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Урок  № 23-24 
Лабораторно- практична робота № 4 

Тема: «Робота з Таблицями» 

Мета: 

- Вивчити теги роботи з таблицями 

- Розвити навички роботи з форматування та редагування елементів веб-таблиць 

- Виховати інформаційно-освічену особистість, уважність, дисципліну, повагу до 

обраної професії 

Хід роботи: 

Теоретичні відомості: 
HTML- таблиці дозволяють упорядкувати дані у рядки та стовпці 

1. Тег <table> визначає HTML таблицю. 

Кожен рядок таблиці визначається тегом <tr>. Кожен заголовок таблиці визначається тегом <th>. 

Кожна чарунка з даними таблиці визначається тегом <td>. 

За замовчуванням текст в елементах <th> виділений жирним шрифтом і відцентрований. 

За замовчуванням текст в елементах <td> є звичайним і вирівняним за лівим краєм. 

2. Щоб додати межу до таблиці, атрибут border: 

3. Внутрішній відступ чарунки визначає простір між вмістом чарунки та її межами. 

Якщо ви не вказали внутрішній відступ, чарунки таблиці відображатимуться без відступу. 

Щоб встановити внутрішній відступ, використовуйте атрибут padding: 

4. За замовчуванням заголовки таблиць виділені напівжирним шрифтом і відцентровані. 

Щоб вирівняти заголовки таблиць за лівим краєм, використовуйте атрибутtext-align: 

5. Щоб зробити чарунку, що охоплює більше одного стовпця, використовуйте атрибут colspan: 

6. Щоб зробити чарунку, яка охоплює більше одного рядка, використовуйте атрибут rowspan: 

7. Щоб додати підпис до таблиці, використовуйте тег <caption> 

8. Щоб додати межу, використовуйте атрибут  border до таблиці table, і елементів th та td 

9. За допомогою атрибуту  border-color ви можете встановити колір межі. 

10. Щоб встановити ширину таблиці, додайте атрибут style до елементу <table>: 

table style="width:100%". <th style="width:70%">Ім'я</th> - ширина вказаного стовпця 

11. Щоб встановити висоту визначеного рядка, додайте атрибут style до елемента рядка таблиці. 

Висота другого рядка 200 пікселів: 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <th>Ім'я</th> 

    <th>Прізвище</th> 

    <th>Вік</th> 

  </tr> 

  <tr style="height:200px"> 

   <td>Jill</td> 

    <td>Smith</td> 

    <td>50</td> 

  </tr> 

12. Заголовки таблиць визначаються елементами th, кожен елемент th представляє чарунку таблиці: 



<table> 

  <tr> 

    <th>Ім'я</th> 

13. Щоб додати підпис до таблиці, використовуйте тег <caption> 

14. У вас може бути заголовок, який охоплює два або більше стовпців. Для цього використовуйте 

атрибут colspan в елементі <th>: 

<table> 

  <tr> 

    <th colspan="2">Ім'я</th> 

    <th>Вік</th> 

  </tr> 

Практичне завдання: 
 

Вправа 1: виконати в окремій папці «практична 4» 

1. Створіть веб документ «tabl1.html» 

  <html> 

          <body> 

          <h2>Базова HTML таблиця</h2> 

          <table style="width:100%"> 

            <tr> 

              <th>Ім'я</th> 

              <th>Прізвище</th> 

              <th>Вік</th> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td>Олекса</td> 

              <td>Петрів</td> 

              <td>41</td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td>Володимир</td> 

              <td>Зеленський</td> 

              <td>42</td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td>Андрій</td> 

              <td>Нані</td> 

              <td>33</td> 

            </tr> 

          </table> 

          </body> 

          </html> 

2. Створіть документ «tabl2.html» 

<html> 

<head> 

<style> 

table, th, td {border: 1px solid black;} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>Таблиця з межами</h2> 

<p>Використовуйте Атрибутborder, щоб додати межу до таблиці.</p> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 



    <th>Ім'я</th> 

    <th>Прізвище</th> 

    <th>Вік</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Ілон</td> 

    <td>Маск</td> 

    <td>48</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Володимир</td> 

    <td>Зеленський</td> 

    <td>43</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Андрій</td> 

    <td>Нані</td> 

    <td>33</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

3. Створіть документ «tabl3.html»: 

<html> 

<head> 

<style> 

table, th, td {border: 1px solid black; border-collapse: collapse;} 

th, td {padding: 5px;  text-align: left;} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>Чарунка, яка охоплює дві колонки</h2> 

<p>Щоб розмір чарунки перевищував один стовпчик, використовуйте атрибут colspan.</p> 

<table style="width:100%"> 

  <tr> 

    <th>Ім'я</th> 

    <th colspan="2">Телефон</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Біл Гейтс</td> 

    <td>7-5557785401</td> 

    <td>7-5557785502</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

4. Виконаємо перегляд сторінок в браузері: 

 

 

 

 



 

 

 

5. Вправа 2: Самостійно виконати таблиці за зразком: 

 

 

 
Оформіть звіт до практичної роботи в якому зазначте тему та мету уроку, а також 

запишіть алгоритм виконання тегів до практичної роботи. Оформіть висновок. 

 


