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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
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10
айти

засобами онлайн-систем
бувається в кілька кроків:

засобами онлайн-систем
бувається в кілька кроків:



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.



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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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
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Вибрати кнопку Додати ре
сторінки.
Вибрати кнопку Додати ре
сторінки.

10

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



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
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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.


