В.В. Шакотько – К.: 

“Генеза ”, 2018 с.146 

Питання для актуалізації опорних знань: 

1. Які засоби можуть використовуватися для розробки веб-сайтів? Схарактеризуйте їх. 

2. Що таке мова HTML? 

3. Із чого складається HTML-код веб-сторінки? 

4. Як записують теги в HTML-коді веб-сторінки? Як записують теги з атрибутами? 

5. Які обов’язкові елементи структури HTML-коду веб-сторінки? 

6. Як можна записати значення кольорів для їх відображення на веб-сторінці? 

7. Які програмні засоби використовують для створення веб-сторінок; для їх перегляду? Наведіть 

приклади 

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. Комп’ютери 

вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації комп’ютерної 

техніки. По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст завдання: 

Виконати редагування та форматування веб-сторінки Mova HTML.html за зразком: 

 
Порядок виконання 

1. Запустіть на виконання текстовий редактор Блокнот або Notepad++. Відкрийте веб-

сторінку, що знаходиться у вашій папці у файлі з іменем Mova HTML.html 

2. Збережіть веб-сторінку у вашій папці у файлі з новим  іменем Mova HTML-17.html. Для 

цього виконайте Файл →Сохранить как.  Виберіть  вашу папку, у якій буде збережено файл, 

уведіть нове ім’я файла  Mova HTML-17.html в поле Имя файла  та натисніть кнопку Сохранить. 

3. Змініть блакитний колір фону сторінки на інший, наприклад на оливковий##808000. Для 

цього перейдіть до вікна редактора Блокнот і змініть атрибут тегу <body bgcolor=”#808000”> 

4. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера, натиснувши клавішу F5 

або вибравши кнопку Обновить страницу. 



5. Оформіть перший рядок тексту Мова HTML змінивши колір, шрифт та розмір. Для цього 

введіть теги <font color="#800000" face="ARIAL" size="6">Мова HTML</font> 

6.   Оформіть текст Історія мови змінивши колір, шрифт та розмір. Для цього введіть теги 

<font color="#800000" face="Times New Roman" size="5">Історія мови</font> 

7. Змініть розміри зображення: установіть ширину  зображення 170 пікселів та висоту 

зображення 120 пікселів. 

8. Установіть рамку навколо зображення, додавши до тегу атрибут border="3". 

9. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера 

10. Оформіть перший абзац тексту, встановивши <font color="green">ТЕКСТ</font> 

11. Оформіть другий абзац тексту, встановивши <font color="maroon">ТЕКСТ</font> 

12. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера. Переконайтеся, що 

кольори вдало підібрані. 

13. Задайте колір та розміри горизонтальної лінії (товщину та довжину). Тег має вигляд: <hr 

size=8 width=125 color=555555>. 

14. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера. 

15. Оформіть текст Основні поняття змінивши колір, шрифт та розмір. Для цього введіть теги 

<font color="#800000" face="ARIAL" size="5">Основні поняття</font>  

16. Додайте таблицю з 4 стовпців та двох рядків та введіть свої дані. Для цього введіть теги 

<TABLE BORDER="1" WIDTH=100% BGCOLOR="#99CCCC"> 

    <TR BGCOLOR="#CCCCFF" ALIGN="CENTER"> 

    <TD>Прізвище</TD><TD>Ім'я</TD><TD>Група</TD><TD>Дата створення</TD> 

    </TR> 

    <TD>Іванов</TD><TD>Петро</TD><TD>ООПТБД-11</TD><TD>10.02.2019</TD> 

    </TR> 

      </TABLE> 

17. Додайте біжучий рядок у нижній частині веб-сторінки. Для цього введіть тег 

<marquee><font color="#ff00ff" face="ARIAL" size="3">Біжучий рядок, який за чутками відображає 

лише ІЕ. Але це неправда. </font></marquee>. Ваша  веб-сторінка  в програмі Блокнот наприкінці 

роботи повинна мати наступний вигляд: 

 
18. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера. 

19. Закрийте вікна браузера та редактора Блокнот. 

Домашнє завдання 

1. Повторити теоретичний матеріал підручник:  Інформатика 10 клас.: Й.Я. Ривкінд, 

Т.І.Лисенко, Л.А.Черникова, В.В. Шакотько – К.: “Генеза ”, 2018 с.114-136 

 

Викладач:                         Матушкіна П.І. 


