
Тема дисципліни:  Мультимедійні та гіпертекстові документи 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 18 

Тема заняття: Автоматизоване створення веб-сайту та адміністрування сайту. 

 Мета заняття: навчити студентів  створювати сайти за допомогою сервісу Google сайти. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

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

Google Crom.   

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 етапи розробки веб-сайтів? Що відбувається на кожному з них? 

2.  Які етапи розробки сайту засобами онлайн-системи керування вмістом веб-сайтів? 

3. Як створити сайт засобами системи Google Сайти? 

4. Навіщо на сайті розміщують логотип? Як додати логотип на сайт? 

5. Яке призначення колонтитулів сайтів? Як уставити нижній колонтитул на сайт? 

6. Що таке розділ сторінки сайту? Як змінити колір фону розділу, у якому розміщено об’єкт? 

7. Як створити сторінки сайту різного рівня? 

8. Що таке панель навігації? Як може бути розташована панель навігації сайту? 

9. Що таке інформер? Як уставити інформер на сторінку сайту? 

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: 

Створити у системі Google Сайти веб-сайт Світ моїх захоплень, розмістивши на ньому 

відомості про ваші захоплення. Розмістіть на сайті логотип, змініть зображення у верхньому 

колонтитулі, додайте нижній колонтитул. Додайте сторінки до сайту, заповніть їх контентом, 

створіть внутрішні та зовнішні гіперпосилання. 

Порядок виконання 

1. Увійдіть на Google Диск з вашим обліковим записом Google. 

2. Виконайте Создать→ Еще → Google Сайты. 

3. Уведіть у поле Без названия в верхній частині сторінки зліва назву Світ захоплень і 

натисніть клавішу Enter. 

4. Додайте логотип до сайту. Для цього слід підвести вказівник до лівого верхнього кута 

сторінки та вибрати кнопку Добавить логотип.   Вибрати спосіб додавання логотипа  Выбрать. 

Виберіть вкладку Поиск. Уведіть ключове слово увлечение у поле пошуку та натисніть клавішу 

Enter. Виберіть одне із зображень і кнопку Выбрать. Встановіть фон Прозрачный. 

5. Змініть зображення у верхньому колонтитулі. Для цього наведіть вказівник на верхній 

колонтитул. Виберіть кнопку Изменить изображение і команду Выбрать изображение. Виберіть на 

вкладці Галерея одне із зображень та натисніть кнопку Выбрать. 

6. Додайте нижній колонтитул. Для цього підведіть вказівник до нижньої частини сторінки. 

Виберіть кнопку Добавить нижний колонтитул. Уведіть у текстове поле поточний рік, ваше 

прізвище та ім’я. Розташуйте текст по центру 

7. Змініть колір фону нижнього колонтитула. Для цього виберіть зліва від нижнього 

колонтитула кнопку Фон роздела та команду Выделение 2. Виберіть точку за межами текстового 

поля. 

8. Опублікуйте ваш сайт. Виберіть кнопку Опубликовать та введіть частину URL-адреси — 

слово hobby та ваше прізвище, записане латиницею. В нижній частині натисніть кнопку 

Опубликовать. 

9. Перегляньте опублікований сайт, вибравши команду Открыть опубликований сайт у 

списку кнопки Опубликовать. 

10. Змініть назву сторінки на Мої захоплення. 



11. Уставте на сторінку текстове поле, вибравши відповідну кнопку на вкладці  Вставка на 

панелі інструментів. 

12. Уведіть у поле список з 3–4 ваших захоплень. 

13. Створіть нові сторінки, назви яких відображають ваші захоплення, названі у списку. Для 

цього використайте кнопку Создать страницу на вкладці Страниц. Зверніть увагу на 

оформлення нових сторінок і на формування панелі навігації. 

14. Знайдіть в Інтернеті та вставте на створені сторінки зображення, що ілюструють ваші 

захоплення. Для цього скористайтеся кнопкою Изображения з вкладки Вставка та пошуком 

зображень на вкладці Поиск. В пошукове поле введіть ключове слово, що відображає ваше 

захоплення та натисніть кнопку Поиск.  

15. Опублікуйте сайт. Перегляньте опублікований сайт. 

16. Уставте на домашню сторінку гіперпосилання на одну із сторінок вашого сайту. Для цього 

виберіть на панелі навігації гіперпосилання Домашняя страница.  Виділіть перший елемент списку 

в текстовому блоці.  Виберіть кнопку  Вставить ссылку в меню блока. Виберіть назву відповідної 

сторінки вашого сайту в списку, що відкриється та натисніть кнопку Применить.  

17. Уставте на домашній сторінці гіперпосилання на сайт Природа України 

(http://nature.land.kiev.ua) Для цього виберіть кнопку Встроить на вкладці Вставка. Введіть URl-

адресу сайт Природа України та натисніть кнопку Вставить. 

18. Уставте на домашню сторінку інформер часу (годинник). Для цього відкрийте нову вкладку 

браузера та введіть URL-адресу hotelmix.com.ua/widgets/clock. Виберіть гіперпосилання Отримати 

HTML код поруч із годинником, який вам подобається. Виділіть і скопіюйте HTML-код у вікні, що 

відкриється. Виберіть вкладку браузера з домашньою сторінкою вашого сайту. Виберіть на вкладці 

Вставка кнопку Встроить. Виберіть у вікні Добавить веб-контент вкладку Вставить код. Уставте 

в поле скопійований HTML-код інформера. Виберіть кнопки Следующее та Вставить. 

19. Розташуйте текст на сторінці та інформер поруч у одному розділі. Для цього виберіть 

текстовий блок.  Перемістіть положення маркерів на границях блока таким чином, щоб блок займав 

половину ширини розділу. Перетягніть блок з інформером і розташуйте його в одному розділі поруч 

із текстовим блоком. 

20. Опублікуйте сайт. Перегляньте опублікований сайт.  Запишіть в зошит адресу вашого 

сайту, наприклад https://sites.google.com/view/hobby-matushkina 

21. Закрийте вікна браузера. 

          
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 

2. Виконати завдання 2 або 3 на ваш вибір за підручником, стор. 130 

 

Викладач:                         Матушкіна П.І. 


