
Тема дисципліни:  Мультимедійні та гіпертекстові документи 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 16 

Тема заняття: Створення веб-сторінки з використанням мови  розмітки гіпертекстових 

документів HTML. 

 Мета заняття: навчити студентів  створювати 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: 

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: 

Створіть веб-сторінку, розмістивши на ній текст і зображення за зразком: 

 
Порядок виконання 

1. Запустіть на виконання текстовий редактор Блокнот або Notepad++. 

2. Уведіть у новій вкладці код, що визначає структуру веб-сторінки: 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Мова HTML</title> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

3.  Збережіть веб-сторінку у вашій папці у файлі з іменем Mova HTML.html. Для цього: 

виконайте Файл →Сохранить.  Виберіть  вашу папку, у якій буде збережено файл, уведіть ім’я 

файла  Mova HTML.html в поле Имя файла  та натисніть кнопку Сохранить. 



4. Відкрийте файл Текст для веб-сторінки.doc з папки 1 курс, скопіюйте текст  та вставте 

його у вікні редактора Блокнот між тегами <body> та </body> 

5. Збережіть оновлений текст веб-сторінки, натиснувши Ctrl + S. 

6.  Перейдіть до вашої папки. Перегляньте вигляд веб-сторінки у вікні браузера, виконавши 

команду з контекстного меню Открыть с помощью та виберіть браузер, який встановлений на 

вашому комп'ютері, наприклад Opera чи GoogleGrom. Зверніть увагу на оформлення та структуру 

вставленого тексту. 

7.  Установіть блакитний колір фону сторінки. Для цього перейдіть до вікна редактора 

Блокнот і впишіть атрибут тегу <body bgcolor="lightblue"> 

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

або вибравши кнопку Обновить страницу. 

9. Оформіть перший рядок уставленого тексту як заголовок першого рівня. Для цього введіть 

поруч із текстом теги <h1>Мова HTML</h1> 

10.  Розташуйте заголовок по центру сторінки, додавши відповідний атрибут до тегу <h1 

align="center"> 

11.  Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера 

12.  Оформіть текст Історія мови як заголовок другого рівня, використавши тег <h2>, 

розташуйте заголовок по центру сторінки, додавши відповідний атрибут до тегу 

13. Уставте на веб-сторінку зображення з файла Tim_Berners-Lee.jpg . Для цього: скопіюйте 

файл Tim_Berners-Lee.jpg у вашу папку.   Уведіть до коду веб-сторінки після заголовка Історія 

мови тег <img src="Tim_Berners-Lee.jpg"> 

14.  Установіть ширину  зображення 100 пікселів та висоту зображення 70 пікселів, додавши до 

тегу атрибут <img src="Tim_Berners-Lee.jpg" width="100" height="70" > 

15. Установіть розташування зображення ліворуч від тексту, додавши до тегу атрибут <img 

src="Tim_Berners-Lee.jpg" width="100" height="70" align="left"> 

16. Збережіть сторінку та перегляньте її відображення у вікні браузера 

17. Оформіть перший абзац тексту, обмеживши його тегами <p> та </p> 

18. Вирівняйте текст абзацу за шириною, додавши до тегу атрибут <p align="justify"> 

19. Оформіть ім’я вченого напівжирним накресленням, обмеживши його тегами <b>Тімом 

Бернерс-Лі</b> 

20. Зробіть слова HTML Tags гіперпосиланням на веб-сторінку в Інтернеті, де розміщений 

указаний текст. Для цього введіть тег <a href = "http://info.cern. 

ch/hypertext/WWW/MarkUp/Tags.html"> HTML Tags </a> 

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

гіперпосилання працює коректно. 

22. Обмежте тегами другий абзац тексту. Вирівняйте текст абзацу за шириною. 

23. Оформіть слова Консорціум Всесвітньої павутини W3C напівжирним накресленням за 

допомогою тегів <b>Консорціум Всесвітньої павутини W3C</b> 

24. Оформіть слово HTML5 курсивним накресленням, обмеживши його тегами <i> HTML5 

</i> 

25. Уставте після другого абзацу горизонтальну лінію. Для цього після абзацу введіть тег <hr> 

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

27. Оформіть текст Основні поняття як заголовок другого рівня, розташуйте заголовок по 

центру сторінки. 

28. Обмежте відповідними тегами два абзаци в розділі Основні поняття: Тег — команда 

браузерові , яка вказує яким чином повинен бути відображений той чи інший фрагмент коду. 

Контент — це текст та нетекстові об’єкти (графічні зображення, анімація, відео та ін.), що 

відображається на веб-сторінці та призначені для перегляду відвідувачами веб-сторінки.  

29. Оформіть слово Тег синім кольором, розмір символів 3. Для цього введіть тег <font 

color="blue" size="4">Тег</font> 

30. Оформіть слово Контент синім кольором, символами збільшеного розміру. Ваша  веб-

сторінка  в програмі Блокнот на при кінці роботи повинна мати наступний вигляд: 



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

32. 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. 


