
Дата: 26.09.2022 

Група: 23 

Предмет: Технології 

 

Урок  № 25-26 
Лабораторно- практична робота № 5 

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. Щоб чарунка охопила кілька рядків, використовуйте атрибут rowspan 

<table> 

  <tr> 

    <th>Name</th> 

    <td>Jill</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <th rowsp an="2">Phone</th> 

    <td>555-1234</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>555-8745</td> 

</tr> 

</table> 

2. Якщо ви додасте колір фону в кожен другий рядок таблиці, ви отримаєте красивий ефект смуг 

зебри. 
1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

Щоб стилізувати будь-який інший елемент рядка таблиці, використовуйте селектор : nth-child(even). 

Атрибути (odd) (непарний) і (even) (парний) 

3. Щоб зробити вертикальні смуги зебри, налаштуйте стиль для кожного другого стовпця, а не 

для кожного другого рядка. Встановіть: nth-child(even) для елементів даних таблиці 

наступним чином:   td:nth-child(even), th:nth-child(even) {background-color: #D6EEEE;} 

4. Використовуйте колір rgba(), щоб вказати прозорість кольору 
tr:nth-child(even) {background-color: rgba(150, 212, 212, 0.4);} 

th:nth-child(even),td:nth-child(even) {background-color: rgba(150, 212, 212, 0.4);} 

 

 



Практичне завдання: 

 

Вправа 1: виконати в окремій папці «практична 4» 

1. Створіть веб документ «tabl1.html» 

<html> 

<head> 

<style> 

table {border-collapse: collapse;width: 100%;} 

th, td {text-align: left; padding: 8px;} 

tr:nth-child(even) {background-color: #D6EEEE;} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h2>Таблиця в смугу зебри</h2> 

<p>Для таблиць зі смугами зебри використовуйте селектор nth-child() і додайте фоновий 

колір до всіх парних (або непарних) рядків таблиці:</p> 

<table> 

  <tr> 

  <th>Ім’я</th> 

  <th>Прізвище</th> 

  <th>Зарплата</th> 

  </tr> 

  <tr> 

  <td>Peter</td> 

  <td>Griffin</td> 

  <td>$100</td> 

  </tr> 

  <tr> 

  <td>Lois</td> 

  <td>Griffin</td> 

  <td>$150</td> 

  </tr> 

  <tr> 

  <td>Joe</td> 

  <td>Swanson</td> 

  <td>$300</td> 

  </tr> 

  <tr> 

  <td>Cleveland</td> 

  <td>Brown</td> 

  <td>$250</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
 

 

 

 



 

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. 

 


