
Тема дисципліни:  Мультимедійні та гіпертекстові документи 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 15 

Тема заняття: Поняття про мову розмітки гіпертекстового документа HTML.  

 Мета заняття: ознайомити студентів  з мовою розмітки гіпертекстового документа HTML 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

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

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: 

Ознайомитися з мовою розмітки гіпертекстового документа по підручнику стор. 114-118.  В 

зошит для практичних робіт записати призначення основних тегів мови. 

Тег Призначення Приклад 

!doctype  Вказує браузеру версію мови 

HTML 

<!doctype html> - остання версія 

html  Позначення  документа як 

веб-сторінки 

<html> Весь код веб-сторінки міститься між тегами 

</ html> 

head Службова частина коду веб-

сторінки 

<head> Службова частина </head> 

title Для визначення назви 

сторінки, що 

відображатиметься на вкладці 

браузера  

<title> Моя перша сторінка </title> 

meta   містить службові дані для 

браузерів і пошукових систем 

<meta charset = "UTF-8"> 

body Тіло документа; визначає 

видиму частину документа 

<body> Інформаційна частина </body> 

bgcolor Указує на колір фону веб-

сторінки 

<body bgcolor=«yellow»>- Колір фону сторінки — 

жовтий </body> 

text Встановлює колір тексту 

документа, 

<body text=”000000 ”> - текст  документа чорний 

link Встановлює колір 

гіперпосилань  

<body link=”00FF00 ”> - гіперпосилання 

позначається зеленим кольором 

vlink Встановлює колір 

гіперпосилань, на яких ви вже 

побували 

<body vlink=”333333”> - гіперпосилання 

позначається сірим кольором 

marquee Біжучий рядок <marquee>Біжучий рядок, який за чутками 

відображає лишк ІЕ</marquee> 

h1-h6 Для визначення тексту 

заголовків різних рівнів. 

Усього визначено 6 рівнів 

заголовків 

<h1> Заголовок першого рівня </h1> 

<h2>Заголовок другого рівня </h2> 

small Задає маленький текст <small>приклад </small> 

big Текст із великим розміром 

літер  
<big>приклад</big> 

strong Задає сильний текст. Виглядає 

майже так само, як і жирний 

<strong>приклад</strong> 

sub Задає текст в нижньому <sub>H2O</sub> 



індексі 

sup Задає текст в верхньому 

індексі 

<sup>m2</sup> 

address Задає текст адреси. Зазвичай 

виділяється курсивом і 

відображається з відступами 

зверху та знизу 

<address> USA </address> 

cite Задає текст якоїсь класичної 

цитати.  

<cite>Хто ясно мислить, той ясно формулює 

</cite> 

p Для визначення меж абзацу <p> Текст абзацу </p> 

left Атрибут, який вказую спосіб 

вирівнювання по лівому краю 

align=”left” вирівнювання по лівому краю 

right Атрибут, який вказую спосіб 

вирівнювання по правому 

краю 

align=”right” вирівнювання по правому краю 

center Атрибут, який вказую спосіб 

вирівнювання по центру 

align=”center” вирівнювання по центру 

br Задає перенесення тексту на 

новий рядок 

Текст першого рядка <br> Текст другого рядка 

b Задає напівжирне накреслення 

фрагмента тексту 

<b> Напівжирний шрифт </b> 

i Задає курсивне накреслення 

фрагмента тексту 

<i> Курсивний шрифт </i> 

u Задає підкреслення фрагмента 

тексту 

<u> Підкреслений шрифт </u> 

strike    Виділення перекреслюванням <strike>приклад</strike> 

font Задає значення властивостей 

символів фрагмента тексту. 

Атрибут color установлює 

колір символів, size — розмір 

символів (1 — найменший, 7 

— найбільший), face — шрифт 

<font color="blue" size="5" face="Arial"> Текст 

синього кольору більшеного розміру, шрифт 

символів Arial </font> 

table  Вставка таблиці  <table>Додаються стовпчики та рядочки</table> 

tr Рядок таблиці 

 Атрибут rowspan=”…”  

встановлює число комірок, які 

повинні бути об’єднані по 

вертикалі 

Атрибут colspan=”…” 

встановлює число комірок, які 

повинні бути об’єднані по 

горизонталі  

<tr>Заголовок таблиці</tr> 

td Стовпчик таблиці 

Атрибут colspan=”…” 

встановлює число комірок, які 

повинні бути об’єднані по 

горизонталі  

Атрибут rowspan=”…” 

встановлює число комірок, які 

повинні бути об’єднані по 

вертикалі 

<td>Рядок 1 стовпець 1 </td> 

border Задається межа таблиці. Якщо 

значення 0, то  межа 

<table border =”1”></table> 



невидима. 

th Коли треба назвати стовпці чи 

рядки, тоді використовують 

клітинку заголовку. Для цього 

замість тегу <td> пишуть <th>. 

<tr><td></td><th>№з/п</th>><th>Прізвище</th></

tr> 

caption Визначає підпис таблиці caption>Найменування статей витрат</caption> 

ol Нумеровані списки <ol></ol> 

li Визначає кожен елемент 

списку для нумерованного і 

ненумерованного Атрибут 

type=A|a|I|i|1 задає вид 

нумерації 

Атрибут start=n задає число, з 

якого починається відлік 

<ol type=1> 

<lі>Літо</lі> 

<lі>Осінь</lі> 

</ol> 

ul Марковані списки 

Атрибут |circle|square визначає 

зовнішній вигляд маркера; за 

замовчуванням (disk), круглий 

(circle) чи квадратний (square) 

<ul type=disk > 

<lі>Літо</lі> 

<lі>Осінь</lі> 

</ul> 

div Важливий тег, 

використовується для 

форматування великих блоків 

тексту HTML документа, 

також використовується в 

таблицях стилів 

<div align=”?”></div> 

img Забезпечує вставлення до веб-

сторінки зображення, що 

міститься у вказаному 

графічному файлі. Значенням 

атрибута src є ім’я або URL-

адреса графічного файла 

<img src="image.jpg"> 

alt=”текст”  Містить текстовий опис, що за 

замовчуванням 

відображається під картинкою 

<img alt=”текст”> 

align=”bottom” Вертикальне вирівнювання 

картинки – притиснути 

картинку донизу 

<img align=”bottom”> 

align=”top”  Вертикальне вирівнювання 

картинки – притиснути 

картинку догори 

<img align=”top”> 

align=”middle” Вертикальне вирівнювання 

картинки – розташувати 

картинку посередені 

<img align=”middle”> 

width=”…”  Задає ширину картинки в 

пікселах 

<img src="image.jpg" width=5> 

height=”…”  Задає висоту картинки в 

пікселах 

<img src="image.jpg" width=5 height=5> 

a href Забезпечує створення 

гіперпосилання на вказану 

веб-сторінку.  Значенням 

атрибута href є ім’я html-файла 

або URL-адреса веб-сторінки, 

до якої відбудеться перехід 

після вибору гіперпосилання 

<a href="second_page.html">Перейти до другої 

сторінки </a> 



<hr> Додає в HTML документ 

горизонтальну лінію. 

  Атрибут size=”…” 

встановлює висоту (товщину) 

лінії в пік селях 

Атрибут width=”…” 

встановлює ширину лінії в 

пікселях або відсотках 

Атрибут color=”…” задає лінії 

певний колір в значенні 

RRGGBB 

<hr size=8 width=25 color=555555> 

Ознайомитися  та записати в зошит для практичних робіт  коди основні кольорів, які 

використовуються в мові  HTML. 

Колір Код Колір Код Колір Код Колір Код 

aqua морская 

волна 

#00ffff 
black 

чёрный  

#000000 blue синий  #0000ff fuchsiaфуксия  #ff00ff 

gray серый  #808080 
green 

зелёный  

#008000 
lime лайм, 

lightgreen 

#00ff00 
maroon тёмно-

бордовый  

#800000 

navy тёмно-

синий  

#000080 
olive 

оливковый  

#808000 
purple 

пурпурный  

#800080 red красный  #ff0000 

silver 

серебряный  

#c0c0c0 
tealсине-

зелёный  

#008080 white белый  #ffffff yellow жёлтый  #ffff00 

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. 
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