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Тема уроку:Створення та адміністру

Мета уроку:

навчальна: сформувати вміння створен

розвивальна: розвивати логічне мислен

узагальнювати;

виховна: виховувати інформаційну кул

ставлення до обладнання комп’ютерног

працювати в групі; формування позитив

іністрування сайту.

творення та адміністрування сайту;

мислення, пам’ять; формувати вміння 

ну культуру, формування бережливого 

ерного кабінету, виховання уміння 

озитивного ставлення до навчання.



Створення сайту
в сервісі Google Сайтиозділ 4

4.3

Створення веб-сайту
конструювання сайтів відбува

Створення веб-сайту
конструювання сайтів відбува

•Реєстрація облікового запису
конструювання сайтів.

•Вибір назви сайту та шаблон
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•Вибір назви сайту та шаблон

•Створення сторінок сайту, с

•Заповнення сторінок контент

•Публікація сайту.

10
айти

засобами онлайн-систем
бувається в кілька кроків:

засобами онлайн-систем
бувається в кілька кроків:

пису на сервері онлайн-системи 

лону його оформлення.лону його оформлення.

у, системи навігації.

тентом.



Створення сайту
в сервісі Google Сайтиозділ 4

4.3

Якщо ви маєте обліковий
перший крок алгоритму
виконали. Для створення сайт

Якщо ви маєте обліковий
перший крок алгоритму
виконали. Для створення сайт

Увійти на Google Диск з вашиУвійти на Google Диск з ваши

Виконати Створити ⇒ БільшВиконати Створити ⇒ Більш
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Виконати Створити ⇒ БільшВиконати Створити ⇒ Більш

10
айти

ий запис у сервісі Google,
розробки сайту ви вж

сайту потрібно:

ий запис у сервісі Google,
розробки сайту ви вж

сайту потрібно:

ашим обліковим записом Googleашим обліковим записом Google

ільше ⇒ Google Сайти.ільше ⇒ Google Сайти.ільше ⇒ Google Сайти.ільше ⇒ Google Сайти.



Створення сайту
в сервісі Google Сайтиозділ 4

4.3

Після цього відкриється
сайту в режимі розробки і сай

Після цього відкриється
сайту в режимі розробки і сай

ПопереднійПопередній

Назва 
сайту
Назва 
сайту
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Область стоОбласть сто

Верхній колонтитул 
заголовок) сторінки
Верхній колонтитул 
заголовок) сторінки

Попередній
перегляд

Попередній
перегляд

Поле 
введення 

назви 
сайту

Поле 
введення 

назви 
сайту

10
айти

головна сторінка новог
сайт вважається створеним.

головна сторінка новог
сайт вважається створеним.

дній дній Кнопка Кнопка 

ть сторінки сайтуть сторінки сайту

дній 
яд

дній 
яд

Кнопка 
опублікувати

Кнопка 
опублікувати

Панель 
інструментів

Панель 
інструментів



Створення сайту
в сервісі Google Сайтиозділ 4

4.3

У правій частині вікна
бічна панель з елементами
призначеними для
редагування та форматува
сторінок сайту.

У правій частині вікна
бічна панель з елементами
призначеними для
редагування та форматува
сторінок сайту.
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Одночасно на Google Диск
ескіз сайту з підписом Сайт
якому відповідає значок:

Одночасно на Google Диск
ескіз сайту з підписом Сайт
якому відповідає значок:

10
айти

відкриється
керування,
створення,

тування веб-

відкриється
керування,
створення,

тування веб-

иск з'явиться
айт без назви,

иск з'явиться
айт без назви,



Створення сайту
в сервісі Google Сайтиозділ 4

4.3

Для того щоб сайт отримав
поле Введіть назву сайту у
сторінки зліва та натиснути кл

Для того щоб сайт отримав
поле Введіть назву сайту у
сторінки зліва та натиснути кл
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10
айти

мав назву, потрібно ввести її
у верхній частині заголовк
клавішу Enter.

мав назву, потрібно ввести її
у верхній частині заголовк
клавішу Enter.



Вибір елементів офор
озділ 4

4.3

Сайт може містити логоти
логотипа можна завантажити
або знайти в Інтернеті. Для
потрібно:

Сайт може містити логоти
логотипа можна завантажити
або знайти в Інтернеті. Для
потрібно:

Підвести вказівник до лівогПідвести вказівник до лівог
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Підвести вказівник до лівогПідвести вказівник до лівог

Вибрати кнопку Додати логВибрати кнопку Додати лог

10

формлення сайту

готип. Файл із зображення
ити з локального комп'ютер
ля додавання логотипа сайт

готип. Файл із зображення
ити з локального комп'ютер
ля додавання логотипа сайт

івого верхнього кута сторінкиівого верхнього кута сторінкиівого верхнього кута сторінкиівого верхнього кута сторінки

логотип.логотип.



Вибір елементів офор
озділ 4

4.3

(Продовження…) Додаванн(Продовження…) Додаванн

Вибрати спосіб додаванняВибрати спосіб додавання

Додати

Відкрив
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Потрібно
вибрати файл із
зображенням з
локального
комп'ютера.

Відкрив
зображен
адресою,
Google
елементи
можна
Інтернеті

10

формлення сайту

ання логотипа сайту:ання логотипа сайту:

ня логотипа:ня логотипа:

Виберіть

ривається панель Вибратривається панель Вибрат
ження з вкладками За URL

, Пошук, Ваші альбом
Диск. Використовуюч

нти керування вкладо
знайти зображення

еті.



Вибір елементів офор
озділ 4

4.3

(Продовження…) Додаванн(Продовження…) Додаванн

Панель Вибрати зображеннПанель Вибрати зображенн

вчаємо інформатику        teach-inf.at.uaВибрати потрібне зображенВибрати потрібне зображен

10

формлення сайту

ання логотипа сайту:ання логотипа сайту:

ення.ення.

ження та кнопку Вибрати.ження та кнопку Вибрати.



Вибір елементів офор
озділ 4

4.3

Після вибору логотипа м
встановити колір його
(білий, чорний або прозор
використати колір логотипа
теми оформлення
Відповідні елементи керув

Після вибору логотипа м
встановити колір його
(білий, чорний або прозор
використати колір логотипа
теми оформлення
Відповідні елементи керув
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Відповідні елементи керув
містяться у вікні Додати лог
що відкривається після ви
зображення для логотипа.

Відповідні елементи керув
містяться у вікні Додати лог
що відкривається після ви
зображення для логотипа.

Логотип і назва сайту будут
астині вікна на кожній сторін
Логотип і назва сайту будут

астині вікна на кожній сторін

10

формлення сайту

можна
фону

зорий) і
ипа для

сайту.
ерування

можна
фону

зорий) і
ипа для

сайту.
еруванняерування
логотип,

вибору

ерування
логотип,

вибору

удуть відображатися у верхні
орінці.
удуть відображатися у верхні
орінці.



Вибір елементів офор
озділ 4

4.3

Кожна сторінка сайту мі
одного з видів:

Кожна сторінка сайту мі
одного з видів:

обкладинка
великий 

банер
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У верхньому колонтитулі
азву веб-сторінки. Якщо ви
олонтитула обкладинка, вел
бо банер, то він містить щ
ображення.

У верхньому колонтитулі
азву веб-сторінки. Якщо ви
олонтитула обкладинка, вел
бо банер, то він містить щ
ображення.

10

формлення сайту

містить верхній колонтитумістить верхній колонтиту

банер
лише 

заголовок

тулі розміщено
вид верхнього
великий банер

ще й фонове

тулі розміщено
вид верхнього
великий банер

ще й фонове



Вибір елементів офор
озділ 4

4.3

Вид колонтитула та фон
змінити. Панель з відповідни
якщо навести вказівник на ни

Вид колонтитула та фон
змінити. Панель з відповідни
якщо навести вказівник на ни
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Зображення для колонтит
ожна завантажити з локал
нтернету. Вибір зображення
ак само, як і логотипа
ропонується додаткова вклад

Зображення для колонтит
ожна завантажити з локал
нтернету. Вибір зображення
ак само, як і логотипа
ропонується додаткова вклад

10

формлення сайту

фонове зображення можн
ідними кнопками з'являєтьс

нижню частину колонтитула

фонове зображення можн
ідними кнопками з'являєтьс

нижню частину колонтитула

нтитула, як і для логотипа
окального комп'ютера або
ння в Інтернеті виконуєтьс

ипа, але для колонтитул
кладка — галерея зображень

нтитула, як і для логотипа
окального комп'ютера або
ння в Інтернеті виконуєтьс

ипа, але для колонтитул
кладка — галерея зображень



Вибір елементів офор
озділ 4

4.3

Після змінення фоново
автоматично вибирає колі
колонтитулі для поліпшення
веб-сторінки.

Після змінення фоново
автоматично вибирає колі
колонтитулі для поліпшення
веб-сторінки.
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Для кожної сторінки
сайту у верхньому
олонтитулі може бути
бране окреме фонове
ображення, але
оцільно вибирати одне
ображення для всіх

сторінок.

Для кожної сторінки
сайту у верхньому
олонтитулі може бути
бране окреме фонове
ображення, але
оцільно вибирати одне
ображення для всіх

сторінок.

10

формлення сайту

ового зображення Goog
олір шрифту у верхньом
ння сприйняття тексту назв

ового зображення Goog
олір шрифту у верхньом
ння сприйняття тексту назв



Вибір елементів офор
озділ 4

4.3

Як і для документів Goog
сайті, будуть зберігатися авто

Як і для документів Goog
сайті, будуть зберігатися авто

Для вибору шаблону
сайту потрібно:

Для вибору шаблону
сайту потрібно:
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•Вибрати вкладку Теми у правій 

•Вибрати одну із запропонованих
оформлення.

•Вибрати кольорову гаму та стил
числа тих, що запропоновані для
теми.

10

формлення сайту

oogle, усі зміни, виконані
втоматично.
oogle, усі зміни, виконані
втоматично.

оформленняоформлення

вій частині вікна.

них тем 

стиль шрифту із 
 для вибраної 



Вибір елементів офор
озділ 4

4.3

Крім верхнього колонтитул
ожна додати нижній колон
ля його додавання слід підве
раниці вікна браузера та
олонтитул, що з'явиться.

Крім верхнього колонтитул
ожна додати нижній колон
ля його додавання слід підве
раниці вікна браузера та
олонтитул, що з'явиться.
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олонтитул, що з'явиться.олонтитул, що з'явиться.

У нижньому колонтитул
відомості про:

У нижньому колонтитул
відомості про:

роки існування 
сайту

його розр

10

формлення сайту

тула, до всіх сторінок сайт
лонтитул, так званий підвал
ідвести вказівник до нижньо
та вибрати кнопку Додати

тула, до всіх сторінок сайт
лонтитул, так званий підвал
ідвести вказівник до нижньо
та вибрати кнопку Додати

итулі зазвичай розміщуютитулі зазвичай розміщуют

озробників
контактні дані 

тощо.



Створення веб-сторін
і системи навігаціїозділ 4

4.3

Для створення нової сторінкДля створення нової сторінк

Вибрати вкладку Сторінки
частині вікна.
Вибрати вкладку Сторінки
частині вікна.

Вибрати кнопку Додати стоВибрати кнопку Додати сто
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Увести назву
сторінки в поле
Назва сторінки.

Увести назву
сторінки в поле
Назва сторінки.

Вибрати
гіперпосилання
Готово.

Вибрати
гіперпосилання
Готово.

10

рінок

рінки на сайті потрібно:рінки на сайті потрібно:

ки у правійки у правій

сторінкусторінку



Створення веб-сторін
і системи навігаціїозділ 4

4.3

Створити сторінку одного
сторінкою можна, вибравши

Створити сторінку одного
сторінкою можна, вибравши

Наприклад, якщо сайт мі
сторінку Домашня стор
використавши кнопку Додат

Наприклад, якщо сайт мі
сторінку Домашня стор
використавши кнопку Додат
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використавши кнопку Додат
можна створити сторінки П
Тварини.

використавши кнопку Додат
можна створити сторінки П
Тварини.

Якщо ж останньою була
сторінка Київ, то, використав

одати сторінку, можна
сторінку Львів.

Якщо ж останньою була
сторінка Київ, то, використав

одати сторінку, можна
сторінку Львів.

10

рінок

го рівня із щойно створено
ши кнопку Додати сторінку.
го рівня із щойно створено

ши кнопку Додати сторінку.

містить лише
сторінка, то,
одати сторінку,

містить лише
сторінка, то,
одати сторінку,одати сторінку,

Подорожі та
одати сторінку,

Подорожі та

була створена
ставши кнопку
на створити

була створена
ставши кнопку
на створити



Створення веб-сторін
і системи навігаціїозділ 4

4.3

Щоб створити сторінку
рівня, ніж вибрана на
сторінка, потрібно вибрати
рядку з назвою сторінки та
що відкрилося, вибрати
Додати підсторінку.

Щоб створити сторінку
рівня, ніж вибрана на
сторінка, потрібно вибрати
рядку з назвою сторінки та
що відкрилося, вибрати
Додати підсторінку.
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Додати підсторінку.Додати підсторінку.

Так можна створити, на
сторінки Київ і Львів, якщо
сторінку Подорожі, та сторінк
якщо вибрано сторінку
Таким чином можна створити
рівнів підсторінок.

Так можна створити, на
сторінки Київ і Львів, якщо
сторінку Подорожі, та сторінк
якщо вибрано сторінку
Таким чином можна створити
рівнів підсторінок.

10

рінок

нижчого
вкладці

кнопку в
та в меню,

команду

нижчого
вкладці

кнопку в
та в меню,

команду

наприклад,
що вибрано
рінку Рибки,

Тварини.
ити до п'яти

наприклад,
що вибрано
рінку Рибки,

Тварини.
ити до п'яти



Створення веб-сторін
і системи навігаціїозділ 4

4.3

У процесі створення веб-ст
утворюється мапа сайту, що

Змінити рівень веб-сторінк
перетягуючи назву сторінки

У процесі створення веб-ст
утворюється мапа сайту, що

Змінити рівень веб-сторінк
перетягуючи назву сторінки
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10

рінок

сторінок на вкладці Сторінк
відображає структуру сайт

інки в структурі сайту можн
на потрібну позицію.

сторінок на вкладці Сторінк
відображає структуру сайт

інки в структурі сайту можн
на потрібну позицію.



Створення веб-сторін
і системи навігаціїозділ 4

4.3

Одночасно зі створенням
навігації у верхньому кол
додається гіперпосилання для
Якщо кількість сторінок більш
один ряд на екрані, то на п
команда Більше з кнопкою Ро

Одночасно зі створенням
навігації у верхньому кол
додається гіперпосилання для
Якщо кількість сторінок більш
один ряд на екрані, то на п
команда Більше з кнопкою Ро
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команда Більше з кнопкою Ро
відкриває спадний список з
сторінки.

команда Більше з кнопкою Ро
відкриває спадний список з
сторінки.

Такі самі кнопки
розміщуються поруч з
назвами сторінок, для яких
створено підсторінки.

Такі самі кнопки
розміщуються поруч з
назвами сторінок, для яких
створено підсторінки.

10

рінок

ям нової сторінки на пане
колонтитулі сторінок сайт
для переходу на цю сторінк
ільша, ніж може уміститися

панелі навігації з'являєтьс
Розгорнути або згорнути, як

ям нової сторінки на пане
колонтитулі сторінок сайт
для переходу на цю сторінк
ільша, ніж може уміститися

панелі навігації з'являєтьс
Розгорнути або згорнути, якРозгорнути або згорнути, як
з гіперпосиланнями на веб
Розгорнути або згорнути, як
з гіперпосиланнями на веб

ки
з

ких

ки
з

ких



Створення веб-сторін
і системи навігаціїозділ 4

4.3

Положення панелі навігаці
слід:

Положення панелі навігаці
слід:

Підвести вказівник до верхПідвести вказівник до верх

Вибрати кнопку
Налаштування навігації.
Вибрати кнопку
Налаштування навігації.
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Вибрати спосіб
відображення
навігаційної панелі.

Вибрати спосіб
відображення
навігаційної панелі.

Налаштування навігації.Налаштування навігації.

10

рінок

гації можна змінити. Для цьоггації можна змінити. Для цьог

ерхнього лівого кута екранаерхнього лівого кута екрана



Створення веб-сторін
і системи навігаціїозділ 4

4.3

Під час вибору команди
режимі редагування сайту
замість неї в лівому верхньо
кнопка Показати бічну пан
кнопку, можна відкривати
перегляду для переходу між

Під час вибору команди
режимі редагування сайту
замість неї в лівому верхньо
кнопка Показати бічну пан
кнопку, можна відкривати
перегляду для переходу між
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перегляду для переходу міжперегляду для переходу між

10

рінок

Бічна навігаційна панель
ту панель навігації зникн
ньому куті сторінки з'явитьс
панель. Використовуючи ц

меню сайту під час йог
іж сторінками.

Бічна навігаційна панель
ту панель навігації зникн
ньому куті сторінки з'явитьс
панель. Використовуючи ц

меню сайту під час йог
іж сторінками.іж сторінками.іж сторінками.



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Ви знаєте, що для вставлен
сторінки сайту використову
вкладки Вставити панелі інстр

Ви знаєте, що для вставлен
сторінки сайту використову
вкладки Вставити панелі інстр
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10

ів на веб-сторінку

лення об'єктів різних типів
стовують елементи керуванн

нструментів.

лення об'єктів різних типів
стовують елементи керуванн

нструментів.



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Елементи керування дл
на веб-ст

Елементи керування дл
на веб-ст

Кнопка
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Для вставлення

Для вставленн
Диск, за
комп'ютера тощо

10

ів на веб-сторінку

 для вставлення об'єктів
сторінки

 для вставлення об'єктів
сторінки

Призначення

ня текстового поля

ення зображення з Goog
URL-адресою з Інтернету,

тощо



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Кнопка

Для вставлення
сторінку або об'є

Для вставлення
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Для вставлення

Для пошуку та
YouTube

Для вставлення

Для вставлення

10

ів на веб-сторінку

Призначення

ення гіперпосилання на ве
об'єкта за його HTML-кодом

ня горизонтальної лініїня горизонтальної лінії

та вставлення відео із серві

ня календаря Google

ння карти Google



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Кнопка

Для вставлення

Для вставлення
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Для вставлення

Для вставлення

Для вставленн
електронних таб

10

ів на веб-сторінку

Призначення

ня текстових документів

ня презентацій

ня електронних таблиць

ня форм опитування

ення діаграм, створених
таблицях



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Уставлені об'єкти розміщу
між верхнім і нижнім колонти
прямокутну область, ширин
веб-сторінки, а висота зале
вставленого об'єкта.

Уставлені об'єкти розміщу
між верхнім і нижнім колонти
прямокутну область, ширин
веб-сторінки, а висота зале
вставленого об'єкта.
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Розділи та об'єкти на стор
розташовуючи вище або
розділів.

Розділи та об'єкти на стор
розташовуючи вище або
розділів.

10

ів на веб-сторінку

іщуються в окремих розділа
онтитулами. Розділи займают
рина якої відповідає шири
залежить від типу та висот

іщуються в окремих розділа
онтитулами. Розділи займают
рина якої відповідає шири
залежить від типу та висот

сторінці можна переміщуват
нижче інших існуючи

сторінці можна переміщуват
нижче інших існуючи



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Для розділу можна встано
цього слід:

Для розділу можна встано
цього слід:

Навести вказівник на
область розділу.
Навести вказівник на
область розділу.

Вибрати кнопку ФонВибрати кнопку Фон
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Вибрати кнопку Фон
розділу, що з'явиться біля
його лівої межі.

Вибрати кнопку Фон
розділу, що з'явиться біля
його лівої межі.

Вибрати стиль розділу
числа запропонованих.
Вибрати стиль розділу
числа запропонованих.

10

ів на веб-сторінку

ановити кольоровий фон. Длановити кольоровий фон. Дл

нана

ФонФонФон
біля
Фон
біля

ізіз



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Усередині розділу об'єкт
блоці. Блок має рамку з ма
які, можна змінювати розміри

Усередині розділу об'єкт
блоці. Блок має рамку з ма
які, можна змінювати розміри
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Об'єкт усередині
лока можна
орматувати,
икористовуючи меню
лока. Вміст меню блока
алежить від типу
б'єкта.

Об'єкт усередині
лока можна
орматувати,
икористовуючи меню
лока. Вміст меню блока
алежить від типу
б'єкта.

10

ів на веб-сторінку

кт розміщується в окремом
маркерами, використовуюч

міри блока.

кт розміщується в окремом
маркерами, використовуюч

міри блока.



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Блоки можна переміщувати
бути розміщені кілька блоків

Блоки можна переміщувати
бути розміщені кілька блоків
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10

ів на веб-сторінку

вати. В одному розділі можут
ків з об'єктами різних типів.
вати. В одному розділі можут
ків з об'єктами різних типів.



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

На сторінки можна вставл
звані інформери або віджет
Widget — штучка) — графі
текстові об'єкти, які признач
надання змінюваних відом
різних джерел. Це можут

На сторінки можна вставл
звані інформери або віджет
Widget — штучка) — графі
текстові об'єкти, які признач
надання змінюваних відом
різних джерел. Це можут
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різних джерел. Це можут
фінансові, політичні, сп
новини або інші відомост
періодично оновлюються.

різних джерел. Це можут
фінансові, політичні, сп
новини або інші відомост
періодично оновлюються.

Інформери можна вста
використовуючи їх HTML-ко
багатьох сайтах.

Інформери можна вста
використовуючи їх HTML-ко
багатьох сайтах.

10

ів на веб-сторінку

ставляти так
жети (англ.
афічні або

значені для
домостей з
жуть бути

ставляти так
жети (англ.
афічні або

значені для
домостей з
жуть бутижуть бути

спортивні
омості, що

жуть бути
спортивні

омості, що

вставляти на веб-сторінк
код, який пропонується

вставляти на веб-сторінк
код, який пропонується



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Наприклад, на веб-сторінк
можна отримати інформери:

Наприклад, на веб-сторінк
можна отримати інформери:

часу (годинники)

hotelmix.com.ua/widgets/clock
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hotelmix.com.ua/widgets/clock

10

ів на веб-сторінку

рінках з указаними адресам
:

рінках з указаними адресам
:

погодні

weather.bigmir.net/informer/weather.bigmir.net/informer/
kiev/8958



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Для вставлення інформераДля вставлення інформера

Знайти в Інтернеті
скопіювати HTML-ко
Знайти в Інтернеті
скопіювати HTML-ко
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скопіювати HTML-ко
інформера.
скопіювати HTML-ко
інформера.

Вибрати на вкладц
Вставити кнопку Вставити
Вибрати на вкладц
Вставити кнопку Вставити

10

ів на веб-сторінку

ера на сторінку сайту слід:ера на сторінку сайту слід:

та
код

та
кодкодкод

ладціладці



Вставлення об'єктів н
озділ 4

4.3

Для вставлення інформераДля вставлення інформера

Вибрати на
панелі Вставити з
Інтернету вкладку
Вставити код.

Вибрати на
панелі Вставити з
Інтернету вкладку
Вставити код.
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Вставити код.Вставити код.

Уставити в поле
скопійований
HTML-код
інформера.

Уставити в поле
скопійований
HTML-код
інформера.

Вибрати кнопки Далі та ВстВибрати кнопки Далі та Вст

10

ів на веб-сторінку

ера на сторінку сайту слід:ера на сторінку сайту слід:

Вставити.Вставити.



Перегляд i публікація
озділ 4

4.3

Після заповнення сторін
переглянути, який вигляд мат
Для цього призначено кнопку

Після заповнення сторін
переглянути, який вигляд мат
Для цього призначено кнопку
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10

ація веб-сайту

орінок контентом потрібн
матиме сайт для користувач
пку Попередній перегляд.

орінок контентом потрібн
матиме сайт для користувач
пку Попередній перегляд.



Перегляд i публікація
озділ 4

4.3

У цьому режимі можна поб
під час перегляду його на
або телефоні. Для цього при
керування попереднім перегл

У цьому режимі можна поб
під час перегляду його на
або телефоні. Для цього при
керування попереднім перегл
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10

ація веб-сайту

побачити, як виглядатиме сай
великому екрані, планше

призначено кнопки на пане
реглядом.

побачити, як виглядатиме сай
великому екрані, планше

призначено кнопки на пане
реглядом.

Вийти з режимВийти з режимВийти з режим
попереднього
перегляду можн
вибором кнопк
Вийти з режим
попереднього
перегляду.

Вийти з режим
попереднього
перегляду можн
вибором кнопк
Вийти з режим
попереднього
перегляду.



Перегляд i публікація
озділ 4

4.3

Ви вже знаєте, що сай
перегляду та отримає URL
опублікування. Для цьог
Опублікувати у верхній части

Ви вже знаєте, що сай
перегляду та отримає URL
опублікування. Для цьог
Опублікувати у верхній части
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10

ація веб-сайту

сайт стане доступним дл
URL-адресу лише після йог
цього призначена кнопк
стині вікна.

сайт стане доступним дл
URL-адресу лише після йог
цього призначена кнопк
стині вікна.



Перегляд i публікація
озділ 4

4.3

URL-адреса сайту складаєтьURL-адреса сайту складаєть

незмінної для всіх сайтів, 
створених у системі Google 

Сайти
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Наприклад, для сайту Світ
може бути.

Наприклад, для сайту Світ
може бути.

https://sites.google.cohttps://sites.google.co

https://sites.google.com/view/ 

10

ація веб-сайту

ається з двох частин:ається з двох частин:

та унікальної 

Світ захоплень, URL-адресоСвіт захоплень, URL-адресо

e.com/view/ourintereste.com/view/ourinterest

яку ви уводите під час 
опублікування сайту



Перегляд i публікація
озділ 4

4.3

Усі користувачі
нтернету, хто знатиме
RL-адресу вашого сайту,

Усі користувачі
нтернету, хто знатиме
RL-адресу вашого сайту,
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RL-адресу вашого сайту,
можуть переглядати його

сторінки. Під час
публікування сайту ви
ожете погодитись або
аборонити пошуковим

системам показувати ваш
сайт у результатах пошуку.

RL-адресу вашого сайту,
можуть переглядати його

сторінки. Під час
публікування сайту ви
ожете погодитись або
аборонити пошуковим

системам показувати ваш
сайт у результатах пошуку.

10

ація веб-сайту



Перегляд i публікація
озділ 4

4.3

Опубліковувати сайт потр
внесення змін до його сторіно
скасувати, вибравши відпо
кнопки Опублікувати.

Опубліковувати сайт потр
внесення змін до його сторіно
скасувати, вибравши відпо
кнопки Опублікувати.
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10

ація веб-сайту

отрібно кожного разу післ
рінок. Публікацію сайту можн
ідповідну команду у списк

отрібно кожного разу післ
рінок. Публікацію сайту можн
ідповідну команду у списк



Спільне редагування 
озділ 4

4.3

Під час адміністрування Go
додати користувача та
редагування сайту, потрібно:

Під час адміністрування Go
додати користувача та
редагування сайту, потрібно:

Відкрити сайт у режимі редВідкрити сайт у режимі ред

Вибрати кнопку Додати реВибрати кнопку Додати ре

вчаємо інформатику        teach-inf.at.ua

Вибрати кнопку Додати ре
сторінки.
Вибрати кнопку Додати ре
сторінки.
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ня сайту

Google Сайтів для того, що
надати йому дозвіл
:

Google Сайтів для того, що
надати йому дозвіл
:

редагування.редагування.

редакторів у верхній частиредакторів у верхній частиредакторів у верхній частиредакторів у верхній части



Розгадайте ребус
озділ 4

4.3
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Дайте відповіді на зап
озділ 4

4.3

Як створити сайт засобамиЯк створити сайт засобами

Навіщо на сайті розміщу
логотип на сайт?
Навіщо на сайті розміщу
логотип на сайт?

Яке призначення колонти
нижній колонтитул на сайт
Яке призначення колонти
нижній колонтитул на сайт

вчаємо інформатику        teach-inf.at.ua

нижній колонтитул на сайтнижній колонтитул на сайт

Що таке розділ сторінки са
розділу, у якому розміщено
Що таке розділ сторінки са
розділу, у якому розміщено

Як створити сторінки сайтуЯк створити сторінки сайту

Що таке панель навігації, інЩо таке панель навігації, ін

10

 запитання

ми системи Google Сайти?ми системи Google Сайти?

іщують логотип? Як додатіщують логотип? Як додат

нтитулів сайтів? Як уставит
сайт?

нтитулів сайтів? Як уставит
сайт?сайт?сайт?

сайту? Як змінити колір фон
ено вставлений об'єкт?
сайту? Як змінити колір фон

ено вставлений об'єкт?

йту різного рівня?йту різного рівня?

інформер?інформер?



Домашнє завдання
озділ 4

4.3

Відповіді

адресу olia

У темі ли
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Проаналізувати
4.3, ст. 123-131

Проаналізувати
4.3, ст. 123-131

У темі ли

прізвище

10

овіді на питання надсилати на

olia.dubina2017@gmail.com

листа вказати номер групи,листа вказати номер групи,

вище та ім’я.


