
Лабораторна робота №1 
 

Тема: Роботи з Microsoft Office SharePoint Designer 2007. 

 

Мета: Ознайомлення зі стандартними web – дизайнерськими 

програмами.  
 

Хід роботи: 

1). Знайти в мережі Інтернет інформацію про програму Microsoft Office 

SharePoint Designer 2007. Скопіювати докладну інформацію про програму в 

звіт. 

2). Завантажити програму. 

3). Ознайомитися з програмою. 

4). Описати в звіті кожен пункт меню програми з копіями екрану. 

5). Зайти на домашню сторінку Microsoft Office SharePoint Designer 

(http://office.microsoft.com/ru-ru/sharepointdesigner/default.aspx). Ознайомитись 

із сайтом. Скопіювати інформацію в звіт. 

6). Створити в програмі Microsoft Office SharePoint Designer 2007 web-

сторінку. Як назву сторінки використати своє прізвище латинськими 

літерами + _lab01.html. 

7). Зробити заголовок «Моя автобіографія». 

8). На сторінці розмістити свою автобіографію. В автобіографії вказати: дату 

народження, домашню адресу, адресу електронної пошти, де Ви навчалися та 

навчаєтеся, уподобання, інформацію про батьків, домашніх улюбленців, 

кумирів, тощо.  

9). В тому ж каталозі, де Ви зберегли сторінку, створити папки Students та 

Foto. 

10). Додати в папку Foto свою фотографію. 

11). Вставити фотографію на сторінку, так, щоб текст автобіографії обтікав її. 

12). Зробити заголовок «Мої одногрупники». 

13). Скласти перелік студентів вашої групи (не менше 10-ти). Якщо в групі 

менше 10 студентів, додати до списку студентів з паралельних груп.  

14). Інформацію структурувати за допомогою таблиці: кількість стовбців 

дорівнює 3; кількість рядків дорівнює кількості студентів. 

15). Завантажити в папку Foto фотографії одногрупників, або просто 

картинки відповідно до кількості студентів у списку. Всі фотокартки повинні 

бути невеликими та однакового розміру.  

16). У першій колонці таблиці зазначити порядковий номер, у другій - дати 

фотокартку, у третій - П.І.Б студента. Для кожного студента виділити 

окремий рядок.  

http://office.microsoft.com/ru-ru/sharepointdesigner/default.aspx


 
17). Таблицю зробити прозорою та не відображати її границь.  

18). Розробити інформаційні Web-сторінки студентів (окрему для кожного 

студента, дати назву латиницею Прізвище.html).  

19). Всі сторінки Ваших одногрупників зберігати в папці Students. 

20). На сторінці дати інформацію про студента у табличній формі: №п/п, 

фотокартка, П.І.Б., дата народження, електронна адреса.  

 



21). Встановити розмір границь таблиці та залити комірки кольором, 

відмінним від основного кольору фона сторінки, шапку таблиці оформити 

напівжирним шрифтом.  

22). У таблиці на сторінці + _lab01.html. П.І.Б. оформити у вигляді 

гіперпосилання на інформаційні сторінки студентів. 

23). Скопіювати в звіт HTML – коди сторінки + _lab01.html з докладним 

поясненням кожного тегу. 

тег пояснення 

html  

24). Відредагувати звіт. 

25). Матеріали лабораторної роботи повинні зберігатися на диску z у папці 

«Лабораторна робота 1». 

 


