
Професія: «Оператор ЕОМ та ОМ» 

Предмет: «Веб-дизайн» 

 

 

1. Дайте визначення поняттям «веб-сторінка», «веб-сайт». 

2. Наведіть функціональну класифікацію сайтів. 

3. Дайте визначення поняттям «тег», «атрибут».  

4. Опишіть функцію тегів <HTML>…</HTML> і <HEAD>…</HEAD>. 

5. Опишіть структуру HTML-документу. 

6. Опишіть основні етапи створення та збереження HTML-документа. 

7. Опишіть, які теги використовуються для встановлення фону та фонового зображення 

HTML-документу. 

8. Опишіть, які теги використовуються для створення заголовків різного рівня у HTML-

документах. 

9. Опишіть, які атрибути використовують для вирівнювання та центрування заголовків 

тексту у HTML-документах. 

10. Опишіть, за допомогою яких тегів можна зробити текст кольоровим у HTML-

документах. 

11. Опишіть, які теги використовують для фізичного форматування тексту у HTML-

документах. 

12. Опишіть, які теги необхідно використати, щоб додати посилання на інші файли та 

документи у HTML-документах. 

13. Опишіть, які теги необхідно використати, щоб додати зображення до HTML-документу. 

14. Опишіть, які теги необхідно використати, щоб додати звук в HTML-документ. 

15. Опишіть, які теги необхідно використати, щоб додати відео в HTML-документ. 

16. Наведіть класифікацію списків у HTML-документах. 

17. Опишіть, які теги необхідно використати, щоб організувати нумеровані списки у HTML-

документах. 

18. Опишіть, які теги необхідно використати, щоб організувати ненумеровані списки у 

HTML-документах. 

19. Опишіть, які теги необхідно використати, щоб організувати список визначень у HTML-

документах. 

20. Опишіть, за допомогою яких тегів можна створити таблицю у HTML-документах. 

21. Опишіть теги, які необхідні для створення фреймової веб-сторінки. 

22. Опишіть призначення тегів <FORM>, <INPUT>. 

23. Опишіть призначення тегів <TEXTAREA>, <SELECT>. 

24. Дайте визначення поняттю «динамічний HTML» 

25. Опишіть доцільність використання каскадних таблиць стилів CSS. 

26. Опишіть, як з’єднати HTML-сторінку з таблицею стилів. 

27. Дайте визначення поняттю «селектор». 

28. Дайте визначення поняттю «хостинг». Які існують види хостингу. 

29. Опишіть призначення мови JavaScript. 

30. Опишіть типи даних в JavaScript. 

31. Опишіть синтаксис оператора умови в мові JavaScript. 

32. Опишіть синтаксис оператора вибору в мові JavaScript. 

33. Опишіть синтаксис оператора for мови JavaScript. 

 

 


