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Створення WEB – сайту засобами онлайн системи . 

Конструювання сайтів відбувається в кілька кроків. 

План 

І.Реєстрація облікового запису на сервері онлайн-системи конструювання 

сайтів. 

ІІ.Вибір назви сайту та шаблону його оформлення. 

ІІІ.Створення сторінок сайту, системи навігації. 

IV.Заповнення сторінок контентом. 

V.Публікація сайту. 

 
І. Розглянемо  як відбувається процес розробки WEB – сайту засобами, що 

безкоштовно надає  користувачам WEB сервер Google.  

Відповідний сервіс має назву Google Sites. 



Обліковий запис Google ви використовували з електронною поштою та 

спільними документами Google. 

 Для створення сайту потрібно увійти на → Google Диск з вашим 

обліковим записом Google.  

Заходите в Google та натискаєте на  → вибираємо із списку  Диск → 

у правому верхньому куті вибираємо Обліковий запис Google → Додати 

обліковий запис → вводите свої дані або реєструєтесь. 

Вибираєте мишею → Виконати → Створити → Більше → Google Сайт. 

Після виконання цих дій у вікні браузера буде відкрито Головну сторінку 

нового сайту. 

ІІ.У правій частині вікна відкриється бічна панель з елементами 

керування призначена для створення, редагування та форматування WEB 

сторінок сайту. 

Ескіз сайту створиться і збережеться на Google Диск одразу від будь-яких 

змін на сторінці сайту. 

У подальшому редагування вашого сайту додавання та редагування  WEB 

сторінок, змінення оформлення.  

Вам потрібно використовувати інструменти бічної панелі. Відкрити сайт в 

режимі редагування можна подвійним клацанням на його ескізі на Google 

Диску. Щоб надати назву сайту потрібно ввести в її  поле Назва документа на 

сайті у верхній частині заголовка сторінки з ліва. Одночасно буде змінено назву 

сайту і підпис ескізу сайту на Google диск.  

Як і для документів Google усі зміни виконані на сайті автоматично будуть 

збережені. 

Для вибору Шаблону оформлення сайту потрібно: 

1.Вбрати вкладку теми у правій частині вікна; 

2.Вибрати одну із запропонованих тем оформлення; 

3.Вибрати кольорову гаму та стиль шрифту із числа тих, що запропоновані 

з вибраної теми. 

Можна також змінити Назву заголовка на сторінках сайту – після 

наведення вказівника на заголовок  з’являється панель налаштувань з 

командами Змінити зображення та тип Верхнього колонтитула. 

 
1.Вибір  змінити зображення: 

 - Додати – зміна типу заголовка (обкладинка, великий банер, банер, лише 

заголовок); 



- Вибрати зображення - відкриває список зображень  які можуть бути 

використані в заголовку сторінки. 

Одразу після створення сайт містить лише одну сторінку, яка є головною 

сторінкою Google Сфйт. 

Кожна сторінка сайту має назву. Назву головної сторінки потрібно ввести 

в Поле заголовок сторінки (приклад – «Дистанційне навчання»). Для назви ми 

можемо вибрати: 

- шрифт тексту; 

- розмір тексту; 

- колір тексту; 

- розміщення тексту на сторінці. 

III. Для створення додаткової сторінки на сайті потрібно → вибрати на 

вкладці Сторінки (у правому верхньому куті) → вибрати кнопку Додати 

сторінку → ввести назву сторінки в поле Назва (приклад – «Навчальний 

предмет») → вибрати Гіперпосилання → Готово. 

Панель навігації формується автоматично під час створення нових 

сторінок і відображається на головній сторінці в правому верхньому куті за 

замовчуванням. Порядок сторінок можна змінювати перетягуючи за допомогою 

натискання лівої клавіші миші на блок заголовка сторінки у потрібне місце. 

 
Для створення головної сторінки Тематичного розділу потрібно 

перетягнути блоки заголовка інших сторінок цього розділу на заголовки 

головної сторінки розділу. Таким чином формується внутрішня структура цього 

сайту.  

Додаємо ще одну сторінку самостійно. Використовуючи послідовність, яка 

була щойно освоєна. Та вказуємо назву цієї сторінки (Свій предмет). 

На WEB сторінку можна вставити різні об’єкти:  

 Для створення блоку введення тексту 

 Для вставлення зображення з носіїв даних вашого комп’ютера 

Для вставлення об’єктів різних типів з ресурсів Інтернету або посилань 
на них за їх URL-адресою. 

 Для вставлення посилання на папку з вашого Google Диску 



     
Виконаємо такі завдання. 

1.тестові поля; 

2.зображення; 

3.гіперпосилання; 

4.карусель зображень; 

5.кнопка; 

6.відео; 

7.документ; 

8.презентація; 

Для цього призначена вкладка Вставити у правій верхній частині вікна 

браузера. 

IV. Додамо декілька  об’єктів на WEB сторінку: 

1.Додати текст →  → записуємо текст або вставляємо з 

копійований з власного документа.  

Щоб переглянути, що у нас вийшло натискаємо Попередній вигляд . 

Щоб повернутись назад до створення сайту натискаємо . 

2.Додати зображення  → Вставити або Вибрати → Google Диск → 

вибравши зображення натискаємо Додати. 

Вставити об’єкт →  → вставити  посилання → За URL→ Додати. 

Вставити об’єкт з Диску →  → вибрати об’єкт → додати. 



3. Додати гіперпосилання →  заходимо на Google Диск вибираємо  та 

натискаємо один раз на Презентацію  →  натискаємо на значок

Отримати посилання → Копіювати посилання → Готово → повертаємося 

до нашого сайту та натискаємо мишею для активізації Текстове поле → 

вибираємо на панелі активного поля Більше → Вставити посилання  → 

вставляєм посилання та вказуємо назву цього посилання → Застосувати. 

4.Карусель зображень  → Додати зображення → 

Вставити або Вибрати зображення → вибираємо декілька зображень з Google 

Диску → Додати → Вибрати. 

5. Додати кнопку  → Вставити → Кнопка → записуємо Назву → 

вибираємо Посилання → Вставити → розміщуємо готову кнопку на сайті. 

6. Додати відео  → Вставити →YouTube → копіюємо посилання з 

іншої вкладки, вставляємо для пошуку у рядок  → Додати. 

7. Додати документ  → Вставити → Документ → вибираємо 

документ → Додати. 

8. Додати презентацію  → Вставити → Презентацію → 

вибираємо презентацію → Додати. 

V.На панелі задач вибираємо Опублікувати → записуємо англійськими 

літерами назву → Опублікувати. 

  



Інструкційна карта 

План створення WEB – сайту 

І.Реєстрація облікового запису на сервері онлайн-системи конструювання 

сайтів. 

ІІ.Вибір назви сайту та шаблону його оформлення. 

ІІІ.Створення сторінок сайту, системи навігації. 

IV.Заповнення сторінок контентом. 

V.Публікація сайту. 

_______________________________________________________________ 

I.Для створення сайту потрібно увійти на → Google Диск з вашим 

обліковим записом Google. Заходите в Google та натискаєте на  → вибираємо 

із списку  Диск → у правому верхньому куті вибираємо Обліковий запис 

Google → Додати обліковий запис → вводите свої дані або реєструєтесь. 

Вибираєте мишею → Виконати → Створити → Більше → Google Сайт. 

Після виконання цих дій у вікні браузера буде відкрито Головну сторінку 

нового сайту. 

 

II. У правій частині вікна відкриється бічна панель з елементами 

керування призначена для створення, редагування та форматування WEB 

сторінок сайту. 

Щоб надати назву сайту потрібно ввести в її  поле Назва документа на 

сайті у верхній частині заголовка сторінки з ліва. Одночасно буде змінено назву 

сайту і підпис ескізу сайту на Google диск. Як і для документів Google усі зміни 

виконані на сайті автоматично будуть збережені. 

 

III. Для створення додаткової сторінки на сайті потрібно → вибрати на 

вкладці Сторінки (у правому верхньому куті) → вибрати кнопку Додати 

сторінку → ввести назву сторінки в поле Назва (приклад – «Навчальний 

предмет») → вибрати Гіперпосилання → Готово. 

Панель навігації формується автоматично під час створення нових 

сторінок і відображається на головній сторінці в правому верхньому куті за 

замовчуванням. Порядок сторінок можна змінювати перетягуючи за допомогою 

натискання лівої клавіші миші на блок заголовка сторінки у потрібне місце. 

 
  



IV. Додамо декілька об’єктів на WEB сторінку: 

1.Додати текст →  → записуємо текст або вставляємо з 

копійований з власного документа.  

Щоб переглянути, що у нас вийшло натискаємо Попередній вигляд . 

Щоб повернутись назад до створення сайту натискаємо . 

2.Додати зображення  → Вставити або Вибрати → Google Диск → 

вибравши зображення натискаємо Додати. 

Вставити об’єкт →  → вставити  посилання → За URL→ Додати. 

Вставити об’єкт з Диску →  → вибрати об’єкт → додати. 

3. Додати гіперпосилання →  заходимо на Google Диск вибираємо  та 

натискаємо один раз на Презентацію  →  натискаємо на значок

Отримати посилання → Копіювати посилання → Готово → повертаємося 

до нашого сайту та натискаємо мишею для активізації Текстове поле → 

вибираємо на панелі активного поля Більше → Вставити посилання  → 

вставляєм посилання та вказуємо назву цього посилання → Застосувати. 

4.Карусель зображень  → Додати зображення → 

Вставити або Вибрати зображення → вибираємо декілька зображень з Google 

Диску → Додати → Вибрати. 

5. Додати кнопку  → Вставити → Кнопка → записуємо Назву → 

вибираємо Посилання → Вставити → розміщуємо готову кнопку на сайті. 

6. Додати відео  → Вставити →YouTube → копіюємо посилання з 

іншої вкладки, вставляємо для пошуку у рядок  → Додати. 

7. Додати документ  → Вставити → Документ → вибираємо 

документ → Додати. 

8. Додати презентацію  → Вставити → Презентацію → 

вибираємо презентацію → Додати. 

 

V. На панелі задач вибираємо Опублікувати → записуємо англійськими 

літерами назву → Опублікувати. 
 


