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Тема: Використання безкоштовного сервісу Google Sites для створення сайту 

Мета: Навчитись створювати власні сайти, наповнювати створені сторінки та їх редагувати. 

 

Веб-сайт ( англ. Website, від web-павутина, «веб» і site – «місце») – це одна або сукупність 

веб-сторінок, доступних в Інтернеті через протоколи HTTP/HTTPS; це місце в Інтернеті, яке 

визначається своєю адресою (URL), має свого власника і складається з веб-сторінок, які 

сприймаються як єдине ціле. 

Google Site – безкоштовний хостинг, що використовує вікі-технологію. Перш ніж перейти до 

безпосереднього створення веб-сайту, необхідно зрозуміти, які саме можливості надає Google. 

Переваги використання сервісу 

✓ Швидке створення сторінки; 

✓ Відсутність необхідності знання мови розмітки HTML; 

✓ Можливість зміни вигляду і функцій; 

✓ Можливість установки доступу та спільного використання інформації; 

✓ Безкоштовне використання сервісу; 

✓ Відсутність плати за доменне ім’я і хостинг; 

✓ Відсутність рекламних банерів. 

Додаткові можливості сайтів Google під час роботи з Професійним пакетом Служб Google: 

✓ 10 Гб пам’яті в Сайтах Google і 500 Мб на кожен обліковий запис користувача 

Професійного пакета; 

✓ Керування Сайтами Google, використовуючи спільний доступ до налаштувань для 

всієї організації; 

✓ Легке і швидке публікування сайтів Google в межах своєї організації. 

До негативних аспектів можна віднести: 

✓ Обсяг дискового простору – до 100 Мб для зберігання інформації на сайті і 10Гб на 

кожен домен для зберігання інформації при використанні Google Служб; 

✓ Не підтримуються CSS і JavaScript; 

✓ Доменне ім’я сайту має вигляд sites.google.com/site_name; 

✓ Обмежені налаштування оформлення сайтів – змінюються тільки кольори, розміри і 

стиль шрифтів; 

✓ Заборонені анонімні коментарі, змінювати зміст (у тому числі додавати коментарі) 

можуть тільки авторизовані користувачі; 

✓ Немає стрічки RSS з оновленнями сайту; 

✓ Відсутність класичного файл-менеджеру і доступу по FTP. 

 

Створення сайту 

Створити сайт за допомогою Сайтів Google дуже просто, незалежно від того, вирішите ви 

створити власний сайт або побудувати його на основі шаблону. Для початку потрібно вибрати у 
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службах Google сервіс Sites (рис.9.1), пройти авторизацію (увійти у свій обліковий запис), потім 

натиснути кнопку «Створити» (рис.9.2). 

 

Рис. 9.1. Вибір сервісу у службах Google для створення власного сайту 

 

  

Рис. 9.2. Кнопка створити для створення нового сайту 

 

Після цього потрібно вибрати шаблон вашого сайту (рис. 9.3). Сайти Google мають безліч 

шаблонів сайту, які можна використовувати для швидкого створення основи нового сайту. Шаблон 

сайту містить готові сторінки. Їх оформлення, структура і зміст підходять для конкретної мети. 

(Додаткові відомості про кожен шаблон можна отримати, навівши покажчик миші на значок 

спливаюча підказка). При використанні шаблону можна буде змінити оформлення, структуру і 

зміст на свій розсуд. Деякі загальні шаблони знаходяться на сторінці створення сайту.  

Вибравши шаблон сайту, необхідно назвати сайт. Це ім’я буде перетворено в URL за 

замовчуванням для цього сайту. Якщо необхідно задати інший URL на основі імені сайту, змініть 

URL (використовуючи тільки буквено-цифрові символи) в поле з назвою  Ваш сайт буде розміщено 

за наступним URL (рис. 9.4). 
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Рис. 9.3. Вибір шаблону для сайту 

 

 

Рис. 9.4. Створення назви сайту 

 

Після задання назви сайту потрібно вибрати тему сайту (рис. 9.4). Тема сайту задає 

узгоджений зовнішній вигляд всіх сторінок сайту, тобто визначать такі параметри, як заголовок або 

колірні схеми меню (рис. 9.5). 

 

Крім того, потрібно вказати, хто зможе переглядати цей сайт. Щоб зробити сайт 

загальнодоступним, виберіть пункт «Надати доступ іншим». Щоб зробити сайт закритим, виберіть 

пункт «Обмежений доступ». Якщо ви вирішили, що сайт буде тільки для ваших друзів, необхідно 

вказати користувачів, яким буде дозволено доступ «Увімкнути: для всіх, хто має посилання» 

(рис. 9.6). 

Дати назву 

сайту 

Вибір теми 

сайту 

Задати URL-

адресу сайту 



4 ПР-9 

   
 Рис. 9.5. Вибір теми сайту Рис. 9.6. Керуванням сайтом (налагодження доступу) 

 

Щоб завершити створення сайту натисніть кнопку зверху сторінки «Опублікувати» 

(рис. 9.7): 

 

Рис. 9.7. Завершення створення сайту 

Зміст, що створюється з допомогою Сайтів Google, може за вашим вибором бути доступним 

для читання, копіювання, використання та надсилання іншим користувачам. Будьте уважні при 

розміщенні конфіденційних особистих відомостей на сайті Google, включаючи номера соціального 

страхування, номери банківських рахунків, домашні адреси і номери телефонів. Після того, як сайт 

був створений, ми можемо увійти до нього, ввівши свій логін і пароль, вибравши сервіс «Сайти». 

Перший розділ, куди ми потрапили, називається Домашня сторінка. Він дозволяє створювати нові 

сторінки, копіювати і видаляти їх, а також завантажувати довільні файли на сервер. 

Для редагування Домашньої сторінки (та будь-якої іншої) існує кнопка Властивості  

(рис. 9.8), натискаючи на яку отримаємо вікно: 

 

Рис. 9.8. Вікно редагування сторінки 
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Після редагування нашої Домашньої сторінки потрібно натиснути на кнопку Готово. 

Отримаємо вікно (рис. 9.9): 

 

 

Рис. 9.9. Вікно Домашньої сторінки після редагування 

 

Для створення сайту потрібно мати кілька веб-сторінок, як мінімум одну. За створення 

нових сторінок відповідає пункт  Створити сторінку (рис. 9.10), при натисканні на яке 

з’являється поле для введення заголовка створюваної сторінки. Під час створення нової сторінки 

потрібно дати назву сторінки, вибрати шаблон. Матимемо такий вигляд сайту при новостворених 

сторінках (рис. 9.10): 

 

Рис. 9.10. Новостворені сторінки 

 

Новостворені сторінки потрібно наповнити. На сайт можна завантажувати різні типи файлів, 

у тому числі текстові документи, відео та аудіо файли (рис. 9.11): 

 

Рис. 9.11. Створений сайт Інформатики 
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Завдання 1 

Зайдіть на власний обліковий запис Google і перейдіть до роботи зі службою 

автоматизованого створення сайтів Google Sites. Додайте сторінки до сайту, заповніть їх контентом, 

створіть внутрішні та зовнішні гіперпосилання. 

Послідовність дій при створенні сайту 

1. Диск Google – Створити; 

2. Ввести заголовок; 

3. Вставити зображення; 

4. Задати адресу https://sites.googlе.com/view/sonce; 

5. Визначити структуру сайту та створити відповідні веб-сторінки; 

Назва сторінки Опис 

Головна Основні відомості про Сонячну систему 

Меркурій Сторінка присвячена Меркурію 

Венера Сторінка присвячена Венері 

Земля Сторінка присвячена Землі 

Марс Сторінка присвячена Марсу 

Фотогалерея Вбудовані гаджети з фотоальбомами 

6. Здійснити перегляд. 

Порядок виконання 

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

2. Виконайте Створити/Більше/ Google Сайти (рис. 9.12). 

 

 
Рис. 9.12. Створення Google сайту 

  

3. Уведіть у поле Введіть назву сайту в верхній частині сторінки зліва назву Знайомство із 

Сонячною системою і натисніть клавішу Enter (рис 9.13). 

Завдання до виконання практичної роботи 
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Рис. 9.13. Назва сайту 

Створивши сайт, ми автоматично створили лише одну веб-сторінку – Домашню, яка на цей 

момент не містить ніякої інформації. 

4. Перейдіть до  налаштування різних параметрів як сторінки, так і всього сайту. 

5. Додайте логотип до сайту. Для цього: 

5.1 Підведіть вказівник до лівого верхнього кута сторінки; 

5.2 Виберіть кнопку Додати логотип (рис. 9.14); 

 

Рис. 9.14. Вікно Додати логотип сайту 

5.3 Виберіть кнопку Вибрати. (рис. 9.15) 

 

Рис. 9.15. Вікно Вибрати логотип  
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5.4 Виберіть вкладку Пошук (рис. 9.16) 

5.5 Уведіть ключове слово сонячна система у поле пошуку та натисніть клавішу Enter. 

5.6 Виберіть одне із зображень і кнопку Вибрати (рис. 9.16) 

 

Рис. 9.16. Вікно Пошук і Вибрати зображення 

5.7 Виберіть команду Використовувати колір логотипа для теми (рис. 9.17). 

 

Рис. 9.17. Налаштування параметрів логотипа 

6. Змініть зображення у верхньому колонтитулі. Для цього: 

6.1 Наведіть вказівник на верхній колонтитул. 

6.2 Виберіть кнопку Змінити зображення і команду Вибрати зображення (рис. 9.18). 

6.3 Виберіть на вкладці Google диск одне із зображень. 

6.4 Виберіть кнопку Вибрати (рис. 9.19). 
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Рис. 9.18. Додавання шапки до веб-сторінки 

  

 
Рис. 9.19. Вікно Вибрати зображення 

7. Змініть назву сторінки на «Основні відомості про Сонячну систему». Натисніть на 

Заголовок сторінки і введіть нову назву сторінки (рис. 9.20). 

 

Рис. 9.20. Редагування назви веб-сторінки 
8. Введіть на сторінку текст, вибравши кнопку Текстове поле  на правій боковій панелі в 

вкладці Вставити. 
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8.1 За допомогою вбудованого текстового редактора введіть поданий нижче текст 

сторінки та відформатуйте його відповідно до зразка (рис. 9.21). 

 

 
 

Тисячі років люди вдивлялися в нічне небо. Вони помічали, як яскраві вогники 

рухаються по небу, і мріяли хоч щось дізнатися про них. Вивчення планет почалося 

давно, коли перші астрономи помітили, що п'ять зір (планети, які можна бачити без 

телескопа) яскравіші за інші.   

Стародавні греки саме ці зорі назвали планетами, що означає «мандрувати».  

Римляни назвали ці планети на честь своїх богів. 

• Меркурій; 

• Венера; 

• Марс; 

• Юпітер; 

• Сатурн. 

Інші планети було відкрито пізніше. 

Закони руху планет навколо Сонця відкрив німецький учений  Йоган Кеплер, а 

пояснив цей рух Ісаак Ньютон. Саме завдяки дії на планети  сил всесвітнього 

тяжіння  вони не можуть полетіти в космічний простір, а рухаються навколо Сонця по 

еліптичних орбітах. 

9 планет, що обертаються навколо Сонця, і саме Сонце утворюють 

Сонячну систему. 

Одна з планет Сонячної системи більша за нашу Землю в 11 разів, а друга - 

розміром з Місяць. Одна планета оточена кільцями з льоду, а на другій температура 

поверхні сягає 482 ºС.   

У однієї планети 21 супутник, подібний до нашого Місяця, а деякі інші  взагалі 

не мають супутників. Деякі -  тверді й кам'янисті, інші - складаються з газу. 

Сучасні вчені поділяють планети на "зовнішні" та "внутрішні". 

Внутрішні планети називають земними, оскільки вони щільні, кам'янисті й 

тверді. До цього класу планет належать: 

1. Меркурій; 

2. Венера; 

3. Земля; 

4. Марс.  

Зовнішні планети газоподібні, вони більші за розміром за земні, але менш 

тверді. 

До зовнішніх планет належать: 

1. Юпітер; 

2. Сатурн; 

3. Уран; 

4. Нептун; 

5. Плутон (із 2006 року не вважають планетою). 

Остання зовнішня планета – Плутон – найбільш  унікальна, оскільки, вона не 

земна і не газоподібна. 
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Рис. 9.21.  Зразок введеного тексту 
 
9. Додайте на створювану веб-сторінку два зображення, призначивши їх розміри та 

обтікання текстом відповідно до зразка. Виконайте такі дії: 

9.1 У режимі редагування перейдіть на місце веб-сторінки, у яке потрібно вставити 

зображення. 

9.2  У меню Вставити  виконайте команду Зображення.  

9.3  У вікні Вибрати зображення, що з’явилось на екрані перейдіть на Google диск 

виберіть потрібний графічний файл та натисніть кнопку Вибрати (рис. 9.22). 

 

Рис. 9.22. Вікно Вибрати зображення 

 

 
Рис. 9.23. Вставка зображення на веб-сторінку та налаштування його параметрів. 
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10.  Додайте на поточну веб-сторінку відеофайл, 

розміщений на сервісі YouTube (URL-адреса файлу: 

https://www.youtube.com/watch?v= iZ6N0gCx7sY), у якому 

порівнюється розміри планет Сонячної системи.  
10.1  Знайдіть на відповідному сервісі 

відеофайл, призначений для вставлення, і 

скопіюйте його URL-адресу. 

10.2  У меню Вставити  виконайте команду 

Вставити. 

10.3  У вікні, що з’явилось, у спеціальне поле 

введіть скопійовану URL-адресу 

відеофайлу. Натисніть кнопку Вставити 

(рис. 9.24). 

 

 

 

Рис. 9.25. Перша частина створеної веб-сторінки 

 

Рис. 9.26. Друга частина створеної веб-сторінки 

Рис. 9. 24. Вставлення відеофайлу 

https://www.youtube.com/watch?v=%20iZ6N0gCx7sY
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11. Створіть нову сторінку, назва якої Меркурій. Для цього використайте кнопку Додати 

сторінку  на вкладці Сторінки. Зверніть увагу на оформлення нових сторінок і на 

форматування панелі навігації. 

12. Розмістіть на ній наведену нижче інформацію (рис. 9.27). 

 

 

Рис. 9.27. Фрагмент веб-сторінки Меркурій 

Особливості планети Меркурій 

Мабуть, самою цікавою особливістю цієї маленької планети, є той факт, що 

саме на Меркурії відбуваються найбільші температурні коливання. Оскільки 

Меркурій ближче всіх до Сонця, то днем його поверхня прогрівається до 450 С. Але 

з іншого боку, Меркурій не має власної атмосфери і не може утримати тепло, як 

наслідок, вночі температура опускається до мінус 170 С. Тут найбільша різниця 

температур в нашій сонячній системі. 

Своїми розмірами Меркурій лише трохи більше, ніж наш Місяць. Поверхня 

його також подібно місячній, зрешечена кратерами, слідами дрібних астероїдів і 

метеоритів. 

Цікавий факт: приблизно 4 мільярди років тому величезний астероїд врізався 

в Меркурій. Силу цього удару можна порівняти з вибухом трильйона мегатонних 

бомб. Від цього удару на поверхні Меркурія залишився гігантський кратер 

завбільшки приблизно як сучасний штат Техас. Астрономи назвали його кратер 

Бассейнс Калоріс. 

Також вельми цікавий є той факт, що на Меркурії є самий справжній лід, який 

ховається в глибині тамтешніх кратерів. Лід міг бути принесений на 

Меркурій кометами і метеоритами або навіть утворитися з водяної пари, яка 

виривається з надр планети. 

Температура на Меркурії 

Яка температура на Меркурії? Хоча ця планета розташована найближче до 

Сонця, першість найтеплішої планети сонячної системи належить сусідці Венері, 

чия густа атмосфера, яка буквально огортає планету, дозволяє утримувати тепло. Що 

стосується Меркурія, то через відсутність атмосфери, тепло його випаровується і 

планета, як швидко нагрівається, так і швидко остигає, кожен день і кожну ніч там 

проходять просто таки величезні перепади температури від +450 С вдень до -170 С 

вночі. При цьому середня температура на Меркурії буде становити 140 С, от тільки 

від цього не холодно, не жарко, погода на Меркурії залишає бажати кращого. 

 

http://www.poznavayka.org/uk/astronomiya-2/kometi-hvostati-mandrivnitsi/
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13. Аналогічно створіть наступні сторінки веб-сайту Знайомство із Сонячною системою. 

14. За власним смаком призначте тему оформлення веб-сторінок сайту. 

15. Опублікуйте сайт. Перегляньте опублікований сайт. 

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

цього:  

16.1 Виберіть на панелі навігації гіперпосилання Домашня сторінка. 

16.2 Виділіть перший елемент списку в текстовому блоці. 

16.3 Виберіть кнопку Вставити посилання  в меню блока. 

16.4 Виберіть назву відповідної сторінки вашого сайту в списку, що відкриється. 

16.5 Виберіть кнопку Застосувати. 

17. Опублікуйте сайт. Перегляньте опублікований сайт. 

18. Результати роботи (посилання на сайт) відправте викладачу. 

Наприклад, https://sites.google.com/view/sonyachna-sistema1/ 

Завдання 2 

Самостійно створіть у сервісі Google Сайти веб-сайт Збережемо природу рідного краю, 

розмістіть на ньому відомості про екологічні проблеми вашого регіону та запропонуйте способи їх 

подолання. Здійсніть заходи з просування та пошукової оптимізації сайту. 

 

1. Дайте визначення «Що таке веб-сайт»? 

2. У чому полягають переваги використання сервісу Google? 

3. Що відносять до негативних аспектів використання сервісу Google? 

4. Опишіть технологію створення сайту сервісів Google? 

5. Сторінки яких типів можна додавати до сайту? 

6. Яким чином можна відредагувати Домашню сторінку сайту? 

7. Яким чином можна створити нову сторінку на сайті? 

8. Чи можна змінити макет і шаблон сайту? 

9. Які об’єкти можна розміщувати на сторінках сайту? 

10. Чи можна видаляти сторінки сайту і повністю весь сайт? 
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