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Тема: Створення веб-сторінки за допомогою мови гіпертекстової розмітки 

Мета: Набути практичних навичок створення веб-сторінок за допомогою мови HTML, 

навчитися визначати структуру сторінок, розміщувати і форматувати текст, працювати з 

таблицями, пов'язувати створені файли за допомогою гіперпосилань.  

 

Базові конструкції мови HTML 

Основною перевагою та особливістю веб-сторінок є те, що інформація, розміщена на них, 

має вигляд гіпертексту. Гіпертекст – це текст, у який вбудовані спеціальні коди, що задають 

форматування тексту, наявність у ньому ілюстрацій, мультимедійних вставок та гіперпосилань. 

Гіперпосилання (англ. hyperlink) у комп'ютерній термінології – частина гіпертекстового 

документа, що посилається на інший елемент (команда, текст, заголовок, примітка, зображення) в 

самому документі, на інший об'єкт (файл, директорія, додаток), розташований на локальному 

диску або в комп'ютерній мережі, або на елементи цього об'єкта. Ці коди визначені у мові HTML 

(Hyper Text Markup Language – мова гіпертекстової розмітки).   

Тобто веб-сторінка фактично є документом у форматі HTML. Процес вставляння в текст 

кодів HTML називають розміткою. Мова розмітки – набір символів або послідовностей, що 

вставляються в текст для передачі інформації про його виведення або будову. Текстовий 

документ, написаний з використанням мови розмітки, містить не тільки сам текст (як 

послідовність слів і знаків пунктуації), але й додаткову інформацію по різних його ділянках – 

наприклад, вказівка на заголовки, виділення, списки. У складніших випадках мова розмітки 

дозволяє вставляти в документ інтерактивні елементи і вміст інших документів. Слід особливо 

підкреслити, що мова розмітки не є мовою програмування. 

Браузери підтримують мову HTML і під час завантаження веб-сторінки читають наявні у 

ній коди та виконують задані за їх допомогою операції (форматують текст, вставляють у нього 

зображення тощо). Таким чином, вигляд сторінки у вікні браузера залежить  від того, які коди 

містяться у її документі. 

Поняття тегу 
Коди мови HTML, за допомогою яких розмічають вихідний текст, називають тегами. Під 

час відображення документа в браузері самих тегів не видно, але вони впливають на зовнішній 

вигляд документа. Усі теги починаються із символу < і закінчуються символом > – їх називають 

кутовими дужками. Після відкритої кутової дужки розміщують ключове слово, яке вказує на 

призначення тегу. Регістр у назвах тегів не має значення, хоча загальновживаними є великі літери. 

Приклади тегів HTML: <title>, <body>, <table>, </a>, <img>, </center>. 

Зазвичай тег впливає на певний фрагмент документа, наприклад на абзац. У таких випадках 

використовують пару тегів (відкривальний і закривальний). Перший із них задає ефект, а другий – 

припиняє його дію. Закривальний тег починається із символу / (слеш). Приклади парних тегів: 

<html></html>, <в></в>, <head></head>, <нз></н3>, <address></address>, <li></li>. 

Деякі теги задають разовий ефект у місці своєї появи, тоді закривальний тег не потрібен. 

Приклади одинарних тегів: <br>, <hr>, <meta>, <basefont>, <frame>, <input>. Якщо між 

кутовими дужками помилково вказане ключове слово, яке відсутнє в мові HTML, то весь тег буде 

проігноровано. 

Відкривальні теги можуть містити атрибути (параметри), які впливають на ефект, 

створюваний тегом. Атрибути (параметри) – це додаткові ключові слова, відокремлені від 

основного ключового слова тегу та один від одного символами пробілу.  Для деяких атрибутів 

слід задавати значення, яке відділяють від  імені атрибута символом =. Значення атрибута беруть у 

лапки, але в багатьох випадках їх можна і не ставити. Закривальні теги атрибутів не містять.  

Для того щоб через деякий час ви або інша людина, яка переглядатиме код HTML, могла 

краще його зрозуміти, у текст вставляють примітки – коментарі. Вони починаються зі 
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спеціального тегу <!--. Будь-який записаний після нього текст браузер розглядає як коментар і не 

відображає під час відтворення документа. Закінчують коментар тегом -->. Коментар може 

містити будь-які символи, крім >, а отже, не може включати в себе теги. Коментар можна писати у 

середині парного тегу <coment> текст</coment>. 

Структура HTML-документа 

HTML-документ складається з основного тексту і тегів розмітки. Фактично це звичайний 

текстовий файл, для створення і редагування якого можна використати будь-який текстовий 

редактор. Зазвичай HTML-документи містяться у файлах із розширенням .htm або .html.  

Документ HTML має чітко визначену структуру.  

Структура HTML-файлу 

<html> 

<head> 

<title> назва вікна Web-сторінки 

</title> 

</head> 

<body параметри> 

 текст вікна 

</body> 

</html> 

 

Структурні  теги  

<html> … </html>  – означення HTML-файлу; 

<head> … </head> – заголовок Web-сторінки; 

<title> … </title> – заголовок Windows-вікна; 

<body  параметри> …</body> – основний текст 

(зміст документа).  

Параметри тега body: 

background = “шлях до графічного файлу” – задає 

картинку для фону; 

bgcolor = “White” – задає колір фону (тут білий); 

text = ”Black” – задає колір тексту (тут чорний); 

link=”колір” – колір гіперпосилань. 

alink= “колір” – колір гіперпосилань під час 

клацання; 

vlink= “колір” – колір переглянутих гіперпосилань. 

Теги форматування тексту 

Перехід на новий рядок 

<p> текст абзацу </p> – визначення звичайного абзацу; 

<br> – наступний за цим тегом текст буде розміщено в новому рядку без створення нового 

абзацу. 

Теги форматування символів 

<b> текст </b> – товстий шрифт тексту між тегами; 

<i> текст </i> – шрифт-курсив; 

<u> текст </u> – підкреслений шрифт; 

<sup> текст </sup> – верхній індекс; 

<sub> текст </sub> – нижній індекс; 

<big> текст </big> – збільшення розміру шрифту на 1 відносно поточного; 

<small> текст </small> – зменшення розміру шрифту на 1 відносно поточного; 

<em> текст </em> – виділення важливих фрагментів тексту (курсивом); 

<del> текст</del> – створення перекресленого тексту; 

<b><i> текст </i></b> – товстий курсив (принцип вкладених тегів). 

Тег встановлення параметрів шрифту font 

<font параметри> текст </font> 

Параметри тега font: 

face=”назва шрифту” – тип шрифту; 

size=+2 – розмір шрифту (тут на 2 пункти більший, ніж стандартний) (від 1 до 7, стандартний 

– 3); 

color=”red” – колір тексту (тут червоний). 

Назви  основних  кольорів: 

black – чорний; 

navy – темносиній; 

maroon – малиновий;  

purple – бузковий; 

green – зелений; 

teal – бірюзовий; 

olive – темно-

зелений; 
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silver – сірий; 

blue – синій; 

red – червоний; 

fushsia – рожевий; 

lime – яскраво-зелений; 

aqua – блакитний; 

gray – темно-сірий; 

yellow – жовтий; 

white – білий. 

Теги вирівнювання тексту 

<center> елемент </center> – вирівнювання до центру; 

<left> елемент </left> – вирівнювання до лівого краю; 

<right> елемент </right> – вирівнювання до правого краю. 

Теги заголовків 

<h1 параметр> Заголовок 1 </h1>                     Заголовок 1 

…                                                                 (розмір  від більшого до меншого ) 

<h6 параметр > Заголовок 6 </h6>                     Заголовок 6 

Параметр 

align=“center” – вирівнювання заголовка по центру (left – за лівим краєм;  right – за правим 

краєм). 

Проведення ліній різної довжини і товщини 

<hr параметри> 

Параметри: 

size=”30” – товщина лінії в пікселях (тут 30 пс); 

color=”red” – колір лінії (тут червоний). 

Створення  списків 

<lh> Це заголовок списку </lh> – заголовок списку 

а) маркований     

<ul type=”маркер”> 

<li> математика </li> 

<li> інформатика</li> 

</ul> 

Маркери: disk, circle, square  (•, , ) 

б) нумерований  

<ol type=”1”> 
<li>інформатика</li> 

<li>математика</li> 

</ol> 

Типи нумерації: “i”, ”I”, “a”, ”A”, “1” 

Вставка графічних і відео-файлів 

<IMG параметри> 

Параметри  тега  IMG: 

src=“адреса графічного файлу” – адреса файлу, де знаходиться картинка (обов’язковий параметр); 

alt=”альтернативний текст” – текст, який виводиметься замість картинки, якщо не буде 

знайдено графічний файл або режим відображення графіки вимкнено; 

align=”left” – задає місце розташування картинки на екрані; 

widht=”240” – ширина в пікселях (можна задавати у відсотках по відношенню до сторінки); 

height=”200” – висота  картинки (пс або %); 

border=”товщина рамки в пікселях” – (картинка в рамці); 

hspace=”кількість пікселів” – вільний простір від картинки зліва і справа; 

vspace=”кількість пікселів” – вільний простір від картинки знизу і зверху; 

dynsrc=”адреса відео-файлу” - вставляння відеофільму (запускається в момент відкривання Web-

сторінки). 

Адреси  файлів 

http://www.polynet.lviv.ua/owrage.htm – приклад адреси файлу, який є на сервері в мережі Internet; 

file:///диск:/шлях до файлу – адреса файлу на локальному диску ( наприклад: 

src=”file:///c:/windows98/Лес.bmp”). Інколи можна опускати  “file:///”. 

Якщо графічні чи інші файли є в тому ж каталозі, що основний html-файл, то достатньо 

зазначити лише назву файлу, наприклад:SRC=”myfoto.gif” 

Вставка  гіперпосилань 

<a параметр> текст  або зображення гіперпосилання </a> 

http://www.polynet.lviv.ua/owrage.htm
file:///D:/диск:/шлях%20до%20файлу
file:///D:/документи%20із%20самсунга/Documents/ТЕК_БНАУ_копія/Одинець%20О.А/Плани%20занять%20Інформатика_1курс_2012-2013/windows98/Лес.bmp
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Параметр тега А 

href=”адреса файлу (або слово top чи bottom чи позначений текст)” – гіперпосилання  на файл або 

на деяке місце на даній сторінці, а саме: top – на початок сторінки; bottom – на кінець сторінки. 

Позначення  місця на сторінці 

<a name=”#моя позначка”></a> 

Гіперпосилання на створену позначку 

<a href=”#моя позначка”> текст гіперпосилання </a> 

Динамічні ефекти 

Ефект біжучого тексту в полосі 

<marquee параметри> текст </marquee> 

Параметри тега marquee 
bgcolor=”green” – колір фону (тут зелений); 

height=”40” – висота в пс (тут 40); 

behavior=”alternate” – відбивання від країв екрана; =”slide” – зупинка рядка біля лівого краю; 

direction=”right” – ефект руху у протилежну сторону; 

loop=”5” – обмеження числа проходів (тут 5); 

hspace, vspace – центрування полоси; 

scrollamount=”3” – швидкість руху  (від 1 (повільно) до 10 (швидко)). 

Теги оформлення таблиць 

<table параметри>…</ table> – задання таблиці; 

<tr> … </tr> – задання рядків; 

<th>… </th> – задання заголовків стовпців таблиці в визначеному рядку; 

<td параметри> … </td> – задання даних в клітинках таблиці в визначеному рядку. 

Параметри тега table 
width=”ширина таблиці в пс або % по відношенню до сторінки”; 

border=”ширина рамки в пс”;  

bordercolor=”колір рамки”. 

Параметри тега td 

bgcolor=”колір фону комірки ”; 

background = “шлях до графічного файлу” – задає картинку для фону комірки; 

height=”висота в пс або %”; 

valign=”top (middle або bottom)” – вирівнювання по вертикалі (зверху, посередині, знизу); 

align=”left (center або right)” – вирівнювання по горизонталі (зліва, по центру, справа); 

colspan=3 – комірка розтягнута на 3 стовпці (об’єднання по горизонталі); 

rowspan=2 – комірка займає два рядки (об’єднання по вертикалі). 

Назва таблиці 

<caption align=top> Назва вгорі таблиці </ caption>; 

<caption align=bottom> Назва внизу таблиці</ caption>. 

 

 

Завдання 1 

Розробіть свій веб-сайт, послідовно виконуючи вправи 1-6. 

Вправа 1 

У своїй власній папці створіть папку з ім'ям Веб-сайт-1, в ній документ програми 

Блокнот з таким текстом:  

<html> 

<head> 

<title> Про себе докладніше </title> </head>  

<body> 

Завдання до виконання практичної роботи 



ПР-10 5 

(текст — автобіографічна довідка про себе) 

<!—Наприклад такий--> 
Я, Іванова Олена Андріївна, народилася 12 грудня 2002 року в місті Біла Церква, Київської 

обл. 
Мої батьки: Іванов Андрій Степанович, 1963 року народження, і Карпова Дарина 

Микитівна, 1965 року народження. Батько має вищу освіту за фахом “Юриспруденція”, працює 
спеціалістом юридичного відділу заводу «Росава», мати – домогосподарка. Є брат, Іванов Ярослав 
Андрійович, 2008 року народження, учень п’ятого класу загальноосвітньої школи № 4. 

У 2008 році пішла в перший клас загальноосвітньої школи № 11 міста Біла Церква , в 2012 
році переведена в загальноосвітню школу № 4. 

Після закінчення 9 класів у липні 2018 року вступила до Технолого-економічного коледжу 
Білоцерківського національного аграрного університету на спеціальність Інформаційна діяльність 
підприємства. 

Особисті досягнення та нагороди: 
Займаюся плаванням, маю перший дорослий розряд. Неодноразово брала участь в обласних 

змаганнях, займала призові місця в 2014-2016 роках. 
Хобі – плетіння з гумок. Веду особистий відеоблог з навчальними майстер-класами. 
Проживаю разом з батьками і братом за адресою: Київська обл, м. Біла Церква, вул. 

Леваневського, 56 

</body> </html> 

Збережіть документ з ім'ям fіlе2.htт у своїй папці Веб-сайт-1 на сервері (рис.10. 1). 

 

Рис. 10.1 Збереження файла з розширенням  .htm 

 

Аналогічно створіть файл з ім'ям fіlе3.htт у своїй папці Веб-сайт-1 такого змісту: 

<html> 

<head> 

<title> Про друзів і мої захоплення </title> </head>  

<body> 

(текст — про своїх друзів і свої захоплення) 

<!—Наприклад такий--> 

Моє захоплення – катання на велосипеді – з’явилося в мене зовсім нещодавно. Я 

познайомилась з гуртом людей, які влаштовують разом велосипедні прогулянки по живописних 

місцях на вихідних. Серед них і дорослі, і діти. Минулих вихідних ми разом виїжджали за місто до 

річки, це приблизно десять кілометрів. Там ми влаштували пікнік, відпочили та повернулися 

додому також на велосипедах. Це було досить фізично виснажливо для мене, початківця. Та мені 

дуже хотілося, щоб мій відпочинок був активним, бо дуже багато часу я проводжу, сидячи за 
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виконанням домашнього завдання. Тому їзда на велосипеді мені дуже підходить, а те, що я 

катаюся в компанії друзів, робить це заняття ще цікавішим. 

</body> </html> 

Перегляньте ці файли. Якщо існують помилки, то необхідно відкрити меню 

Вид→Просмотр НТМL-коду, виправити помилки і зберегти зміни, потім меню Вид→Обновить. 

Пам'ятайте, що мова НТМL використовує латинські символи. 

Вправа 2 

Створіть текстовий файл fіlе1.htт такого змісту.  
<html> 
<head> <title> Веб-сторінка Ваше прізвище та ім'я </title> </head> 
<body bgcolor ="уеllow" text = "nаvу">  
<center><h1><b> Привіт!</b> </h1>  
<h2> <i>Я студент (введіть назву вузу)</i></h2><p>  
<h3><b> Навчаюсь на (введіть назву факультету, дайте характеристику факультету, 

спеціальності, чому Ви навчаєтесь саме на цьому факультеті — 5 речень)</b></ h3><hr> 
Група (введіть назву групи)<p> 
Моя е-таіl адреса: <fontsize=+3color="magenta"><b> <i> s_пеstеrепко@икr.пеt 

</font></i></b></center><hr> </body> </html> 
Перегляньте файл як веб-сторінку. Виправте помилки. Збережіть зміни. 

Вправа 3 

Створіть на веб-сторінці два види списків У тексті коду веб-сторінки у файлі file1.htm 

внесіть зміни перед рядком Група (введіть назву групи)<P> 

<lh> В нашому коледжі є такі освітні програми:</lh> 
<dl> 
<dt><b>Ветеринарна медицина</b> 
<dd><i>Ветеринарна справа</i> 
<dt><b>Харчові технології</b> 
<dd><i>Зберігання, консервування та переробка м’яса</i> 
<dd><i>Зберігання, консервування та переробка молока</i> 
<dd><i>Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів</i> 
<dt><b>Підприємництво, торгівля та біржова діяльність</b> 
<dd><i>Інформаційна діяльність підприємства</i> 
<dd><i>Комерційна діяльність</i> 
<dt><b>Економіка та підприємництво</b> 
<dd><i>Економіка підприємств</i> 
<dd><i>Фінанси і кредит</i> 
<dt><b>Енергетичне машинобудування</b> 
<dd><i>Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок</i><hr> 

та після рядка Моя е-таіl адреса: <font size = +3 color = "magenta"> <b> <i> 
s_пеstеrепко@uкr.пеt </font></i></b></center><hr> 

<lh> Мої улюблені предмети:</lh> 
<ol type="1"> 
<li>Інформатика 
<li>Англійська мова 
<li>Історія 

Вправа 4 

Створіть на веб-сторінці таблицю-витяг з табеля успішності за два перші семестри з 

трьох предметів: інформатики, англійської мови та математики, вносячи такі зміни у файл 

file1.htm перед тегом </body>  

<center> 

<table border=6 bgcolor = “aqua” bordercolor ="геd"> 

<center><tc> Моя успішність:</tc></center>  

<tr bgcolor=”white”> <th> Назва дисципліни</th>  

<th>І семестр </th> 

<th>ІІ семестр </th> </tr> 
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<tr> <th>Інформатика </th> 

<td align="сеnter">5</td> 

<td align="сеnter">4</td></tr> 

<tr> <th>Англійська мова</th> 

< td align ="сеnter">4</td> 

< td align ="сеnter">5</td></tr> 

<tr> <th>Математика</th> 

< td align ="сеnter">4</td> 

< td align =”сеnter”>5</td></tr> 

</table></center><hr> 

Збережіть змінений файл з ім'ям file 1. htm у своїй папці Веб-сайт-1.  Перегляньте цей 

файл, у разі необхідності усуньте помилки. Проаналізуйте зміни. 

Вправа 5 

У тексті коду веб-сторінки у файлі file1.htm вставте гіперпосилання на початок веб-

сторінки та на таблицю Моя успішність. Код може виглядати так, як на рис. 10.2. 

  

 
Рис. 10.2 Код веб-сторінки з гіперпосиланнями на файл та на певне місце  

веб-сторінки 

Вправа 6 

У тексті коду веб-сторінки у файлі file1.htm вставте рухомий рядок, наприклад, такого 

змісту. 
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1. <маrquee вgсоlоr = "aqua" height = 40 loop = 5> Приватна сторінка Ваше прізвище та ім'я 

</ маrquее> 

2. Далі змініть цей рядок на такий: 

<маrquее bgсоlоr = "аqua" height = 50 loор = 4 direction = "right" scrollamount = 5> <font fасе 

= "Соurier" sizе = +4 cоlоr = “red” > Особиста сторінка Ваше прізвище та ім'я </font></маrquee>  

і перегляньте веб-сторінку. 

3. Ще раз внесіть зміни (рис. 10.3): 

<маrquее bgсоlоr = “aqua” height = 50 lоор = 4 bеhаvіоr = "аlternate" scrollamount = 3> <font 

fасе = "Соurier, Моnotype Соrsiva" sizе = +з соlоr = "magenta"> Особиста сторінка Ваше прізвище 

та ім'я </fоnt></маrquее> і перегляньте веб-сторінку.  

4.  І, нарешті, внесіть такі зміни: 

<маrquee bgсоlоr = “aqua” height = 40 lоор = 5 bеhаvіоr = "slide" scrollamount = 5> <font face 

= "Моnоtуре Соrsiva, Соurіеr" sizе = +5 соlоr ="геd"> Особиста сторінка Ваше прізвище та ім'я 

</font></маrquee>, перегляньте веб-сторінку і зробіть ВИСНОВКИ. 

На рис. 10.4 наведено вигляд веб-сторінки, код якої міститься у файлі file1.htm після 

виконання шести вправ цього завдання.  

 

 

 
 
 

Рис. 10.3 Створення коду рухомого рядка у файлі file1.htm  

Завдання 2 

Послідовно виконуючи вправи цього завдання, удоскональте свій веб-сайт шляхом 

використання фреймів. 

Вправа 7 

Створіть фреймову структуру вікна браузера у файлі з ім'ям Іпdех.htт відповідно до 

наведеного на рис. 10.5 коду. Цей файл буде головним, завантажувальним файлом. Він визначає 

два вертикальні фрейми з іменами "left" та "right". У лівому фреймі буде відображатись файл з 
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ім'ям Мепи.htm (його ще потрібно створити), а у правому фреймі буде відображатись вже існуючий 

файл  file1.htm. 

 

 
 

Рис. 10.4 Вигляд веб-сторінки, код якої міститься у файлі file1.htm після виконання шести 

вправ цього завдання 

 
 

 

Рис. 10.5 Створення вертикальних фреймів. Код файла Index.htm 

 

Вправа 8 

Спроектуйте файл Мепи.htm як такий, що містить гіперпосилання на вже існуючі 

файли file1.htm. file2.htm, file3.htm. Причому, при клацанні на гіпер- посиланні потрібна веб-

сторінка має відображатись у правому фреймі (рис. 10.6). Для цього використовується параметр 

target ="ім'я фрейму" тегу гіперпосилання <А>... </А>. Таким чином, веб-сайт буде складатись з 

кодів п’яти файлів папки Веб-сайт-1 (рис. 10.7). 
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Рис. 10.6 Код файлу Menu.htm 

 

 

Рис. 10.7 Файли папки Веб-сайт-1 

 

 

Відкрийте файл Index.htm і перегляньте веб-сайт, активізуючи гіперпосилання та 

аналізуючи функціонування веб-сайта. У разі необхідності виправте помилки. Вигляд веб-

сторінки, код якої зберігається у файлі Іпdех.htт, має бути схожий на поданий на рис. 10.8. 
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Рис. 10.8 Вигляд веб-сторінки, код якої зберігається у файлі 

 
1. У чому полягає призначення браузерів? 

2. Яке розширення повинно мати ім'я текстового файла, щоб браузер міг розпізнавати код 

веб-сторінки? 

3. Назвіть теги, що створюють заголовки: вікна, документа. 

4. Для чого призначений тег <воdy параметри>...</воdy> і чи завжди він присутній у коді 

веб-сторінки? 

5. Як створити гіперпосилання: на файл, закладку? 

6. Розкажіть, як створити "якір" на веб-сторінці. 

7. Чи можна зробити гіперпосиланням графічний об'єкт? Яким чином? 

8. Як створити ефект руху для тексту для графічного об'єкта? 

9. Розкажіть, як створити фрейми: вертикальний і два горизонтальні. 

10. Вкажіть, як дати ім'я фрейму. 

11. Як створити на веб-сторінці таблицю? 

12. Наведіть способи створення на веб-сторінці списків: нумерованих і маркованих. 
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