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1. Основні теги HTML 

Продемонструвати використання основних тегів HTML: 

1. Структура документа <!doctype…>, <html>, <head>, <title>, <meta>, 

<body> 

2. Встановлення кодування документа: <meta http-equiv="Content-Type" 

content="text/html; charset=windows-1251"> 

3.  Заголовки <h1>, <h2>, <h3> 

4. Абзаци, переходи … <p>, <br />, <hr /> 

5. Форматування тексту: <pre>, <code>, <var>, <acronym>, <i>, <u>, <b>, 

<strong>, <em>, <blockquote>. 

6. Нумеровані і ненумеровані списки: <lo> <li> та <ul> <li> 

7. Форматування шрифту <font> і його атрибути size, face, color.  

8. Використання спеціальних символів: 
&nbsp; &#160;   неразрывный пробел 

&sect; &#167; § параграф 

&copy; &#169; © знак copyright 

&reg; &#174; ® знак зарегистрированной торговой марки 

 

Стрілки 

&larr; &#8592; ← стрелка влево 

&uarr; &#8593; ↑ стрелка вверх 

&rarr; &#8594; → стрелка вправо 

&darr; &#8595; ↓ стрелка вниз 

&harr; &#8596; ↔ стрелка влево-вправо 

Символи «<»  і « >» 

&lt; &#60; < знак "меньше" 

&gt; &#62; > знак "больше" 

Загальна пунктуація 

&ndash; &#8211; – тире 

&mdash; &#8212; — длинное тире 

&laquo; &#171; « левая двойная угловая скобка 

&raquo; &#187; » правая двойная угловая скобка 

 

9. Вставка зображень <img /> 

 

2. Посилання, тег <a> 

Продемонструвати використання гіперпосилань.  

 Створити три HTML-сторінки 

 Встановити посилання між цими веб-сторінками.  

 Продемонструвати посилання всередині документу (мітки: <a name=”some”>…, 

посилання на мітку <a href=”#some”>…). 

 Використати зображення <img> у якості посилання. 

 

http://www.setlab.net/?view=ZTV


3. Таблиці в HTML 

Продемонструвати використання таблиць: <table>, <tr>, <td>. Застосувати атрибути 
width, height, colspan, rowspan.  

Побудувати таблиці: 

1. 
  

  

 

2.  
 

  

 

3. 
  

 

 

4. Таблиця в таблиці: 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

4. Основи каскадних таблиць стилів CSS. Форматування елементів 

Застосувати CSS-стилі для форматування документа HTML. 

 

1. Застосування стилів всередині HTML-тегу: наприклад <p style=”color:blue”>  

2. Застосування глобальних таблиць стилів за допомогою  тегу  <STYLE 

TYPE="text/css">…</STYLE> та <LINK rel="STYLESHEET" TYPE="text/css" 
HREF="…">  

3. Описати стилі для тегів <body>, <h1>, <h2>, <p>, <div>, <span> - 

продемонструвати властивості:  

1) color – колір 

2) font – шрифт 

3) text-align – вирівнювання тексту 

4) vertical-align – вертикальне вирівнювання 

5) background  – властивості фону 

 



 

 

 

5. Позиціонування елементів за допомогою CSS 

Застосувати CSS-стилі для позиціонування елементів HTML. 

 

1. Продемонструвати застосування стилів для блокових елементів:   

1) margin – зовнішні відступи 

2) padding – внутрішні відступи 

3) border – границя 

4) float – виведення елемента з загального потоку елементів і його позиціонування 

праворуч або ліворуч (зручно використовувати серед іншого для вирівнювання 

ілюстрацій до статей)  

5) position – спосіб позиціонування 

6) left, right, top, bottom – координати елемента або відступи в залежностиі 

від способу позиціонування 

2. За допомогою CSS, не використовуючи HTML-таблиць, реалізувати наступні 

приклади розміщення елементів: 

1) Два елемента знаходяться поруч горизонтально:  

 

    
 

2) Текст, розміщений в дві-три колонки: 

 

текст текст текст 

 

3) Накладання елементів: 
 

    
 

 

 



 

 

5.  Комплексна творча робота – розробка невеликого веб-сайту. 

Розробити невеликий веб-сайт (мінімум 3 сторінки) з певної тематики (інформацію, 

наприклад, можна взяти з uk.wikipedia.org ). Макет сторінки сайту повинен містити такі 

складові:  

 «Шапка» –  назва сайту, логотип тощо 

 Навігація і меню – список посилань на сторінки сайту 

 Контент – основна частина сторінки, що містить власне інформацію 

 «Підвал» – Контактна інформація, копірайти, тощо.  

Методичні вказівки: 

Макет може бути розроблений на основі таблиць <table>: 

 

Шапка   

(width=”100%”) 

Меню Контент 

Підвал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускається у рамках даної роботи виконання усіх попередніх робіт. 

Шапка   

(width=”100%”) 

Меню Контент Додаткова 

навігація 

Підвал 

Copyright Banners 

   
 

  


