
Лабораторна робота №1 

 

ТЕМА РОБОТИ:  Створення простих Web-сторінок за допомогою стандартної 

програми «Блокнот» .  

МЕТА РОБОТИ:  Створити Web-сторінки за допомогою «блокнота» та 

завантажити їх у браузері. 

Хід роботи 

1. Наберіть нижче наведений текст у програмі «Блокнот» і збережіть його на 

комп’ютері в особистій папці, ім’я файлу дайте  file_1. 

 

<HTML>                                                                                            

<HEAD> 

<TITLE> My Web-page </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="yellow"TEXT="navy"> 

<CENTER><H1>Привіт!<H1> 

<H2> 

Мене звати ім’я </H2> </CENTER> 

<HR> 

<H3> Мені 16 років.</H3> 

<H4>Я хочу стати web-дизайнером.</H4> 

<HR> 

Це моя <B>перша</B> спроба створити web-сторінку. Я вже вмію користуватися 

 заголовками, вставляти лінії, форматувати текстові абзаци. Пізніше я навчуся 

вставляти 

 <I>фотографії, картинки, звук, відеозображення</I> шляхом посилання на  

відповідні<U> графічні, звукові, чи відео файли</U>.<P> 

 Я збережу цей файл на  

диску і відкрию його у браузері.<P>  

 Цю web-сторінку я буду удосконалювати. Її ще рано розміщати на сервері.<HR> 

</BODY> 

</HTML> 

 

2. Змініть розширення файлу з txt на html. Цю дію виконують у місці 

розташування файлу, клікнувши лівою клю миші на його імені. Акуратно 

витирають попереднє розширення та вводять нове. Також можна використати 

контекстне меню або програму TotalCommander. 

3. Завантажте новостворену Веб-сторінку у браузері, клікнувши двічі на ній лівою 

клавішею миші. Уважно перегляньте результат, якщо є помилки, виправте їх. 

Помилки можна виправити викликавши контекстне меню на файлі і вибравши 



пункт «Открить с помощью»=>«Блокнот», збережіть внесені зміни. Повторно 

завантажте сторінку. 

4. Повторіть пункти 1-3 з наступним текстом: 

 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>My new web-page </TITLE> 

</HEAD><!--Текст в кодах можна записувати підряд--!> 

<BODY BGCOLOR="aqua"TEXT="red"> 

<H2>Це web-сторінка власне прізв. Та ім’я </H2><HR> 

<CENTER><B>Привіт!</B> 

Мене звати <B> ім’я </B> 

</CENTER><P> 

     Я навчаюся на 1<SUP><I>му</I></SUP> курсі  

<I> Вищого професійного училища № 20 міста Львова</I>. 

Мені 15 років.Мої улюблені предмети: інформатика, історія, математика. 

Я люблю слухати гарну музику, читати пригодницькі романи, подорожувати 

влітку,  

кататися на ковзанах взимку, ходити на дискотеку будь-якої пори року.<BR> 

    Я навчаюся на відмінно. Мрію вступити на навчання в Національний 

університет &quot;Львівська політехніка &quot;. <P> 

<CENTER>Колись тут буде моя фотографія. 

</CENTER><P> 

Моя адреса:<B><I>79054, Львів-54, п.с.725</I> 

</B><HR> 

</BODY> 

</HTML> 

Збережіть цей файл під іменем file_2. 

5. Отриманий результат продемонструйте викладачу. 

6. Завершіть роботу з сторінками та Windows (З дозволу викладача). 

 

 


