
Інструкційна картка для проведення практичного заняття 

З предмету «Інформатика» 
 

WEB - дизайн 

Практична робота №  

Тема: Мова HTML. Використання тегів 

Мета: Навчитись використовувати теги HTML. 

Матеріально-технічне оснащення: Комп’ютер, ОС Windows. 

 

План 

1. Теги 

2. Практичне використання тегів 
 

Теоретичні відомості 
БАЗИСНІ ЕЛЕМЕНТИ   

Тип документа <HTML></HTML> (почало і кінець файлу) 

Ім'я документа <TITLE></TITLE> (повинно бути в заголовку) 

Заголовок <HEAD></HEAD> (опис документа, наприклад його ім'я) 

Тіло <BODY></BODY> (вміст сторінки) 

    

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ   

Заголовок <H?></H?> (стандарт визначає 6 рівнів) 

з вирівнюванням <H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?>  

Додаткове виділення <STRONG></STRONG> (зазвичай зображається 

жирним шрифтом) 

Відсилання, цитата <CITE></CITE> (зазвичай курсив) 

Великий шрифт <BIG></BIG>  

Маленький шрифт <SMALL></SMALL>  

   

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД   

Жирний <B></B>  

Курсив <I></I>  

Підкреслений <U></U> (часто не підтримується) 

Перекреслений <STRIKE></STRIKE> (часто не підтримується) 

Перекреслений <S></S> (часто не підтримується) 

Верхній індекс <SUB></SUB>  

Нижній індекс <SUP></SUP>  

Колір шрифту <FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>  

Вибір шрифту <FONT FACE="***"></FONT>  

   

ГРАФІКА   

Посилання <A HREF="URL"></A>  

Графіка <IMG SRC="URL">  

Вирівнювання <IMG SRC="URL" 

ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGH

T> 

 

Вирівнювання <IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| 

ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM> 

 

Альтернатива <IMG SRC="URL" ALT="***"> (виводиться якщо картинка 

не зображається) 

Розміри <IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?> (у крапках) 

Окантовка <IMG SRC="URL" BORDER=?> (у крапках) 

Відступ <IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?> (у крапках) 

   



РОЗДІЛЬНИКИ   

Параграф <P></P> (закривати елемент часто 

не обов'язково) 

Вирівнювання <P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P>   

Новий рядок <BR> (одиночний переклад 

рядка) 

Прибрати 

вирівнювання 

<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>  

   

СПИСКИ   

Неврегульований <UL><LI></UL> (<LI> перед кожним елементом) 

Нумерований <OL><LI></OL> (<LI> перед кожним елементом) 

 

ФОН І КОЛЬОРИ   

Фонова картинка <BODY BACKGROUND="URL">  

Колір фону <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> (порядок: красный/зеленый/синий) 

Колір тексту <BODY TEXT="#$$$$$$">  

 

Таблиці   
Визначити таблицю <TABLE></TABLE>  

Окантовка таблиці <table border=?></TABLE>  

Бажана ширина <TABLE WIDTH=?> (у крапках) 

Ширина у відсотках <TABLE WIDTH="%"> (відсотки від ширини сторінки) 

Рядок таблиці <TR></TR>  

Елемент таблиці <TD></TD> (повинна бути усередині рядка) 

Бажана ширина <TD WIDTH=?> (у крапках) 

Ширина у відсотках <TD WIDTH="%"> (відсотки від ширини сторінки) 

 

Хід роботи 

1. Запустіть Блокнот. 
2. Використовуючи подані теги створіть Web-сторінку та збережіть її. 
3. Перегляньте результати роботи у браузері. 
4. Покажіть роботу вчителю. 

 

Учні повинні: 
знати: основні теги та їх параметри; 

вміти: створювати WEB-сторінку та редагувати її. 

 

Контрольні запитання 

1. Розкажіть про відомі вам теги. 

2. Вкажіть параметри тегів 

 

Самостійна робота: Створення таблиць в HTML 


