
Теги  мови HTML 
Команди мови HTML називаються тегами. Теги бувають 

одинарними і парними.  
<HTML> ... </HTML> тег означення html-файлу. 
 <HEAD>...</HEAD> заголовок документа.  
<TITLE>...</TITLE> заголовок Windows-вікна. 
<!— текст —> позначає коментар(<COMMENT> текст-коментар 

</COMMENT>). 

<BODY паpaметри>...</BODY> записують увесь текст сторінки. 
Цей текст відображатиметься у вікні броузера. 

Розглянемо головні параметри тега BODY: 
 

BACKGROUND = 

"d:\myweb\picturel .jpg"  

Задає шлях до картинки 
для тла  

BGCOLOR = "white"  Задає білий колір тла, якщо  
не використовується тло-
картинка  

BGPROPERTIES = "fixed"  Фонове зображення не 
прокручується  

TEXT = "black"  Задає колір тексту (тут 
чорний) на сторінці  

Теги форматування символів тексту (вони парні):  
 

<В> текст </В>  Товстий шрифт тексту  

<І> текст <I>  Шрифт - курсив  

<U> текст </U>  Підкреслений шрифт  

<SUB> текст </SUB>  Нижній індекс. 
Наприклад, щоб отримати 
вираз HgO, пишуть 
H<SUB>2</SUB>O  

<SUP> текст </SUP>  Верхній індекс, 
наприклад, 1

а
 вулиця, а

2
  

<BIG> текст </BIG>  ВЕЛИКИЙ шрифт  

<SMALL> текст </SMALL>  Малий шрифт  

<EM> текст </ЕМ>  Виокремлений курсивом 
текст (те саме, що тег І)  

<B> <I> текст </І></В>  Товстий курсив. Цей 

приклад демонструє 
застосування принципу 
вкладення тегів  

 

Теги для розміщення тексту (вони одинарні): 
 

<р>  Цей тег означає початок нового абзацу. Його 
можна записувати в кінці попереднього. На-
ступне після тега <Р> речення починатиметься з 
нового, вирівняного до лівого краю, абзацу без 
відступу. Між абзацами буде порожній рядок. 
Зауважимо, що тег <Р> може викорис-
товуватися як парний: <Р> текст абзацу </Р>   

<BR>  Наступний за цим тегом текст буде наведено у 
новому рядку без пропуску рядка  

<HR>  У рядку буде проведена горизонтальна лінія  

Заголовок - окремий тип абзацу. Є шість видів заголовків, які 
відрізняються розмірами символів: 

 

Теги  Результат на екрані  

<Н1>Заголовок 1</Н1>  Заголовок 1  

<Н2>Заголовок 2</Н2>  Заголовок 2  

<Н3> Заголовок 3</Н3>  Заголовок 3  

<Н4>Заголовок 4</Н4>  Заголовок 4  

<Н5>Заголовок 5</Н5>  Заголовок 5  

<Н6>Заголовок 6</Н6>  Заголовок 6  

Заголовок за замовчуванням вирівнюється до лівого краю вікна. 
Якщо вирівнювання заголовка чи іншого елемента на сторінці потрібно 
задати явно, то використовують теги вирівнювання: 
 

<CENTER> елемент </CENTER>  Вирівнювання до 
центру  

<LEFT> елемент </LEFT>  Вирівнювання до 
лівого краю  

<RIGHT> елемент </RIGHT>  Вирівнювання до 
правого краю  

 
<FONT FACE=”Time New Roman@ Size=7 color=red> вміст контейнера </FONT> - тег 
задання параметрів шрифта 
 
<IMG SRC= “адреса графічного файлу” ALT = “альтернативний текст” ALING=”left” 
WIDTH=200 HEIGTHT=200> - вставляння графічних файлів 
<A HREF=”адреса файлу”> текст  </A> - вставляння гіперпосилань у вигляді тексту 
<A HREF=”адреса файлу”> <IMG SRC= “адреса графічного файлу”>   </A> - 
вставляння гіперпосилань у вигляді малюнка 


