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ВСТУП 

Однією з головних задач комп’ютерних мереж є обмін інформацією 

між людьми. Гіпертекстова система WWW (World Wide Web) створювала-

ся в першу чергу саме для цих цілей і сьогодні вона є найбільш поширеним 

засобом спілкування, який включає в себе різноманітні технології. Тому 

розуміння принципів представлення і обміну даних у мережі для організа-

ції не тільки споживання, але і представлення накопиченої інформації важ-

ливо практично для будь-якого фахівця. 

У даних методичних вказівках розглядається призначення основних 

елементів мови HTML для створення і оформлення Web-сторінок, принци-

пи організації гіперпосилань на інші документи, основи написання скрип-

тів мовою Javascript.  

Дані методичні вказівки призначені для студентів, які здобувають 

фах за напрямами ―Економіка та підприємництво‖, ―Менеджмент‖, ―Торгі-

вля‖, ―Державна служба‖ при виконанні ними лабораторних робіт і для са-

мостійного вивчення основ створення Web-документів. 

Метою даних методичних вказівок є практичне засвоєння основ 

створення  статичних та динамічних Web-сторінок, котрі можуть бути ви-

користані при розробці Web-сайтів для гіпертекстової системи WWW.  

Матеріал першої частини методичних вказівок призначений для са-

мостійного опрацювання і засвоєння. Тут наведена велика кількість прак-

тичних прикладів Web-документів з поясненнями до їх створення. 

У другій частині знаходяться лабораторні роботи, які можуть вико-

нуватися як на заняттях, так і самостійно. Кожна лабораторна робота міс-

тить посилання на відповідні розділи навчального матеріалу, перелік пи-

тань для повторення, вимоги до звіту і практичних результатів виконання, 

варіанти індивідуальних завдань, розділених на три рівні складності. Така 

система завдань є доволі зручною для організації рейтингово-бальної сис-

теми оцінювання знань студентів. Завдання першого рівня складності від-

повідають репродуктивному рівню засвоєння знань та оцінюються най-

меншою кількістю балів. Для розв’язання завдань другого рівня складності 

необхідний евристичний характер інтелектуальної діяльності, завдання 

оцінюються середньою кількістю балів. До третього рівня складності на-

лежать завдання, для розв’язання яких необхідно мати креативний харак-

тер інтелектуальної діяльності. При успішному виконанні завдань цього 

рівня студент заслуговує на найбільшу кількість балів.  

Лабораторна робота №3 містить завдання підвищеної складності з 

програмування скриптів JavaScript, тому може використовуватися як дода-

ткова робота для здобуття студентами бонусних рейтингових балів. 

У цілому методичні вказівки безумовно будуть корисні студентам 

різних спеціальностей і форм навчання. 



Основи створення WEB-документів 

 5 Кафедра інформаційних  систем в економіці 

 

ЧАСТИНА І .  МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ  
РОБОТИ  

1 ОСНОВИ СТВОРЕННЯ WEB-ДОКУМЕНТІВ 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

 обов‟язковими тегами; 
 тегами зміни кольрів; 
 тегами форматування тексту; 
 роботою із зображеннями. 

 

1.1 Теоретичні відомості 

Мова HTML, або універсальна мова розмітки гіпертексту, викорис-

товується для створення самих різних інтерактивних документів з гіперпо-

силаннями й елементами мультимедіа – Web-сторінок (інша назва –  

HTML-сторінки), інтерфейсів, презентацій, електронних книг і навчальних 

посібників. Файли з HTML-кодом – це звичайні текстові файли, доступні 

для читання як програмі, так і людині. Завдяки цьому HTML-сторінки мо-

жна редагувати й переглядати на будь-якому комп'ютері й у будь-якій опе-

раційній системі. Для відтворення і перегляду змісту HTML-сторінок ви-

користовуються спеціальні програми-браузери, наприклад, Internet Explor-

er, Netscape Navigator, Opera. 

Для створення HTML-сторінок можна користуватися будь-яким тек-

стовим редактором, але існують і спеціалізовані програми. Ці HTML-

редактори діляться на два типи: візуальні й невізуальні. Візуальні HTML-

редактори мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і не вимагають багато 

часу на освоєння, але часто можуть генерувати дуже довгий, неоптималь-

ний і малозрозумілий HTML-код, який потім важко редагувати. До редак-

торів цього типу належать, наприклад, Microsoft FrontPage, Macromedia 

Dreamweaver. 

Невізуальні редактори вимагають знання HTML, але позбавлені 

недоліків візуальних редакторів. Крім того, це, як правило, невеликі про-

грами, безкоштовні або умовно-безкоштовні. До HTML-редакторів цього 

типу належать, наприклад, MacroHTML, HomeSite, Edit Plus. 

HTML не є мовою програмування у звичайному розумінні. Тому для 

того, щоб на HTML-сторінці щось виконувалося, наприклад, виводився 

якийсь текст або змінювалася картинка у відповідь на певні дії користува-

ча, необхідно користуватися спеціальними засобами, такими як мови про-

грамування JavaScript та VBScript, що розширюють можливості HTML. 
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Було би помилковим називати HTML мовою програмування. Справа 

тут навіть не в тому, що в HTML немає компілятора, а тільки вбудований у 

браузер інтерпретатор: BASIC й JavaScript теж обходяться одними інтерп-

ретаторами, але це не заважає їм називатися мовами програмування. В 

HTML відсутній головний атрибут, властивий будь-якій мові програму-

вання, – команди. На HTML не можна задати послідовність дій,  можна за-

дати тільки опис того, як браузер повинен виводити на екран зміст доку-

мента. Якщо ж на Web-сторінці дійсно повинне щось виконуватися, на-

приклад вестися форум, то використовуються дійсні мови програмування, 

такі як Java та JavaScript. Тому говорити "програма на HTML" не зовсім 

коректно. Ми будемо користуватися терміном "HTML-код". 

1.2 Структура Web-документа  

Web-документ складається з кількох розділів, кожен з яких містить 

різноманітні елементи – описові елементи (визначення версії HTML і сис-

теми кодування символів, заголовок, ключові слова для пошукових машин, 

підключення зовнішніх файлів стилів тощо), елементи змісту (тестові аб-

заци, списки, таблиці, рисунки тощо) та ін. 

Опис усіх компонентів Web-документа задається за допомогою спе-

ціальних міток (дескрипторів) – тегів (tags). Тег – це код, що ідентифікує 

певний елемент Web-документа. Теги вказуються в кутових дужках < >. 

Більшість тегів є парними, тобто складаються з початкового і кінце-

вого тегів. Кіцеві теги перед іменем мають похилу риску "/", наприклад: 

</P>. Пара тегів, яка складається з початкового та кінцевого тегів, назива-

ється контейнером. 

До обов’язкових тегів, які визначають структурні розділи Web-

документа, можна віднести контейнери, як на рисунку 1.1:  
 <HTML> 

 

<HEAD> 

       ...  

</HEAD> 

  

<BODY> 

       ... 

</BODY> 

 

</HTML> 

"шапка" документа 

Змістова частина (тіло документа) 

Документ 

 

Рисунок 1.1 – Структура Web-документа 

Опис даних тегів знаходиться в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Елементи структури HTML та їх призначення 

Назва тега Призначення 

<HTML> Використовується для визначення Web-документа і містить 
різноманітну службову інформацію, наприклад дані про версію 
мови HTML, кодові набори символів тощо.  

<HEAD> "Шапка" Web-документа. Елемент <HEAD> розміщується од-
разу за тегом <HTML> і  передує основній частині Web-
документа. Він містить загальну інформацію про документ, 
наприклад ключові слова пошуку документа для пошукових 
машин, заголовок документа тощо. 

<TITLE> Все що знаходиться в контейнері <TITLE> інтерпретується 
браузером як назва Web-документа і відображається в заго-
ловку вікна браузера. Цей тег вказується у розділі <HEAD>. 

<BODY> Тіло документа. В ньому розміщена вся змістовна частина 
документа, яка відображається на екрані згідно заданого 
оформлення. 

<FRAMESET> Набір фреймів. Фрейми розділяють загальне вікно докумен-
та у браузері на кілька вікон, кожне з яких може висвітлюва-
ти окремий Web-документ і мати свою полосу прокручуван-
ня. Цей тег використовується у фреймовому Web-документі 
замість елемента <BODY>. 

1.2.1 ПРИКЛАД WEB-ДОКУМЕНТА 

вага! Файли Web-документів повинні мати розширення html або 
htm, а ім‟я краще задавати маленькими латинськими літерами. 
Такими ж літерами рекомендується задавати імена всіх файлів, 

які підключаються до сторінки. Це зумовлено вимогами більшості 
Web-серверів, на яких розташовуються Web-документи. 

Для створення Web-документа скористаємося простим текстовим 

редактором: редактором Блокнот або текстовим редактором, що відкриває 

програма Total Commander комбінацією клавіш <Shift>+<F4>: 
 Відкрийте редактор і внесіть наступний код: 

 

<html> 

<head> 

 <title> Моя перша сторінка </title> 

</head> 

<body> 

 Здрастуйте, це моя перша сторінка. <br>  

 Ласкаво просимо! 

</body> 

</html> 

У 
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 Збережіть цей документ на робочому диску, за-

давши йому ім'я index.html і відкрийте його у 
браузері. 

 

вага! У більшості випадків Web-сайт складається з кількох Web-
сторінок (Web-документів). Коли клієнт звертається до сайту, 

сервер автоматично шукає першу сторінку – найчастіше це файл з 
ім‟ям index. Тому стартовій сторінці сайта рекомендується давати 
саме це ім‟я. 

Зверніть увагу на заголовок вікна Internet Explorer. Який 
тег задає текст заголовка? 
 

Приклад тега <BR> (перенос тексту на інший рядок): 

За допомогою текстового редактора внесіть зміни у до-
кумент: спробуйте поставити тег <br> після слова 
“Здрастуйте”. Збережіть документ, відкрийте його у 
браузері і подивіться, що вийде. 

Для економії часу у нашій роботі можна не закривати увесь час вікна 

редактора і браузера. Достатньо у редакторі спочатку зберегти зроблені 

зміни, а потім у браузері оновити сторінку (кнопка  Обновить  або меню 

“Вид”  “Обновить”). Якщо змін не видно, то це значить, що десь щось 

неправильно написано, або забули зберегти документ. 

Теги також мають свої атрибути, які визначають особливості кож-

ного конкретного тега (відповідно і елемента у Web-документі). Атрибути 

використовують для завдання особливостей форматування елементів. Ат-

рибути вказуються завжди у початковому тегі усередині кутових дужок пі-

сля імені тега. Атрибути вказуються наступною парою:  

ім’я атрибута=“значення” 

Наприклад: 

<BODY bgcolor=“green”  text=“blue”> 

означає, що увесь документ буде мати фон зеленого кольору і текст 

синього кольору. 

Можна виділити загальні набори атрибутів, які має переважна біль-

шість тегів, і специфічні набори, які властиві окремим тегам. Також існу-

ють атрибути подій, які визначають опис і обробку подій, що виникають 

при виконанні якихось дій над елементом у документі (наприклад, наве-

дення покажчика мишки, клацання лівою кнопкою мишки тощо). Ці події 

використовуються для програмування динамічних Web-документів. 

Призначення деяких атрибутів тега <BODY> наведено в таблиці 1.2. 

У 
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Таблиця 1.2 – Атрибути елемента <BODY> та їх призначення 

Атрибут Призначення 

alink Встановлює колір виділення активного гіперпосилання 

background Вказує на url-адресу файлу зображення для фону документа 

bgcolor Встановлює колір фону документа 

leftmargin Визначає ширину лівого поля в пікселях 

link Визначає колір гіперпосилання 

text Визначає колір тексту документа 

topmargin Визначає ширину верхнього поля в пікселях 

vlink Визначає колір гіперпосилання, яке вже відвідувалося 

1.3 Використання кольорів 

1.3.1 КОЛІР ТЕКСТУ 

Для завдання кольору тексту використовується спеціальний тег 

<FONT> </FONT>. Весь текст, що знаходиться між початковою і кінцевою 

частинами  цього тега буде оформлений відповідним кольором: 

<font color="#FFFF00">Ласкаво просимо!</font> 

Як видно, перед кодом кольору ставиться знак #. Це ознака того, що 

колір задається кодом у шістнадцятковій системі числення у вигляді 

RRGGBB. Тобто будь-який колір виходить із змішання у відповідних про-

порціях трьох базових кольорів: Red, Green, Blue (RGB) – червоний, зеле-

ний, синій. Розрахувати шістнадцятковий код кольору можна у наступний 

спосіб: 
 Відкрийте якесь вікно редагування кольорів, 

наприклад: згорніть усі вікна, викличте кон-

текстне меню для Робочого столу і виберіть ко-

манду “Свойства”. Далі виберіть вкладку “Офор-

мление”, розгорніть поле зі списком “Цвет” і 

виберіть “Другие”. 

У вікні, що з'явилося, праворуч унизу бачимо поля ―Красный‖, ―Зе-

леный‖, ―Синий‖ із десятковими кодами (порціями) базових кольорів, із 

змішання яких виходить колір, що вибрано у палітрі кольорів.   

Виконаємо перерахування одного із десяткових кодів у шістнадцят-

кову форму: 
 Відкрийте вікно програми Калькулятор і вико-

найте у ньому меню “Вид”  “Инженерный”; 

 Внесіть у Калькулятор десятковий код одного із 

базових кольорів і натисніть перемикач HEX для 

одержання шістнадцяткового значення. 
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Звівши докупи шістнадцяткові коди порцій базових кольорів, можна 

отримати шістнадцятковий код будь-якого змішаного кольору. Наприклад, 

для жовтого кольору:  

Dec: червоний 255, зелений 255, синій 0  

HEX: червоний FF, зелений FF, синій 00  

Результат: #FFFF00 

Діючи розглянутим способом, отримайте шістнадцят-
ковий код для якогось вибраного Вами змішаного кольору. 
 

В таблиці 1.3 наведено основні кольори, що використовуються у 

Web-документах. 

Таблиця 1.3 – Стандартні кольори 

Колір Ім'я Код 

чорний black 000000 

бордовий maroon 800000 

зелений green 008000 

оливковий olive 808000 

темно-синій navy 000080 

фіолетовий purple 800080 

електрик teal 008080 

сірий gray 808080 

срібний silver C0C0C0 

червоний red FF0000 

лимонний lime 00FF00 

жовтий yellow FFFF00 

синій blue 0000FF 

фуксія fuchsia FF00FF 

морська хвиля aqua 00FFFF 

білий white FFFFFF 
 

 Внесіть у документ index.html наступні зміни, 

збережіть і перевірте документ у браузері: 
 

<html> 

<head> 

 <title> Моя перша сторінка </title> 

</head> 

<body> 

 Здрастуйте, це моя перша сторінка. <br> 

 <font color="#FFFF00"> Ласкаво просимо! </font> 

</body> 

</html>  
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Стандартні кольори, наведені у таблиці 1.3, можна задавати у Web-

документах як шістнадцятковим кодом, так і вказаною назвою. 

Тег <FONT> багатофункціональний. Ним може задаватися не тільки 

колір тексту в конкретній частині документа, але й характеристики шриф-

ту. Атрибути даного тегу наведено в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 – Атрибути елементу  <FONT> та їх призначення 

Атрибут Призначення 

face Вибір гарнітури шрифту. Значення атрибуту – назва шрифту 

size Розмір шрифту. Вказується в діапазоні від 1 до 7. 

color Колір шрифту. Можливе використання числових та символьних 
форматів завдання кольорів. 

 

Для того, щоб увесь текст сторінки був одного кольору згадаємо про 

тег <BODY>:  

<body text="#008000">  

Це значить, що увесь текст сторінки буде зеленим, крім тексту, для 

якого ми спеціально прописали <FONT> (якщо колір тексту в <BODY> не 

задавати, то за замовчуванням він буде чорним):  
 Внесіть у документ index.html наступні зміни, 

збережіть і перевірте документ у браузері: 
 

<html> 

<head> 

 <title> Моя перша сторінка </title> 

</head> 

<body text="#008000"> 

 Здрастуйте, це моя перша сторінка. <br> 

 <font color="#FFFF00"> Ласкаво просимо! </font>  

</body> 

</html> 

1.3.2 КОЛІІР ФОНУ 

Для завдання кольору фону використовується атрибут bgcolor. 

Наприклад:  

<body bgcolor="#000000"> 

Для тега можна одночасно задати і кольори тексту, і кольори фону:  

<body text="#008000 bgcolor="#000000"> 

Внесіть у документ index.html показаний тут колір фону, 
збережіть і перевірте документ у браузері. 
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1.4 Форматування тексту 

Для форматування тексту використовуються декілька елементів, ко-

трі наведено в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 – Елементи форматування тексту 

Тег Призначення 

<Р> Абзац (параграф) тексту. Текст абзацу розміщується між тегами 
<Р> і </Р> 

<BR> Розрив рядка (перехід на новий рядок). Одинарний тег <BR> 
змушує браузер перенести текст на новий рядок незалежно від 
стану поточного рядка. 

<NOBR> Нерозривний рядок. Текст, розмішений між тегами <NOBR> та 
</NOBR> буде розміщеним в браузері в один рядок, незалежно 
від його довжини. 

<DIV> Блок (розділ), який може містити текст, зображення та інші еле-
менти Web-документа. Початковий тег <DIV> може доповнюва-
тися багатьма атрибутами оформлення цілого блоку. Блоки час-
то використовують для утворення шарів сторінки, які можуть не-
залежно “плавати” по сторінці. 

1.4.1 ВИРІВНЮВАННЯ 

За допомогою параграфів (абзаців) <P> </P> та атрибуту align 

можна задавати вирівнювання тексту в документі. Значення атрибуту 

align наведено в таблиці 1.6.  

Таблиця 1.6 – Значення атрибуту align 

Значення Параметри вирівнювання 

center По центру 

right По правому краю 

left По лівому краю 

justify По ширині 

 

Наприклад: 

<p align="center">текст</p>  

<p align="left">текст</p>  

<p align="right">текст</p>  

Якщо для тексту не задавати вирівнювання, він завжди вирівнюється 

по лівому краю. 

 
 Внесіть у документ Index.html наступні зміни, 

збережіть і перевірте документ у браузері: 
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<html> 

<head> 

 <title> Моя перша сторінка </title> 

</head> 

<body text="#008000" bgcolor="#000000"> 

 <p align="center"> 

 Здрастуйте, це моя перша сторінка. <br> 

 <font color="#FFFF00"> Ласкаво просимо! </font> </p> 

</body> 

</html>  
 

Спробуйте підставити в параграф інші значення left або 
right атрибуту align і перевірте документ у браузері. 

Атрибут align властивий для багатьох тегів. Також для вирівню-

вання по центру усіх елементів (тексту, таблиць) існує окремий тег <CEN-

TER></CENTER>: 

<center>текст</center>  
 Внесіть у документ Index.html наступні зміни, 

збережіть і перевірте документ у браузері: 
 

<html> 

<head> 

 <title> Моя перша сторінка </title> 

</head> 

<body text="#008000" bgcolor="#000000"> 

 <center> 

 Здрастуйте, це моя перша сторінка. <br> 

 <font color="#FFFF00"> Ласкаво просимо! </font>  

 </center> 

</body> 

</html>  
 

Значення justify для атрибуту align не працює в старих версіях 

браузерів, тому у тих, хто використовує старі браузери, він може не діяти і 

вирівнювання відбувається по лівому краю. 
 Внесіть у документ Index.html наступні зміни, 

збережіть і перевірте документ у браузері: 
 

<html> 

<head> 

 <title> Моя перша сторінка </title> 

</head> 

 <body text="#008000" bgcolor="#000000"> 
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 <center> 

 Здрастуйте, це моя перша сторінка. <br> 

 <font color="#FFFF00"> Ласкаво просимо! </font>  

 </center> 

 <p align="justify"> 

Інформація – не статичний, а динамічний об’єкт, який 

змінюється та існує лише в момент взаємодії даних та 

методів. Решту часу інформація перебуває в стані да-

них. Поняття інформації належить до фундаментальних 

понять в сучасній науці. </p>  

</body> 

</html>  

1.4.2 ГАРНІТУРА І РОЗМІР ШРИФТУ 

Розмір шрифту задається значеннями атрибуту face для тега 

<FONT>  (див табл. 1.4). Наприклад, можна задавати шрифти Arial (без 

надсічок), Times Roman (пропорційний), Courier і інші: 
 

<font face="arial"> текст </font> 
 

Розмір шрифту задається значеннями атрибуту size для тега 

<font>. Розмір шрифта може бути значенням від 1 до 7, або позначенням 

відносного збільшення від базового розміру 3: 

<font size="4"> текст </font> 
<font size="+1"> текст </font> 
<font size="-2"> текст </font> 

 Внесіть у документ Index.html наступні зміни, 

збережіть і перевірте документ у браузері: 
 

<html> 

<head> 

 <title> Моя перша сторінка </title> 

</head> 

<body text="#008000" bgcolor="#000000"> 

 <center> 

 Здрастуйте, це моя перша сторінка. <br> 

 <font color="#FFFF00"> Ласкаво просимо!</font> 

 <p align="justify"> 

 <font size="+1">Інформація  </font> – не статичний, 

а динамічний об’єкт, який змінюється та існує лише в 

момент взаємодії даних та методів. Решту години інфо-

рмація перебуває в стані даних. Поняття інформації 

належить до фундаментальних понять в сучасній науці. 
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 </p>  

</body> 

</html>  

1.4.3 НАКРЕСЛЕННЯ 

Крім зміни розміру шрифту можна також змінювати накреслення те-

ксту за допомогою відповідних тегів (таблиця 1.7). 

Таблиця 1.7 – Елементи накреслення тексту 

Тег Призначення 

<В> Напівжирний текст 

<І> Курсив 

<U> Підкреслювання 

<STRIKE> Закреслений текст 

<BIG> Використовує шрифт більшого розміру 

<SMALL> Використовує шрифт меншого розміру 

<ТТ> Використання шрифту друкарської машинки 
 

До одного фрагмента тексту може застосовуватися відразу кілька 

тегів форматування:  

<B><I> текст </I></B> 

1.5 Заголовки 

В HTML існують заголовки різних рівнів для виділення тексту: 

<H1> текст </H1> 

<H2> текст </H2> 

Усього існує шість рівнів заголовків від H1 до H6. Кожен заголовок 

має власний стандартний набір параметрів форматування. 
 Внесіть у документ Index.html наступні зміни, 

збережіть і перевірте документ у браузері: 
 

<html> 

 <head> 

 <title> Моя перша сторінка </title> 

 </head> 

 <body text="#008000" bgcolor="#000000"> 

 <center> 

 <H2>Здрастуйте, це моя перша сторінка.</H2>  

 <br> 

 <font color="#FFFF00"> Ласкаво просимо!</font> 

 <p align="justify"> 

 <font size="+1">Інформація  </font> – не статичний, 

а динамічний об’єкт, який змінюється та існує лише в 
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момент взаємодії даних та методів. Решту години інфо-

рмація перебуває в стані даних. Поняття інформації 

належить до фундаментальних понять в сучасній науці.  

 </p>  

</body> 

</html>  
 

З’ясуйте, як виглядає оформлення усіх заголовків від H1 
до H6. 

1.6 Створення списків 

HTML містить спеціальні елементи, які дозволяють надавати тек-

стову інформацію у вигляді списків трьох видів: маркірованого, нумерова-

ного та списку визначень (таблиця 1.8).  

Таблиця 1.8 – Контейнери списків 

Назва списку Тег 

Маркірований (невпорядкований) <UL> 

Нумерований (впорядкований) <ОL> 

Визначення <DL> 
 

Заголовок списку є необов’язковим тегом і формується парним тегом 

<LН>. Кожен рядок маркірованого і нумерованого списків задається оди-

нарним тегом <LІ> 

Маркіровані списки 

Для зміни вигляду маркеру використовується атрибут type. Для мар-

кірованого списку він має наступні значення: square (заповнений квад-

рат), circle (незаповнене коло). Цей атрибут властивий як тегу <UL>, 

так і <LI>. 

Нумеровані списки 

Нумерація у списку задається атрибутом type (таблиця 1.9). Цей ат-

рибут властивий як тегу <OL>, так і <LI>. 

Таблиця 1.9 – Стилі нумерації в нумерованих списках 

Значення атри-
бута type 

Призначення 

туре=1 Нумерація арабськими цифрами (1,2,3...) 

туре=А Нумерація великими літерами англійського алфавіту 

туре=а Нумерація малими літерами англійського алфавіту 

туре=І Нумерація за допомогою римських цифр (І,ІІ,ІІІ...) 
 

Списки визначень 

Складаються із двох частин: визначення (DT) і опису (DD). 



Основи створення WEB-документів 

 17 Кафедра інформаційних  систем в економіці 

 

Створимо документ, демонструючий різні види списків. 
 Створіть новий документ spisok.html, занесіть 

у нього наступний зміст і перевірте вигляд до-

кумента у браузері: 
 

<html> 

<head> 

 <title> Приклади списків </title> 

</head> 

<body> 

<UL type="square"> 

 <LН>Маркірований список:</LН> 

 <LI>мова HTML 

 <LI>Браузер 

</UL> 

<OL type=1> 

 <LН>Нумерований список:</LН> 

 <LI>мова HTML 

 <LI>Браузер 

</OL> 

<DL title="Список визначень"> 

 <DT>мова HTML 

 <DD>це мова розмітки гіпертексту 

 <DT>Браузер 

 <DD>це програма перегляду Web-документів 

</DL> 

</body> 

</html>  

 

Документ повинен виглядати наступним чином: 
 

 

 

Рисунок 1.2 – Приклад різних списків 
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Перевірте, чи може один і той самий нумерований або 
маркірований список містити рядки із різними типами ма-
ркерів чи нумерації. 

1.7 Зображення 

Зображення значною мірою прикрашають сторінки. Але хоч дизайн 

сторінок і є важливим елементом, та не варто забувати й про розмір сторі-

нки. Чим більше ваша сторінка містить зображень, тим довше вона буде 

завантажуватися, що приводить до зниження інтересу до неї. Найчастіше у 

Web-документах використовуються зображення форматів JPEG, GIF, PNG 

JPEG (JPG) – найбільш популярний формат для збереження фотог-

рафічних зображень. За цим стандартом растрові зображення стискаються 

у кілька десятків разів, хоч і з деяким погіршенням якості зображення. 

GIF – також використовується для збереження стиснених зображень, 

проте з мінімальними втратами якості зображення. Основними перевагами 

цього формату вважаються:  

 можливість збереження прозорого кольору, що дозволяє створю-

вати зображення не тільки прямокутної, але і довільної форми; 

 збереження анімації, яка являє собою кілька зображень-кадрів у 

одному файлі, що виводяться за чергою. 

PNG – один із нових форматів з оптимальними алгоритмами стис-

нення. Теж дозволяє зберігати інформацію про прозорість пікселів зобра-

ження. 

Для вставки зображень у Web-документ використовується тег 

<IMG>. Приклад тегу для завдання показу зображення: 

<img src="my.jpg"> 

Атрибут src задає ім’я файлу зображення із вказанням місцезнахо-

дження цього файлу (URL-адресу файлу).  

вага! Згадаємо, що Web-сайт складається із кількох сторінок. 
Також сайт може містити велику кількість допоміжних зовнішніх 

файлів – рисунків, таблиць стилів тощо. Все це на Web-сервері 
зберігається у вигляді папок (каталогів) з файлами. Тому дуже 
важливо навчитися писати у Web-документах правильні шляхи до 
файлів. Відлік шляхів у Web-сайті починається із кореневого 
каталогу, де зберігається стартовий Web-документ (файл index.html) 

Тож наш приклад говорить про те, що зображення знаходиться у то-

му ж каталозі (папці), у якому знаходиться і наш документ. Якщо, напри-

клад, зображення лежить у підкаталозі MY, то посилання на нього буде ви-

глядати так:  

У 



Основи створення WEB-документів 

 19 Кафедра інформаційних  систем в економіці 

 

<img src="my/my.jpg">  

Якщо зображення лежить у каталозі на рівень вище, а документ пе-

ребуває в підкаталозі, то посилання на зображення буде таким:  

<img src="../my.jpg">  

Повний шлях до зображення можна вказувати у наступному вигляді: 

<img src="/my/my.jpg">  

Якщо зображення лежить на іншому сайті, то шлях (URL-адреса)  

прописується повністю: 
 

<img src="http://www.homepage.ru/my/my.jpg"> 

вага! Поки що для вашої зручності зберігайте зображення в тому 
ж каталозі, де знаходиться і Web-документ. 

Місце розташування зображення на сторінці залежить від місця роз-

ташування тегу в коді. 

Використовуючи графічний редактор Adobe Photoshop, 
створіть свій рисунок і збережіть його у файлі формату 
jpg (або gif чи png). Рисунок збережіть у тій же папці, де 
знаходиться документ index.html. 

Використовуючи наведені вище приклади, вставте тег 
показу зображення у розділ BODY документа index.html і 
перевірте вигляд документа у браузері. 

Тег <IMG> також має ряд атрибутів. Наприклад, для вирівнювання 

зображень у документі використовується атрибут align : 

<img src="pr1.png" align="left">  

Це означає, що зображення буде притиснуто до лівого краю екрана, а 

текст буде обтікати його праворуч. Щоб зробити навпаки (зображення 

праворуч, текст ліворуч) треба прописати right:  

<img src="pr1.png" align="right">  

Текст може розташовуватися внизу зображення (це за замовчуван-

ням) - (1), посередині - (2), і вгорі - (3): 

(1) - <img src="pr1.png" align="bottom"> 
(2) - <img src="pr1.png" align="middle"> 
(3) - <img src="pr1.png" align="top"> 

Крім атрибуту align існує ще кілька атрибутів:  

У 
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(1) - <img src="pr1.png" vspace="10"> 
(2) - <img src="pr1.png" hspace="30"> 
(3) - <img src="pr1.png" alt="моя фотографія"> 
(4) - <img src="pr1.png" width="100"> 
(5) - <img src="pr1.png" height="200"> 
(6) - <img src="pr1.png" border="5"> 

(1) - атрибут vspace – задає відстань між текстом і зображенням (по 

вертикалі). Відстань задається в пікселях (pixel - мінімальна одиниця зо-

браження, крапка). У нашому прикладі відстань дорівнює 10 пікселям. 

 (2) - атрибут hspace – теж задає відстань між текстом і зображен-

ням, але по горизонталі. Відстань задається в пікселях. У нашому прикладі 

воно дорівнює 30 пікселям (крапкам). 

(3) - атрибут alt – короткий опис зображення. Якщо у браузері на-

вести курсор миші на зображення, і так потримати його (курсор) кілька се-

кунд, з’явиться опис картинки. У нашому випадку це буде фраза – "моя 

фотографія". Якщо параметр alt не задавати, опису не буде. Опис зобра-

ження задавати треба (особливо, якщо це графічні кнопки), тому що є осо-

бливі люди, які користуються браузерами з відключеною графікою. Без 

alt їм не буде видно, на що натискати, тому що картинка не відобража-

ється, а при заданому alt, можна побачити напис, для чого воно (зобра-

ження) призначалося.  

(4) - атрибут width – ширина самого зображення (у пікселях). Якщо 

ширину не задавати спеціально, то за замовчуванням вона буде дорівнюва-

ти реальній ширині зображення (а так ви можете розтягнути або зменшити 

розміри показу зображення).  

(5) - атрибут height – висота самого зображення (теж у пікселях). 

Так само, як у випадку з width, висоту зображення можна й не задавати.  

(6) - атрибут border – товщина рамки навколо зображення (у піксе-

лях). Можна не задавати.  

 

Всі атрибути можна вказувати одночасно: 

<img src="pr1.png" align="left" hspace=30 vspace=5 alt="моя фотогра-
фія">   

Крім того, зображення можна зробити фоном документа: 

<body text="#008000" bgcolor="#000000" background="pr1.png"> 

Випробуйте дію різних атрибутів на прикладі тега показу 
зображення, заданого раніше у документі index.html. 
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1.8 Горизонтальні лінії в документі 

Різні частини великого документа можна візуально відокремити одну від 

іншої за допомогою горизонтальних ліній. 

Для відображення горизонтальних ліній використовується елемент 

<HR>. За умовчанням стандартна лінія займає всю ширину вікна браузера, а 

її товщина складає 2 пікселя. 

Горизонтальна лінія – це графічний елемент HTML-документу, що має 

довжину, товщину та колір, для визначення яких існують відповідні атрибу-

ти. Призначення цих та інших атрибутів елемента <HR> наведені в табли-

ці 1.10. 

Таблиця 1.10 – Атрибути елемента <HR> 

Атрибут Призначення 

align Вирівнювання лінії 

width Встановлює ширину лінії в пікселах або процентах 

size Встановлює товщину лінії 

noshade Створює лінію без тіні 

color Задає колір лінії 

 

Наприклад, блакитна лінія шириною 90% від ширини вікна, товщи-

ною 10 пікселів, вирівняна по правому краю, записується так: 

<hr width=”90%” size=10 color=”blue” align=”right”> 

1.9 Контрольні питання 

1) Що таке тег? 

2) Які теги використовуються для завдання структури Web-

документа? 

3) Яку структуру має Web-сайт? 

4) Яке призначення мають атрибути тегів і де вони вказуються? 

5) Які є способи завдання кольорів? 

6) Які теги використовуються для форматування тексту? 

7) Як можна вирівнювати текст у документі? 

8) Які теги форматують накреслення тексту? 

9) Як задаються заголовки у тексті і скільки є рівнів заголовків? 

10) Які види списків існують у Web-документах і якими тегами вони 

задаються? 

11) Які формати зображень найчастіше використовуються у Web-

документах? Чим вони відрізняються? 

12) Яким чином можна вставляти зображення у Web-документи? 

13) Які є атрибути зображень? 
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2 ГІПЕРПОСИЛАННЯ 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

 текстовими гіперпосиланнями; 
 гіперпосиланнями у вигляді зображень. 

 

Найпоширеніший вид переходу між Web-документами у Інтернет – 

це перехід за допомогою гіперпосилань. Їх використання дозволяє корис-

тувачу переходити не тільки до інших сторінок чи сайтів, а і до різних час-

тин однієї і тієї ж сторінки. Посиланням може бути текст (фраза, слово), а 

може бути й зображення. 

В HTML розрізняють внутрішні та зовнішні гіперпосилання. Внут-

рішні посилання здійснюють перехід в межах одного і того ж документа. 

Зовнішні – переходи до документів, що можуть бути розташованими на рі-

зних Web-серверах. 

Для створення посилань використовують елемент <A>, який  назива-

ється елементом прив’язування (або якорним елементом). 

Найпростіше посилання має наступний синтаксис: 

<A href=“адреса переходу”> текст посилання </A> 

Атрибути тегу <A> наведено в таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 – Атрибути елементу  <А> та їх призначення 

Атрибут Призначення 

name Задає ім'я елемента-мітки. Повинно починатися з символа # 

href Задає url-адресу ресурсу, на який повинен перейти корис-
тувач, після клацання мишкою на посиланні. Атрибут може 
вказувати як на зовнішній документ, так і на елемент-мітку 
всередині даного документа (при цьому вказується ім‟я міт-
ки, що починається з символу #) 

title Спливаюча підказка 

 

URL-адреси ресурсів у атрибуті href задають протокол обміну да-

ними і шлях до ресурсу. Причому принципи прописування шляхів тут такі 

ж, як у випадку з зображеннями, наприклад: 

обмін даними за http-протоколом: 

(1) - <a href="prf.html">мої фотографії</a> 
(2) - <a href="photos/prf.html">мої фотографії</a> 
(3) - <a href="http://www.homepage.ru/prf.html">мої фотографії</a>  
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У випадку (1) документ prf.html лежить у тому ж каталозі (папці), 

що й документ, з якого ми посилаємося на prf.html. У випадку (2) доку-

мент лежить у підкаталозі photos, у випадку (3) ми посилаємося на сайт 

http://www.homepage.ru, де лежить потрібний нам документ.  

посилання на адресу електронної пошти: 

<a href="mailto:pochta@shadow.stu"> пишіть мені на цю адресу</a> 

обмін даними за ftp-протоколом для обміну файлами: 

<a href="ftp://shadow.stu/my.jpg">моє фото</a> 

2.1 Текстові гіперпосилання 

Внутрішні текстові гіперпосилання 
У кінці документа index.html створимо гіперпосилання, що буде 

здійснювати перехід до початку цього ж документа. Насамперед, задамо 

мітку (якір) переходу: 
 Одразу після тега <BODY> у документі in-

dex.html задайте наступний тег: 

<a name="#Begin"> 

Тепер задамо саме гіперпосилання: 
 Перед кінцевим тегом </BODY> задайте наступний 

тег: 

<a href="#Begin" title="Перехід">Перехід на початок</a> 

 Збережіть документ index.html і відкрийте його 

у браузері. Внутрішні гіперпосилання дають 

найкращий ефект, коли гіперпосилання і мітка 

разом не поміщаються у межах вікна. Тому змен-

шіть вікно браузера таким чином, щоб було ви-

диме тільки гіперпосилання і 1-2 рядки тексту 

документа. Після цього можна клацнути мишкою 

на гіперпосиланні для перевірки його роботи. 
 

Зовнішні текстові гіперпосилання 
Для вивчення роботи зовнішніх використаємо перехід із документа 

index.html до документа spisok.html, які були створені раніше: 
 В документі index.html перед кінцевим тегом 

</BODY> задайте наступний тег:  

<a href="spisok.html">подивитися приклади списків</a>  

 Збережіть і відкрийте документ index.html у 

браузері,та перевірте дію гіперпосилання.  
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Колір текстових гіперпосилань 
Колір текстових гіперпосилань може мінятися в залежності від різ-

них подій. Тег <BODY> має атрибути, які задають кольори гіперпосилань 

для наступних подій: 

link – колір посилання; 

alink – колір активного (натиснутого) посилання; 

vlink – колір вже відвіданих посилань. 
 

 В документі index.html задайте наступний зміст 

тега <BODY>: 

<body text="#008000" bgcolor="#000000" link="red"   alink="yellow" 
vlink="blue">  

 Збережіть і відкрийте документ index.html у 

браузері,та перевірте вплив цих атрибутів.  

2.2 Гіперпосилання у вигляді зображення (графічні) 

Принцип створення гіперпосилання у вигляді зображення той же, що 

й у випадку з текстом, тільки між тегами <A> </A> вставляється не текст, а 

зображення. 
 У документі index.html перед кінцевим тегом 

</BODY> задайте наступний тег (замість вказа-

ного тут для прикладу файлу photo.jpg вкажіть 

ім’я файлу зображення, створеного вами рані-

ше): 

<a href="spisok.html"> <img src="photo.jpg" align="left" hspace=30 
vspace=5 alt="моя фотографія"> </a> 

 Збережіть і відкрийте документ index.html у 

браузері, та перевірте дію гіперпосилання.  

 

Самостійно створіть у документі spisok.html гіперпоси-
лання для переходу до документа index.html. 

2.3 Контрольні питання 

1) Які існують види гіперпосилань? 

2) Як задавати текстові і графічні гіперпосилання? 

3) Як задавати різні кольори текстових гіперпосилань? 

4) Як задавати гіперпосилання на e-mail, на ftp-ресурс? 
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3 РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

 засобами створення таблиць; 
 зміною оформлення таблиць. 

 

3.1 Створення таблиць 

Таблиці у Web-документах є дуже важливим елементом і використо-

вуються не тільки для оформленого табличного представлення даних. Зде-

більшого вони використовуються для розмітки Web-документа. 

Таблиця задається тегом  <TABLE> </TABLE>. Таблиця складається 

з рядків і стовпців, які теж задаються своїми тегами (таблиця 3.1). Причо-

му ці елементи таблиці обов’язково повинні знаходитися усередині кон-

тейнера <TABLE> . Також можна вкладати таблиці одна в одну, тобто змі-

стом комірки в свою чергу може бути окрема таблиця. 

Таблиця 3.1 – Призначення елементів опису таблиці 

Тег призначення 

<CAPTION> Назва таблиці 

<ТН> Задає комірку заголовка стовпчика 

<TR> Задає окремий рядок 

<TD> Задає окрему комірку 

 

Розглянемо на прикладі, як повинне все ви-

глядати. Створимо таблицю з двома рядками і 

трьома стовпчиками. В кожну комірку занесемо 

текст, що буде показувати індекс комірки, на-

приклад: 2х3. А після додаткового оформлення 

отримаємо таблицю, як на рисунку 3.1: 
 Створіть новий документ 

tablica.html, занесіть у нього наступний зміст 

і перевірте вигляд документа у браузері: 
 

<html> 

<head> 

 <title> Приклад таблиці </title> 

</head> 

<body> 

 <table> 

 

Рисунок 3.1 – Таблиця 

з оформленням 
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  <tr> 

   <td>1x1</td> 

   <td>1x2</td> 

   <td>1x3</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>2x1</td> 

   <td>2x2</td> 

   <td>2x3</td> 

  </tr> 

 </table> 

</body> 

</html>  
 

Тег <TABLE> має атрибути оформлення, які наведено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Призначення атрибутів елемента <TABLE> 

Атрибут Призначення 

bgcolor Визначає колір фону таблиці 

border Визначає товщину рамки в пікселях 

bordercolor Визначає колір рамки таблиці 

cellspacing Задає відстань між комірками таблиці 

cellpadding Задає відстань між змістом комірки та її рамкою 

width Ширина таблиці в процентах або пікселях 
 

Для кожної комірки можна задати колір фону: 
 Внесіть наступні зміни у документ tablica.html 

і перегляньте його у браузері: 
 

<html> 

<head> 

 <title> Приклад таблиці </title> 

</head> 

<body> 

 <table> 

  <tr> 

   <td bgcolor="#FFCC33">1x1</td> 

   <td bgcolor="#336699">1x2</td> 

   <td bgcolor="#FFCC33">1x3</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td bgcolor="#336699">2x1</td> 

   <td bgcolor="#FFCC33">2x2</td> 

   <td bgcolor="#336699">2x3</td> 
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  </tr> 

 </table> 

</body> 

</html>  

 

Крім кольору фону можна також змінювати розміри комірок: 
 Внесіть наступні зміни у тег першої комірки 

таблиці у документі tablica.html і перегляньте 

його у браузері: 

<td height="35" width="50" bgcolor="#FFCC33"> 1x1 </td> 

У кожній комірці можуть перебувати й зображення, і текст, і навіть 

таблиці (у цьому випадку вони називаються – вкладені таблиці). І теги, які 

ми застосовуємо для форматування – всі ті ж. 

 

Таблиці можуть мати оформлені рамки. Рамка задається атрибутом  

border.  Наприклад, для рамки товщиною 3 пікселя використовується на-

ступний тег: 

<table border="3">  

Виглядати це буде так: 
 

таблиця з рамкою 

 

Рамці можна задати колір. Нехай він буде чорний:  

 <table border="3" bordercolor="#000000"> 
 

таблиця з рамкою 

 

Самостійно задайте для Вашої таблиці у документі 
tablica.html товщину рамки і колір. 

3.2 Контрольні питання 

1) Який тег використовується для створення таблиць? 

2) Які теги використовуються для створення рядків і комірок ? 

3) Як задати оформлення таблиці – товщину рамки, відстань між ко-

мірками, колір фону таблиці? 

4) Як задається абсолютна та відносна ширина таблиці? 
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4 ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

 призначенням стилів; 
 видами стилів; 
 створенням різних стилів та таблиці стилів. 

 

4.1 Призначення стилів 

Дійсно, інструмент HTML надає всі необхідні можливості для ство-

рення і оформлення Web-документів. Однак все це досить грубі інструмен-

ти. Наприклад, за допомогою атрибута size ми можемо вибрати тільки 

один із семи розмірів шрифту, і ці розміри будуть залежати від настрою-

вання браузера, міжрядковий інтервал ніяк не визначається.  

В "класичному" HTML – такому, котрий ми знали дотепер, – не зо-

всім зручно задавати складне форматування (наприклад, сполучення ко-

льорів, розміру й накреслення шрифту) одним тегом. Замість того щоб 

один раз описати таке форматування, а потім тільки задавати його за до-

помогою якого-небудь короткого ключового слова, доводиться щоразу пи-

сати довгий код. 

В HTML є засіб і називається він CSS (Cascading Style Sheets - каска-

дні таблиці стилів), що дозволяє задавати складні конструкції форматуван-

ня в простому виді. За принципом роботи вони дуже схожі на стилі форма-

тування, котрі використовуються в текстових процесорах й, зокрема в MS 

Word: стилем називається опис якого-небудь складного форматування. Та-

кому стилю привласнюється ім'я, за яким і відбувається звертання до сти-

лю в потрібний момент. У такий спосіб ми уникаємо перерахування у до-

кументі щораз тих самих параметрів, а також істотно скорочуємо код сто-

рінки. 

Існують два способи застосування стилів у Web-документах: 

1) оголошення і застосування стилів у одному і тому ж Web-

документі; 

2) оголошення стилів у окремому файлі стилю і використання 

цих стилей одночасно у кількох Web-документах. 

Другий спосіб дозволяє у значній мірі скоротити код Web-

документів, і тому він більш популярний серед Web-дизайнерів. Ми розг-

лянемо обидва способи. 
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4.2 Вбудовані стилі 

Стиль можна оголосити і застосувати для кожного окремо елемента 

Web-документа. Це робиться за допомогою параметра (атрибута) style, 

значенням якого служить опис стилю. Такий стиль називається вбудованим 

стилем (инлайн-стиль). 

Припустимо, ми хочемо створити стиль із такими шрифтовими па-

раметрами оформлення тексту: курсив, 18 пунктів, білий на чорному фоні. 

Для цього можна використати такий код: 

<I style="font-size: 18; color: white; background-color: black"> Це 
текст, до якого застосований стиль</I> 

Як бачимо, принцип дуже простий. Стиль у свою чергу складається з 

атрибутів, які в деякому розумінні подібні до атрибутів тегу. Кожен атри-

бут стилю має визначене ім'я й область можливих значень. Для присвоєння 

атрибуту значення вказується ім'я цього атрибута, потім двокрапка й саме 

значення. Атрибути перераховуються через крапку з комою. Розміщення 

пробілів, як і у випадку з атрибутами тегів, може бути довільне. Саме та-

кий список атрибутів стиля служить значенням параметра style і формує 

стиль. У цьому випадку були використані три атрибути стилю: font-

size – для визначення розміру шрифту, color – для визначення кольорів 

шрифту і background-color – для визначення кольорів фону. Стиль 

був використаний для тега <I>, який задає курсивне накреслення тексту 

(таблиця 1.7) 

вага! Базовим тегом для опису стилю може бути будь-який 
парний тег, котрий можна використовувати для форматування 

тексту.  

Розглянемо вбудовані стилі на прикладі: 
 Створіть новий документ prim_styles.html, куди 

занесіть наступне: 
 

<html> 

<head> 

 <title>Приклади використання стилів</title> 

</head> 

<body> 

 <p style="font-size: 18; color: red; background-

color: yellow"> Абзац із вбудованим стилем</p> 

 </body> 

</html>  
 

У 
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 Збережіть документ і перегляньте його у брау-

зері. 

4.3 Внутрішні таблиці стилів 

Стиль, оголошений в таблиці стилів, на відміну від стилю, заданого 

прямо в коді, можна використовувати багаторазово. 

Таблиця стилів являє собою парний тег <STYLE>, усередині якого 

послідовно описані використовувані стилі. Цей тег вказується у розділі 

<HEAD>. Оголошення таблиці стилів має наступний синтаксис: 

<STYLE type="text/css"> 

Ідентифікатор 1 {атрибут_1: значення; атрибут_2: значення;   ...} 

Ідентифікатор 2 {атрибут_1: значення;  атрибут_2:  значення;   ...} 

… 

Ідентифікатор N {атрибут_1: значення; атрибут_2: значення;   ...}  

</STYLE> 

Атрибут type визначає тип змісту елемента, у оголошеннях стилів 

його треба вказувати обов’язково. Здебільшого у стилях використовується 

тип "text/css". 

Як бачимо, кожен стиль має свій ідентифікатор, за яким браузер зго-

дом розпізнає даний стиль, і список атрибутів стилю, складений за вже 

знайомим нам принципом (між значенням й атрибутом – двокрапка, еле-

менти списку розділені крапками з комами). Список атрибутів розташову-

ється у фігурних дужках. 

На відміну від стилів, що використовуються для форматування текс-

ту в текстових процесорах,  стилі CSS в HTML не мають імен. Замість імен 

використовуються ідентифікатори, які вказують на теги (елементи Web-

документа), до яких автоматично буде застосовано стиль. Існують три різ-

новиди ідентифікаторів: 
 

 ідентифікатор застосування до всіх об'єктів визначеного типу елеме-

нта HTML (наприклад, всі елементи <P>, всі елементи <І>, всі еле-

менти <H1> і т.д.). Приклад використання такого стилю наступний: 
 

<STYLE type="text/css"> 

I {font-size: 18; color: white; background-color: black} 

</STYLE> 

Текст із стилем тепер виглядає <I> так </I> 
 

 ідентифікатор застосування до всіх об'єктів елемента HTML, що на-

лежать до визначеного класу (тобто тих, чий атрибут  class вста-

новлений у деяке значення). В об’єктно-орієнтовному програмуван-
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ні, як відомо, також існує поняття класів. Ці класи й класи CSS чи-

мось аналогічні: ті й інші описують властивості групи якихось поді-

бних об'єктів. У цьому випадку під об’єктами розуміються конкретні  

елементи у Web-документі. Такий спосіб використання стилів дуже 

гнучкий, оскільки дозволяє задавати  форматування не для всіх од-

нотипних елементів, а для деяких груп із них. Приклад використання 

такого стилю наступний: 
 

<STYLE type="text/css"> 

I.inverse {font-size: 18; color: white; background-color: black} 

</STYLE> 

<I> Текст </I> із застосованим стилем тепер виглядає 
<I class=inverse> так </I> 

у цьому прикладі задається вигляд для всіх об’єктів елемента <І>, які 

входять до класу inverse. Ще більш гнучкішим різновидом цього способу є 

застосування стилю до класу, у який можуть входити різнотипні об’єкти. 

У цьому разі у оголошенні стилю не вказується тег (елемент) застосування, 

і ідентифікатор починається із крапки. Наприклад: 

<STYLE type="text/css"> 

.inverse {font-size: 18; color: white; background-color: black} 

</STYLE> 

<I> Текст </I> із застосованим стилем тепер виглядає 
<I class=inverse> так </I> і <B class=inverse> так </B> 

 

 ідентифікатор застосування до одиночних елементів HTML, тобто 

тих, чий атрибут id встановлений у деяке значення. Цей атрибут 

властивий усім елементам у Web-документі і задає унікальне ім’я 

елемента у межах усього документа. Наприклад: 

<STYLE type="text/css"> 

#myid  {font-size: 18; color: white; background-color: black} 

</STYLE> 

<I> Текст </I> із застосованим стилем тепер виглядає <I id="myid"> 
так </I> 

Давайте розглянемо застосування ідентифікаторів стилів на прикла-

ді. 
 У документ prim_styles.html занесіть наступні 

зміни: 
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<html> 

<head> 

 <title>Приклади використання стилів</title> 

<STYLE type="text/css"> 

p {font-size: 18; color: white; background-color:  

black} 

p.prim_clas1 {font-size: 18; color: white; 

background-color: red} 

.prim_clas2 {font-size: 18; color: white; background-

color: blue} 

#prim_id {font-size: 18; color: white; background-

color: green} 

</STYLE> 

</head> 

<body> 

<p style="font-size: 18; color: red; background-

color: yellow"> Абзац із вбудованим стилем</p> 

<p> Приклад 1: текст із стилем для усіх абзаців</p> 

<p class=prim_clas1> Приклад 2: текст із стилем для 

класу абзаців</p> 

<p> Приклад 3: Текст із стилем для класу <i 

class=prim_clas2> різних </i> <b class=prim_clas2> 

елементів </b></p> 

<p id="prim_id"> Приклад 4: текст із стилем для оди-

ночного елемента</p> 

</body> 

</html>  
 

 Збережіть документ і перегляньте його у брау-

зері. 

Із наведеного прикладу можна зробити висновок: якщо для елементу 

Web-документа явно не вказано його стиль форматування вбудованим сти-

лем, стилем класу чи іменним стилем (для одиночного елемента), то такий 

елемент форматується узагальненим стилем із широкою областю дії. Це 

видно із впливу стилю Р на рядки ―Приклад 1...‖ і ―Приклад 3...‖ 

4.4 Зовнішні таблиці стилів 

Зовнішні таблиці стилів дозволяють значно скоротити код Web-

документа і утворити гнучку систему оформлення не якогось одного доку-

мента, а усіх документів Web-сайту.  

Такі таблиці виносяться в окремі файли, які мають розширення CSS. 

Опис стилів у цих файлах задається за тими ж правилами, які були розгля-

нуті у попередньому розділі. Для зв’язку з файлами стилів використову-
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ється тег зв’язку (гіперпосилання) <LINK>. Це одинарний тег, одним з па-

раметрів якого є URL-адреса ресурсу для зв’язування, у нашому випадку – 

адреса файла стилів. Тег задається у розділі <HEAD>. 

Наприклад, для підключення таблиці стилів, що перебуває у файлі 

styles.css, можна скористатися наступним тегом:  

<LINK rel="stylesheet" href="styles.css" type="text/css"> 

тут атрибут rel задає співвідношення між поточним і заданим до-

кументом у гіперпосиланнях, href – адресу ресурсу, а атрибут type, як 

вже відомо, визначає тип змісту елемента. Як видно із специфікації тега, 

файл стилів не обов’язково повинен знаходитися там же, де і поточний 

Web-документ, він може знаходитися навіть на іншому Web-сайті. 
 

Для прикладу створимо зовнішню таблицю стилів, під’єднаємо її до 

Web-документа, та використаємо у документі стиль із цієї таблиці: 
 Створіть новий документ styles.css, куди зане-

сіть наступне: 
 

.test 

 { 

 background-color: black; 

 font-size : 28; 

 color : #00FF00; 

 } 
 

 Тепер створіть новий Web-документ style.html, 

куди занесіть наступне: 
 

<html> 

<head> <title>Використання зовнішніх стилів</title> 

 <LINK rel="stylesheet" href="styles.css" 

type="text/css"> 

</head> 

<body> 

<I class=test>Текст із стилем</I><br> Текст без стиля 

</body> 

</html> 
 

 Збережіть документ style.html і перегляньте 

його у браузері. 
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4.5 Атрибути стилів 

4.5.1 ОПИС КОЛЬОРІВ 

Ми вже знаємо кілька способів роботи з кольорами в HTML, як для 

шрифту, так і для фону. Як правило, всі вони зводяться до завдання яко-

гось параметра, значенням якого є код у форматі RRGGBB. 

На перший погляд, цей спосіб досить зручний. Однак варто попра-

цювати з ним певний час, як стає ясно, що він далеко не такий універсаль-

ний, як здається. З його допомогою не можна, наприклад, змінити фон 

окремого слова або літери. А для того щоб змінити фон абзацу, доводиться 

виділяти цей абзац в окремий блок, перетворюючи зрозумілий фрагмент 

тексту в плутанину кодів. За допомогою каскадних таблиць стилів можна 

значно простіше задати кольори для більш дрібних елементів сторінки. 

Кольори тексту визначаються атрибутом color. Значенням цього 

атрибута може бути один зі стандартних кольорів, що мають визначене 

ім’я, або вже знайомий нам код у форматі RRGGBB. Однак є ще один спо-

сіб визначення кольорів – за окремими компонентами. Цей спосіб застосо-

вується при описі кольорів в атрибутах стилю CSS. Він полягає в завданні 

інтенсивності складових кольору (червоний, зелений і синій) в абсолютних 

або відносних значеннях. Основна перевага цього підходу полягає в тому, 

що ці значення задаються не в шістнадцяткових, а в десяткових числах. 

Найбільшому значенню інтенсивності відповідає 255, найнижчому – 0.  

Наприклад, для того, щоб текст виводився у червоному кольорі, по-

трібно створити такий стиль: 

.red {color: rgb(255,0,0)} 

Цей код аналогічний двом іншим, уже знайомим нам варіантам: 

 .red {color: #FF0000}  

.red {color: red} 

Також можна скористатися відносними значеннями:  

.red {color: rgb(100%,0,0)} 

Можливе комбіноване завдання кольору: одні складові можна описа-

ти у відносних, а інші в абсолютних одиницях: 

.c_yellow {color: rgb(100%,100%,0)} <!-- жовті кольори -->  

.c_orange {color: rgb(100%,100,0)} <!-- жовтогарячі кольори --> 
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вага! Конструкція, яка починається із чотирьох символів <!-- і 
закінчується трьома символами --> містить коментарі, які 

ігноруються браузером, але дають пояснення людині, що читає 
HTML-код. Наприклад: <!-- Це текст коментаря --> 

Розглянемо такий спосіб завдання кольорів на прикладі: 
 Занесіть і збережіть ці два останні стилі 

(c_yellow і c_orange) у файлі стилів styles.css. 
 Для перевірки дії цих стилів занесіть у доку-

мент style.html наступні теги, збережіть доку-

мент і перевірте його у браузері: 

<p class=c_yellow>Абзац із жовтим кольором </p> 

<p class=c_orange>Абзац із жовтогарячим кольором</p> 

4.5.2 ЗАВДАННЯ ФОНУ 

Можна задати кольори не тільки тексту, але й фону, на якому він ви-

водиться. Для цього використовується вже відомий нам атрибут back-

ground-color. З його допомогою можна змінити фон не тільки комірок 

таблиць і всієї HTML-сторінки, але й окремих абзаців, слів і навіть букв. 

Фоном всіх цих об’єктів може бути й візерунок, складений із зобра-

жень, формати яких підтримує браузер. Файл, у якому зберігається фонове 

зображення, вказується за допомогою атрибута background-image. 

Значенням цього атрибута є URL-адреса файла зображення, яка задається 

за допомогою конструкції url, наприклад: 

.bg {background-image:url(back.jpg)} 

 Занесіть цей приклад стилю у файл стилів 

styles.css і збережіть ці зміни. 

 Якщо у Вас є файл зображення back.jpg, то пе-

репишіть його у папку, де знаходиться документ 

style.html. Якщо такого файла зображення не-

має, то створіть якийсь рисунок за допомогою 

графічного редактора Adobe Photoshop і збере-

жіть його відповідним чином. 

 У документ style.html внесіть наступні зміни у 

тег <BODY>, збережіть документ і перевірте йо-

го у браузері: 

<BODY class=bg> 

У 
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Дотепер ми задовольнялися тим, що, якщо фонове зображення вияв-

лялося менше тієї області, на яку поширюється, воно "розмножувалося" на 

зразок шпалер Windows. Змінити цей порядок стандартними засобами 

HTML не можна. Але за допомогою стилів CSS можна керувати розмі-

щенням фонового зображення. За це "відповідає" атрибут background-

repeat. За замовчуванням він має значення repeat, відповідно до якого 

зображення розмножується по всій відведеній йому області. Якщо ми хо-

чемо розмножити фонове зображення тільки по горизонталі, у межах одно-

го рядка, то використовуємо значення repeat-x, а якщо тільки по вертикалі 

– значення repeat-y. Якщо фонове зображення не підлягає розмноженню, 

то використовується значення no-repeat. 

Також існує можливість прокручування тексту, у той час як фонове 

зображення документа залишається нерухомим. Деякою мірою це можна 

реалізувати за допомогою атрибутів тега <BODY>. Але це підтримується 

не всіма браузерами. Атрибут CSS background-attachment дозволяє 

задати режим прокручування для будь-якого фону, у будь-якому місці. Він 

приймає одне із двох значень: fixed або scroll.  
 

Наприклад, зробимо так, щоб фонове зображення залишалося неру-

хомим, у той час як інший вміст сторінки прокручується: 
 У стиль bg у файлі styles.css внесіть і збере-

жіть наступні зміни: 

 

.bg{background-image:url(back.jpg);  

background-attachment = "fixed"} 

 
 Відкрийте документ style.html у браузері, зме-

ншіть вікно браузера так, щоб з’явилися ліній-

ки прокручування і спробуйте прокручувати 

зміст браузера. 
 

Згадаємо ще одну властивість фонових зображень: завдання відсту-

пів. За допомогою атрибута CSS background-position можна задати 

відступи фонового зображення від границь, а також вирівняти його щодо 

границь і центра. 

Відступи задаються щодо верхнього лівого кута області, що покри-

вається фоновим зображенням, у вигляді двох значень, які записуються че-

рез пробіл, і виміряються в сантиметрах або у відсотках. Перше значення 

відповідає відступу по горизонталі, друге – по вертикалі. Наприклад: 

background-position: 1cm 2cm  

означає, що фонове зображення буде зсунуте на 1 см вправо щодо 

лівої й на 2 см униз щодо верхньої границь своєї області. 



Використання стилів 

 37 Кафедра інформаційних  систем в економіці 

 

Також значеннями цього атрибуту можуть бути ключові слова, які 

характеризують положення зображення: top (зверху), bottom (знизу), left 

(зліва), right (справа), center (по центру). 

 

Самостійно перевірте дію стилю: 

.bg {background-image:url(back.jpg); 

background-attachment="fixed"; background-

repeat=no-repeat;background-position: 1cm 3cm} 

4.5.3 АТРИБУТИ ШРИФТУ 

Як ви вже знаєте, користувач браузера може міняти шрифт сторінки, 

налаштовуючи його так, щоб було зручно читати. Однак в Internet досить 

часто зустрічаються сторінки, шрифти яких залишаються постійними, не-

залежно від настроювання браузера. Прагнучи зберегти дизайн сторінок, 

їхні творці вдаються до допомоги каскадних таблиць стилів. 

Розмір шрифту визначається атрибутом font-size, котрий ми ви-

користовували раніше. Його значенням є розмір шрифту в пунктах. Є в 

цього атрибута й визначені значення: xx-small, x-small, small, medium, 

large, x-large, xx-large. Вони відповідають стандартним розмірам шрифту, 

обумовлених атрибутом size тега <FONT>. Розмірам шрифту size=+l й 

size=-l відповідають значення smaller й larger, відповідно. 

Як ми вже знаємо, атрибут face, з одного боку, корисний тим, що 

дозволяє задати гарнітуру шрифту, що найкраще підходить до дизайну 

сторінки. Однак, з іншого боку, якщо такої гарнітури немає на комп’ютері 

відвідувача цієї сторінки, атрибут face виявляється марний. 

Атрибут font-family компенсує цей недолік, дозволяючи не тіль-

ки задати точний шрифт, але й сімейство, до якого він належить. Таких сі-

мейств передбачено п’ять: serif (із зарубками), sans-serif (без зарубок), 

cursive (курсив), monospace (моноширинний) і fantasy (довільний). Якщо 

нам неважливо, яким саме шрифтом буде відображатися текст, аби тільки 

це був шрифт без зарубок, ми можемо створити такий стиль: 

.sserif  {  font-family:   sans-serif  } 

Якщо ж нам хотілося б, щоб текст відображався шрифтом Verdana, 

але зійде будь-який шрифт без зарубок, то пишемо так: 

.sserif {   font-family:  Verdana,   sans-serif   } 

Як бачимо, варіанти перераховуються через кому, у порядку змен-

шення пріоритетності. 
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вага! Назва шрифту, що складається з декількох слів, як, 
наприклад, Times New Roman, береться в лапки: 

.sserif {  font-family:  "Times New Roman",   serif } 

Всі атрибути CSS, що починаються зі слова font, як і атрибути фо-

нового зображення, можна описати за допомогою загального атрибута 

font, перелічивши їх через пробіл. Наприклад,  опис курсиву із зарубками 

розміром 12 пунктів виглядає так: 

 .curs { font: serif 12 italic} 

4.5.4 СТИЛІ ГІПЕРПОСИЛАНЬ 

CSS дозволяє перевизначити не тільки стилі гіперпосилань, власти-

вості яких описуються параметрами тегу <BODY>, але й створити новий 

стиль для посилання, на яке в цей момент наведений покажчик миші. Ці 

стилі мають визначені імена і можуть мати у своєму складі ті ж атрибути, 

що й для звичайного тексту. Стиль a:link описує вид невідвідуваного гіпе-

рпосилання, стиль a:visited — відвіданого, a:active — активного гіперпо-

силання,  a:hover — гіперпосилання, на яке наведений покажчик миші.  

Наприклад, якщо ми хочемо, щоб за замовчуванням всі посилання на 

сторінці були темно-зеленими без підкреслення, відвідані – сірими й теж 

без підкреслення, а при наведенні на посилання покажчика миші їх колір 

змінювався на червоний, потрібно створити такі стилі: 

a:link {color:darkgreen; text-decoration:none} 

a:visited {color:gray; text-decoration:none} 

a:hover {color:red; text-decoration:underline} 
 

 Занесіть ці приклади стилів у файл стилів 

styles.css і збережіть файл. 

 Створіть у документі style.html пару гіперпо-

силань і перевірте вигляд документа з оформле-

ними гіперпосиланнями у браузері. 

4.6 Контрольні питання 

1) Для чого призначені стилі у Web-документах? 

2) Які є види оголошення стилів? Чим вони відрізняються? 

3) Як встановлюється зв’язок із зовнішніми таблицями стилів? 

4) Які атрибути використовуються у стилях? 

5) Як задати стилі для гіперпосилань? 

У 
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5 ФРЕЙМИ, БЛОКИ, ШАРИ 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

 створенням фрейм-документів; 
 блоковим оформленням документів; 
 розташуванням інформації на кількох шарах. 

 

5.1 Фрейми 

Фрейми – це окремі підвікна у вікні браузера (рисунок 5.1). Фрейми 

дозволяють відкрити у браузері одночасно не один, а відразу кілька доку-

ментів (допустимо, документ menu.html, що містить меню, logo.html – до-

кумент, що містить логотип (шапку) сторінки, і content.html – документ із 

безпосереднім змістом сайту).  
 

 

Фрейми 

 

Рисунок 5.1 – Фрейми у вікні браузера 

 

Для того, щоб браузер показав одночасно кілька документів, треба 

створити спеціальний фрейм-документ, у якому вказати кількість і струк-

туру розташування фреймів у вікні браузера. Фрейми задаються тегами: 

<FRAMESET> – визначає набір фреймів. Використовується для роз-

мітки вікна; 

<FRAME> – визначає окремий фрейм із набору. 

Фреймова структура дещо схожа на таблиці, тобто frameset – це ніби 

таблиця, а frame – ніби комірка таблиці. 

вага! Фрейм-документ не містить тега <BODY>, обов'язкового в 
інших випадках.  У 
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Створимо новий стартовий документ сайту і назвемо його  

index2.html. Він буде фрейм-документом:  
 Створіть наступний документ і збережіть його з 

іменем index2.html:  

<html> 

<head> 

 <title>Ходіння по фреймах</title> 

</head> 

 <frameset></frameset> 

</html>  

Перш, ніж що-небудь робити далі, треба вирішити за яким принци-

пом буде виконана розмітка фреймів для розміщення документів, і взагалі, 

які документи будуть показуватися одночасно. Наприклад, виберемо  кла-

сичні варіанти документів – logo.html, menu.html, content.html.  

Створіть самостійно ці сторінки. Їх зміст придумайте 
самі. 

Існує багато варіантів розташування фреймів. На рисунку 5.2 для 

прикладу показані чотири варіанти:  

 

Рисунок 5.2 – Варіанти розташування фреймів 

Створимо перший варіант:  
 Внесіть наступні зміни у документ index2.html, 

збережіть і перегляньте його у браузері: 

<html> 

<head> 

 <title>Ходіння по фреймах</title> 

</head> 

 <frameset rows="100,*,150"> 

  <frame src="logo.html"> 

  <frame src="content.html"> 

  <frame src="menu.html"> 

</frameset> 

</html>  
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Атрибут rows ділить вікно на кілька рядків (підвікон по вертикалі). 

У нашому прикладі вікно ділиться на три рядки (підвікна). Висота першого 

ряду (підвікна) – 100 пікселів, третього – 150, а другий займає весь простір, 

що залишився.  

Тег <FRAME> повідомляє браузеру, які документи будуть у кожно-

му рядку (підвікні). У нашому випадку: перший ряд – висвітлює logo.html 

(документ із логотипом), другий ряд займе документ із безпосереднім змі-

стом (content.html), а третій – меню (menu.html).   
 

Самостійно поміняйте місцями фрейми меню і змісту, а 
також виконайте відповідний перерозподіл висоти рядків 
(підвікон). 

 Виконайте заміну атрибуту rows, на cols, збе-

режіть документ і перегляньте його у браузері: 

<html> 

<head> 

 <title>Ходіння по фреймах</title> 

</head> 

 <frameset cols="100,150,*"> 
  <frame src="logo.html"> 

  <frame src="menu.html"> 

  <frame src="content.html"> 

 </frameset> 

</html>  

Атрибут cols ділить вікно нашого браузера не на ряди, а на стовп-

чики. Перший стовпчик має ширину 100 пікселів, другий – 150, а третій 

займає все місце, що залишилося. До речі, ми одержали третій варіант роз-

ташування, відповідно до рисунку 5.2. 

Для стовпчиків крім розмірності у пікселах можна вказувати розмір-

ність у відсотках від загального розміру вікна браузера: 

<frameset cols="20%,30%,50%"> 

Одночасно атрибути rows і cols використати не можна. Однак на 

місці визначення фрейму можна написати визначення підлеглого набору 

фреймів. Наприклад, реалізація четвертого варіанту розташування фреймів 

(рисунок 5.2) виглядатиме наступним чином: 
 

<html> 

<head> 

 <title>Ходіння по фреймах</title> 

</head> 

 <frameset cols="30%,*"> 
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  <frameset rows="100,*"> 

   <frame src="logo.html"> 

     <frame src="menu.html"> 

</frameset> 

  <frame src="content.html"> 

</frameset> 

</html>  
 

Для вимикання смуги прокручування використовується атрибут 

Scrolling  тега <FRAME>. Він може приймати кілька значень:  

no –  зовсім не буде смуги прокручування, ні за яких умов; 

yes –  смуга прокручування буде завжди; 

auto – смуга з'явиться тільки тоді, коли вона потрібна: 

<frame src="logo.html" scrolling="no"> 

Значення атрибута scrolling="auto", можна не прописувати, то-

му що воно задано за умовчанням. 

5.2 Використання гіперпосилань у фреймах 

Гіперпосилання, які розглядалися раніше (розділ 2), виконували від-

криття документів у одному і тому ж вікні браузера по-черзі. Використан-

ня фреймової структури вимагає завдання у гіперпосиланнях цільового 

фрейма (вікна), де буде відкриватися документ. Для цього використовуєть-

ся атрибут target тега гіперпосилання <A>.  

Розглянемо атрибут target на прикладі документа  menu.html. 

Тут розташуємо два гіперпосилання, які будуть відкривати документи у 

якомусь цільовому фреймі, наприклад, який ми знаємо як content. 
 Спочатку задамо ім’я цільового фрейму – у до-

кументі index2.html зробіть наступну зміну: 

<frame src="content.html" name="fr_content"> 

Тепер у документі menu.html, який буде висвітлюватися у фреймі 

меню, задамо гіперпосилання, що будуть відкривати документи у цільово-

му фреймі content: 
 У документі menu.html задайте два гіперпоси-

лання, наприклад: 

<a href="index.html" target="fr_content">моя перша сторінка</a> 

<a href="spisok.html" target="fr_content">приклади списків</a> 

де: index.html і spisok.html – документи, які були створені раніше. 
 Збережіть документи, відкрийте index2.html у 

браузері і випробуйте дію гіперпосилань. 
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Атрибут target також має кілька стандартних значень: 

_blank – документ буде відкрито у новому вікні; 

_self  – документ буде відкрито у тому ж вікні (фреймі), де знахо-

диться гіперпосилання виклику; 

_parent – документ буде відкрито у ―батьківському‖ вікні по відно-

шенню до вікна, де знаходиться гіперпосилання виклику; 

_top – документ буде відкрито у повному оригінальному вікні, від-

міняючи усі інші фрейми. 

Атрибут target можна використовувати і в звичайних безфреймо-

вих Web-документах, оскільки вікно браузера – це фактично одинарний 

фрейм.  
 

Випробуйте дію наступного гіперпосилання: 

<a href="index.html" target="_blank">моя перша 

сторінка</a> 

5.3 Блокове оформлення документів 

Частини документа, які мають деякі окремі набори параметрів офор-

млення, можна виділяти в блоки, або іншими словами – розділи. Здебіль-

шого до кожного блока (розділу) застосовується окремий стиль оформлен-

ня. Такі блоки задаються парними тегами <DIV>. Наприклад: 

<DIV style=“font-size: 18; color: red”> 

 Це блок тексту червоного кольору 

</DIV> 

Зміст тега <DIV> виводиться у окремому абзаці. Щоб утворити блок 

оформлення усередині абзацу, використовується парний тег <SPAN>. На-

приклад: 

<DIV style=“font-size: 18; color: red”> 

 Це блок тексту червоного кольору з <SPAN style="color: 
green">зеленою </SPAN> частинкою 

</DIV> 

5.4 Використання шарів у документі 

Відповідно оформлені блоки у документі можуть утворювати шари. 

Шари використовуються для більш привабливої компоновки документів. 

Шаром будемо називати оформлений прямокутний блок тексту або графі-

ки, який можна розмістити в межах сторінки. Шари можуть накладатися 

один на одного, просвічуватися один крізь одного, приховуватися та ―пла-

вати‖ по сторінці (рисунок 5.3).  
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 HTML-документ 

Шар 3 

 

Зміст шару Шар 1 

 

Зміст шару 
Шар 2 

 

Зміст шару 

 

Рисунок 5.3 – Розташування шарів у документі 

Для визначення шарів використовуються теги <DIV> і <LAYER>. 

Тег <LAYER> підтримується не всіма браузерами, здебільшого тільки бра-

узером Netscape Nаvigator.  

Із блоку, який задається тегом <DIV>, можна утворити шар за допо-

могою застосування таблиць стилів. Для цього знадобляться атрибути сти-

лів, які наведено в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 – Атрибути стилів для утворення шару тегом <DIV> 

Атрибут Призначення 

position Визначає положення шару. Існують 4 положення: 
static – звичайний шар без позиціювання за допомогою атри-
бутів left і top; 
relative – шар з відносним положенням. Атрибути left, 
right,top, bottom задають зміщення шару відносно його почат-
кового оголошення у документі; 
absolute – абсолютне положення шару. Тут атрибути left, 
right,top, bottom задають координати шару відносно вікна до-
кумента (або контейнера, де шар знаходиться); 
fixed – фіксоване положення шару. Шар фіксується відносно 
якогось елемента і надалі може навіть не переміщуватися при 
прокрутці документа. 

left, right,top, 
bottom 

Задають координати позиціювання шару. Можуть вимірюва-
тися у пікселах (px), відсотках (%) та вирахованих розмірах 
шрифта (em, ex, pt). 

z-index Номер шару, його “індекс глибини” 

width, height Ширина і висота шару 

visibility Задає параметри видимості шару: 
visible – видимий шар; 
hidden – невидимий (прозорий) шар. 

background-
color 

Колір фону шару 

background-
image 

Фоновий рисунок шару 
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Створимо два шари: на першому розташуємо зображення, на дру-

гому – текст. Текст покажемо поверх рисунка: 
 

 Знайдіть або створіть самостійно якийсь файл 

зображення у форматі jpg і збережіть його з 

ім’ям back_ris.jpg у своїй папці. 

 Створіть новий документ layers.html і занесіть 

туди наступний код: 
 

<HTML>  

<HEAD> <TITLE>Сторінка з шарами</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<div id="Layer1" style="position:absolute; 

left:100px; top:150px; width:50px; height:100px; 

z-index:0"><img src="back_ris.jpg"></div> 

 

<div id="Layer2" style="position:absolute; 

left:100px; top:150px; width:350px; height:50px; 

z-index:1"><b>текст поверх зображення</b></div> 

</BODY>  

</HTML> 

 
 Перевірте вигляд документа layers.html, відк-

ривши його у браузері. 
 

Значно цікавіші ефекти можна отримати, застосовуючи скрипти Ja-

vascript до створених шарів.   

5.5 Контрольні питання 

1) Що таке фрейми і якими тегами вони задаються? 

2) Як задається у гіперпосиланнях відкриття документа у цільовому 

фреймі? 

3) Що таке блоки і як вони задаються? 

4) Що таке шари і як вони задаються? 

5) Як можна задавати положення шарів у документі? 
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6 СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ WEB-ДОКУМЕНТІВ 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

 призначенням JavaScript; 
 синтаксисом JavaScript; 
 деякими прикладами використаня JavaScript. 

 

6.1 Теоретичні відомості 

6.1.1 ЩО ТАКЕ СЦЕНАРІЙ (СКРИПТ) 

Значно розширити можливості Web-документів дозволяють спеціа-

льні програмні блоки – сценарії (скрипти). Їх використовують для ство-

рення динамічних Web-документів. Сценарії (скрипти) можуть завантажу-

ватися разом із Web-документом або бути вбудованими прямо у нього і 

виконуються безпосередньо на комп’ютері користувача при завантаженні 

документа або при настанні якихось подій, наприклад, при активації гіпер-

посилання. 

Також у Web-документах використовується ще один вид програмних 

вставок – аплети. Це окремі програми, які завантажуються разом із доку-

ментом і здебільшого використовуються для дизайнерських цілей – ство-

рення незвичних кнопок, банерів, меню, анімації, ігр тощо. Найбільш по-

пулярними є Java-аплети. Аплети підключаються за допомогою тегів <AP-

PLET> (це застарілий тег) і <OBJECT>. 

Сценарії створюються за допомогою спеціальних мов. Проте не усі 

мови підтримуються різними браузерами. JavaScript – єдина мова створен-

ня сценаріїв, яка підтримується усіма популярними браузерами. Ще одна 

досить популярна мова сценаріїв це VBScript. 

Для написання сценаріїв потрібно знати основи програмування, 

об’єктну структуру Web-документа, а також синтаксис мови скриптів. 

JavaScript додається в HTML сторінку за допомогою парного тегу 

<SCRIPT>. Скрипти, задані всередині цього тегу виконуються при заван-

таженні документа. Момент виконання скрипту залежить від його роз-

ташування у Web-документі. Якщо розташувати скрипт у розділі HEAD, 

то він виконається перед формуванням документа у вікні Web-браузера. 

Тег <SCRIPT> має обов’язковий атрибут language, який визначає 

мову скрипта: 
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<html>  

<head> <title>Сторінка з JavaScript</title> 

<script LANGUAGE="javascript"> 
document.write("<FONT color='red'> Це червоний текст </FONT>"); 

</script> 

</head> 

<body> 

</body>  

</html> 

 

Самостійно створіть Web-документ із вказаним прикла-
дом, збережіть його у файлі prim_script.html і перевірте 
його вигляд у браузері. 

6.1.2 ІЄРАРХІЯ ОБ’ЄКТІВ WEB-ДОКУМЕНТА 

Перш ніж створювати скрипти, слід з’ясувати об’єктну структуру 

Web-документа. Увесь Web-документ разом із його змістом можна пред-

ставити як ієрархічну структуру об’єктів (рисунок 6.1).  
 

 WINDOW 

Parent  Self  Top  Frames 

Location Document 

Href Img Form 

Src Text Submit 

images forms 

Колекція all 
 

Рисунок 6.1 – Ієрархія об‟єктів 

Цей рисунок представляє не повну ієрархію об’єктів, а лише надає 

уявлення про цю структуру. Вершиною ієрархії завжди є об’єкт WINDOW 

(вікно браузера), у якому знаходиться Web-документ. Розглядаючи фрей-

ми, ми з’ясували, що вікно браузера може поділятися на кілька підвікон. 

Тож тут top, self, parent і frames представляють лише ці підвікна.  
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Об’єкт Document – це сам Web-документ. Об’єкти Img, Form тут 

представляють елементи у Web-документі. Кожен з цих об’єктів має своє 

ім’я, яке, як ми знаємо, задається атрибутами name або id, і по якому мо-

жна звертатися до об’єкта. Різниця між цими атрибутами у тому, що id за-

дає ім’я (ідентифікатор) елемента у межах усього документа, а name най-

частіше обмежений областю форми (контейнера <FORM></FORM>). 

Звертання до об’єктів повинно відповідати ієрархії, наприклад: 

document.my_img 

де my_img – це ім’я якогось конкретного об’єкта Img. 

Також до об’єктів у Web-документі можна звертатися через колекції 

об’єктів (навіть, якщо самі об’єкти не мають заданих імен). Колекція являє 

собою масив однотипних об’єктів. Імена колекцій тут утворюються як фо-

рма множини від імені типового об’єкта (image  images). Звертатися до 

об’єктів можна за допомогою номера (індекса масиву) або імені об’єкта у 

колекції. Також у документі є колекція, до якої входять усі без винятку 

об’єкти – колекція all (рисунок 6.1). Приклад такого звернення через коле-

кції наступний: 

document.images[0] 

document.images[„my_img‟] 

document.all[12] 

Всі об’єкти мають: 

 властивості, котрі визначають опис об’єкта. Звернення до властиво-

стей відбувається за схемою: об’єкт.властивість, наприклад: 

document.my_img.src 

 методи, котрі визначають дії, які можна виконати над об’єктом. Зве-

рнення до методів відбувається за схемою: об’єкт.метод, наприклад: 

document.write("Привіт!") 

 події, котрі виникають при виконанні різних операцій над докумен-

том і об’єктом (завантаження документа, клацання мишкою, наве-

дення курсора мишки тощо). Для кожної події створюється код об-

робки події. Здебільшого використовується наступна форма запису  

подій: <ТЕГ подія="процедура обробки"> </ТЕГ>, наприклад: 

<INPUT type= "button" onclick = "window.alert (document.location)"> 

Пояснення:  

 У цьому прикладі для кнопки, яка задається тегом <INPUT type= "button">, 

визначена подія натискання мишки (onclick). У якості процедури обробки події 

викликається метод alert об’єкта window. Цей метод формує на екрані вікно з 

повідомленням. Тут у якості повідомлення взято значення властивості location 

об’єкта document. Ця властивість зберігає інформацію про місцезнаходження  

документа. Тож взагалі цей приклад працює наступним чином: при натисненні 
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кнопки у документі на екран видається вікно з повідомленням про місцезнахо-

дження поточного документа. 

Підлеглі за ієрархією об’єкти також водночас є властивостями для 

об’єктів вищого рівня, наприклад document є водночас як особливим 

об’єктом, так і властивістю для об’єкта Windows. 

Деякі властивості, методи і події JavaScript наведені у таблицях 6.1, 

6.2, 6.3. За більш розширеною інформацією слід звернутися до відповідної 

документації і літератури. Частину цієї документації можна побачити на 

сайті кафедри прикладної інформатики, який доступний із локальної ме-

режі Чернігівського державного технологічного університету. 
 

Таблиця 6.1 – Деякі властивості об‟єкта document 

Властивість Пояснення 
bgColor Містить колір фону в шестизначному коді 

fgColor Містить колір тексту в шестизначному коді 

linkColor Містить колір посилання 

alinkColor Містить колір активного посилання 

vlinkColor Містить колір відвіданого посилання 

location Містить URL сторінки 

referrer Містить адресу сторінки, з якої прийшов користувач. Якщо ін-
формація недоступна, скрипт залишає порожнє місце 

title Містить заголовок документа (текст між тегами <TITLE>)  

lastModified Містить дату, коли були внесені останні зміни в сторінку (на-
справді дату, коли сторінка була завантажена на сервер або 
збережена на диску).  

 

Таблиця 6.2 – Деякі методи і функції JavaScript 

Метод або 
функція 

Пояснення 

Методи об’єкта window (вікно браузера) 
alert Відображає діалогове вікно з повідомленням або результатом 

виразу і кнопкою OK.  Синтаксис: window.alert(вираз) 

confirm Відображає діалогове вікно з зазначеним повідомленням або 
результатом виразу і кнопками OK і Cancel.  Синтаксис: 
window.confirm(вираз) 

Методи alert і confirm дуже зручні для перевірки значень 
змінних і виразів при пошуку помилок у скриптах. 

prompt Відображає діалогове вікно з повідомленням і полем введен-
ня. Синтаксис: 
prompt("повідомлення", значення за умовчанням) 

setTimeout Виконує вираз після закінчення встановленої кількості мілісе-
кунд. Синтаксис: 
Ідентифікатор_Затримки=setTimeout("вираз", час) 

clearTimeout Закінчення затримки, встановленої методом setTimeout.  

Синтаксис: clearTimeout(Ідентифікатор_Затримки) 
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Продовження таблиці 6.2 

open  
 

Відкриває нове вікно браузера. Синтаксис: 
ім’я_нового_вікна = window.open("URL документа у но-

вому вікні", "назва нового вікна", config="параметри 

нового вікна") 

де:  ім’я_нового_вікна – це змінна, яка зберігатиме ідентифіка-

тор вікна, а назва нового вікна – це назва, яку потім можна ви-

користовувати в атрибуті target інших тегів. 
Можна використовувати і скорочений синтаксис: 
window.open(“URL документа у новому вікні”) 

close  
 

Закриває зазначене вікно. Синтаксис: ім’я_вікна.close() 
де: ім’я_вікна – це посилання на вікно (ідентифікатор вікна). Та-

кож у якості посилання можна використовувати стандартні констан-
ти self (поточне), top (початкове), parent (батьківське) 

Методи об’єкта document (Web-документ) 
write Виводить текст або результат виразу у документ у зазначеному вік-

ні. Синтаксис: document.write(вираз) 

Аналогічне виведення, тільки з одночасним переходом на новий 
рядок здійснює метод writeln 

Методи об’єкта history (історія відвідувань URL-адрес) 
back Дозволяє повернутися на попередній URL у списку відвіданих ад-

рес.  Синтаксис методу: history.back() 

forward Дозволяє перейти на наступний URL у списку відвіданих адрес.  

Синтаксис: history.forward() 

go Завантажує URL зі списку відвіданих адрес. Синтаксис: 
history.go(location) 

де: location – це номер позиції відвіданої адреси із історії відвіду-

вань, може бути від‟ємним чи додатнім числом. 

Методи об’єкта Math (математичний об’єкт) 
abs Повертає абсолютне значення числа. Синтаксис:  

Math.abs(число) 

cos Повертає косинус числа. Синтаксис: Math.cos(число) 

Також існують методи: sin, tan, acos, asin, atan 

ceil Повертає найближче ціле число, округлене у більшу сторону або 

рівне числу.  Синтаксис: Math.ceil(число) 

floor Повертає найближче ціле число, округлене у меншу сторону або 

рівне числу. Синтаксис: Math.floor(число) 

sqrt Повертає квадратний корінь числа. Синтаксис: 
Math.sqrt(число) 

random Повертає випадкове число із діапазону від 0 до 1. Синтаксис: 
Math.random() 

max Повертає більше число з двох. Синтаксис: 
Math.max(число1, число2) 

Метод, який повертає менше число з двох, називається min 
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Продовження таблиці 6.2 

Методи об’єкта string (текстовий рядок) 
big Відображення рядка великим шрифтом (діє аналогічно тегу 

<BIG>). Використовується разом із методами write і writeln. 
Синтаксис: document.write(рядок.big()) 

Схожими методами, що форматують текстові рядки є: 
blink, bold, fontcolor, fontsize, italics, small, strike, sub 

indexOf Повертає індекс (номер) позиції вперше зустрінутого текстово-
го значення, яке шукається у текстовому рядку.  Синтаксис: 
рядок.indexOf("значення", індексA) 

де: значення – це текст, що шукається,  індексA – індекс 

символа, з якого починається пошук. 
Схожий метод, який здійснює пошук у зворотному напрямку 
називається lastIndexOf 

charAt Повертає символ за заданим індексом (номером позиції). Син-

таксис: рядок.charAt(індекс) 

substring Повертає підрядок об'єкта string. Синтаксис: 
рядок.substring(індексA, індексB) 

де: індексA – індекс початкового символа, індексB – індекс 

кінцевого символа підрядка 

toLowerCase Переводить рядок, у нижній регістр. Синтаксис: 
рядок.toLowerCase() 

Для переведення рядка у верхній регістр використовується 
метод toUpperCase 

link Створює гіпертекстове посилання HTML, по якому можна пе-
рейти на іншу URL-адресу. Використовується разом із мето-
дами write і writeln. Синтаксис: 
document.write(текст_посилання.link(URL-адреса)) 

eval Функція eval виконує рядок-аргумент і підставляє отримане 

значення замість себе. Синтаксис: eval("вираз") 

Методи об’єкта Date (дата) 
getDate Повертає число місяця для зазначеної дати. Це метод об‟єкта 

Date, який можна створити за синтаксисом:  
ім’я_об’єкта = new Date() 

Синтаксис методу getDate: ім’я_об’єкта.getDate() 

де: ім’я_об’єкта – це змінна, яка зберігатиме ім‟я об‟єкта 

Схожими методами є: getDay, getHours, getMinutes, 
getSeconds, getMonth,  getTime, getYear 

setDate Встановлює число місяця для зазначеної дати. Синтаксис: 
ім’я_об’єкта.setDate(числове значення дня) 

Схожими методами є: setHours, setMinutes, setSeconds, 
setMonth, setTime, setYear 

toGMTString Переводить дату в рядок, використовуючи час за гринвічем 

(GMT). Синтаксис: ім’я_об’єкта.toGMTString() 

Схожим методом, який використовує місцевий часовий пояс є 
toLocaleString  
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Таблиця 6.3 – Події 

Подія Пояснення 

onload Виникає, коли браузер закінчив завантаження вікна або усіх 
фреймів. Використовується з  <BODY> і <FRAMESET>.  

onunload Виникає, коли браузер видаляє документ із вікна або фрей-
ма. Використовується з <BODY> і <FRAMESET>.  

onclick Виникає після клацання мишкою на елементі.  

ondblclick Виникає після подвійного клацання мишкою на елементі.  

onmousedown Виникає, коли кнопка мишки натиснута над елементом.  

onmouseup Виникає, коли кнопка мишки відпущена над елементом.  

onmouseover Виникає, коли курсор мишки проходить над елементом.  

onmousemove Виникає після наведення курсора мишки на елемент.  

onmouseout Виникає, коли курсор мишки забирається з елемента.  

onfocus Виникає, коли елемент одержує фокус від мишки або при на-
вігації табуляцією. Подія може використовуватися в елемен-
тах: a, area, label, input, select, textarea і button.  

onblur Виникає, коли елемент втрачає фокус від мишки або при на-
вігації табуляцією. Може використовуватися з тими ж елеме-
нтами, що і onfocus.  

onkeypress Виникає, коли клавіша натиснута і відпущена над елементом.  

onkeydown Виникає, коли клавіша натиснута над елементом.  

onkeyup Виникає, коли клавіша відпущена над елементом.  

onsubmit Застосовується до форм (тег <FORM>). Виникає, коли корис-
тувач відправляє форму на сервер. Процедури обробки цієї 
події можуть перевіряти введені у елементах форми дані і 
при потребі зупиняти відправку. Для зупинки відправки вико-
ристовується вираз return false, наприклад, вираз 
onsubmit="return proverka()" зупинить відправку, якщо фун-
кція proverka() поверне значення false. 

onreset Виникає при "очищенні" форми. Застосовується тільки до 
форм (тег <FORM>).  

onselect Виникає, коли користувач виділяє який-небудь текст у текс-
товому полі. Може використовуватися в елементах input і 
textarea у формах (тег <FORM>). 

onchange Виникає, коли елемент втрачає фокус введення і його зна-
чення змінилося з моменту одержання фокуса. Застосову-
ється в елементах input, select і textarea у формах (тег 
<FORM>). 

6.1.3 ПРАВИЛА JAVASCRIPT 

Розглянемо кілька правил синтаксису JavaScript:  

Чітка форма скрипту: за рідким виключенням, кожна інструкція 

скрипта повинна міститися на окремому рядку, тому що скрипти викону-

ються рядок за рядком. Іншими словами, кожен рядок з інструкцією скри-

пта повинен бути функціонально закінченим і займати один рядок, навіть 

якщо він буде дуже довгий! 
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Чутливість до регістра: JavaScript – мова з врахуванням регістра. 

Це означає, що, наприклад,  ці слова можуть розглядатися по-різному: get-

Date, getdate, GetDate. Крім того, один і той само скрипт у різних браузе-

рах може виконуватися по-різному. 

Крапка з комою: всі інструкції повинні закінчуватися крапкою з ко-

мою. Крапка з комою відокремлює одну інструкцію від іншої: varx = 0; 
varу = 10; 

Текстові рядки й лапки: текстовий рядок – це послідовність деякої 

кількості символів, взятих у одинарні або подвійні лапки ('  одинарні, " 

подвійні). Одинарні лапки ставляться у межах подвійних. Наприклад: 

<input type = "button" value = "Натисни мене" onclick = 
"window.alert('Ти натиснув на мене');"> 

Похила риска вліво (\) і рядки: похила риска вліво має спеціальну 

мету в JavaScript. Вона супроводжується іншим символом, що у сукупності 

представляє певну інструкцію. Призначення деяких послідовностей: 

\b  повернення на один символ; 

\n  новий рядок; 

\t  позиція табуляції; 

\ ’  одиночні лапки (апостроф); 

\ "  подвійні лапки. 

Дужки: всі дужки повинні бути парними – відкриваючі і закриваючі.  

Це стосується () [], і {}. Фігурні дужки {}, можуть містити множинні ін-

струкції JavaScript, наприклад, початок і кінець функції. Квадратні дужки 

[] – використовуються для різноманітних масивів. Вигнуті дужки () вико-

ристовуються, щоб містити аргументи функцій або параметри методів.  

Коментарі: для коментаря використовуються подвійні похилі риски, 

наприклад: // це – коментар. Такий коментар може займати тільки один 

рядок скрипту. Для довгих коментарів, які займають кілька рядків, викори-

стовується похила риска й зірочка " /* " для відкриття, і зірочка з похилою 

рисою " */ " для закриття. 

Приховання скрипта: не всі браузери можуть виконувати скрипти. 

Тому щоб браузер у такому разі не виводив у документі текст скрипта, йо-

го приховують спеціальними коментарями, наприклад: 
 

<script language="Javascript"> 

<!-- 

 оператори скрипта 

//--> 

</script> 

Таке приховання не впливає на коректне виконання скриптів у брау-

зерах, що їх підтримують. 
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Правила завдання імен: назви (імена) змінних і функцій повинні ві-

дповідати наступним простим правилам: 

1.  Перший символ повинен бути символом алфавіту (у нижньому або 

верхньому регістрі), символом підкреслення (_) або знаком долара ($).  

2.  Першим символом імені не повинна бути цифра. 

3.  Імена не можуть містити пробіли. 

4.  Імена не можуть співпадати із зарезервованими словами JavaScript. 

Оператори JavaScript 
Обчислювальні: Вони використовуються для загальних(звичайних) 

математичних операцій: множення (*); ділення (/); додавання (+); відні-

мання (-); арифметика модуля (%); одномісне заперечення (-) ; інкремент 

(++) – збільшення на 1; декремент (--) – зменшення на 1; з’єднання (конка-

тенація) текстових рядків (+). 

Логічні: Ці оператори дуже часто використовуються в умовних ін-

струкціях, подібно "якщо ": менше ніж (<); більше ніж (>) ; менше ніж або 

рівний (<=); більше ніж або рівний (>=); рівність (==) ; нерівність (!=); ло-

гічне НІ (!); логічне І (&&); логічне АБО (||). 
Оголошення змінних: змінні використовуються для тимчасового 

збереження даних. Перш ніж використати змінну в програмі JavaScript, по-

трібно її оголосити. Змінні оголошуються із ключовим словом Var, напри-

клад: Var my_text. Також одночасно із оголошенням можна задавати змін-

ній значення, наприклад: 

var my_text = prompt ("Хто Ви?","студент ЧДТУ") 

у даному прикладі значення для змінної my_text візметься із вікна 

запиту, яке формується методом prompt. 

Функції: це відокремлені функціонально закінчені блоки операторів. 

Функції виконують задані дії і можуть повертати результат у точку викли-

ку. Усередину функції можна передавати дані (параметри). Функції зада-

ються за наступним синтаксисом: 
 

Function (параметр1, параметр2,..., параметрN) 

{ 

оператори функції 

return результат, який повертає функція 

} 

вага! Змінні, оголошені у скриптах за межами функцій, не 
зникають після виконання функцій цього скрипта, вони 

залишаються у пам‟яті, і при наступних викликах функцій можна 
скористатися значеннями цих змінних. 

У 
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Умовні конструкції (розгалуження процесу): використовуються для 

вибору варіанту виконання дій в залежності від перевірки заданої умови. 

Синтаксис умовної конструкції: 
 

if (умова) 

{ оператори, що виконуються, якщо умова істинна 

}  

else 

{ оператори, що виконуються, якщо умова хибна  

} 

Якщо потрібно вказати тільки один оператор, то фігурні дужки мож-

на не ставити. Крім того, ці дужки необов’язково повинні знаходитися на 

окремих рядках скрипта. 

Циклічні конструкції: призначені для багаторазового виконання за-

даного блоку операторів. В JavaScript існує два види циклів: While і For. 

 Цикли For (цикли з лічильником) використовуються, коли відома кі-

лькість повторів. Ці цикли завершуються тоді, коли лічильник досягне за-

даного граничного значення. 

Цикли While (цикли з умовою) використовуються, коли точно неві-

дома кількість повторів. Ці цикли виконуються доти, доки задана умова 

виконання є істинною. 

Синтаксис циклу For (в умові можуть бути використані різні логіч-

ні оператори): 

for (лічильник=початкове_значення; лічильник<=кінцевого_значення; лічиль-
ник=лічильник+значення_кроку) 
{ 
блок операторів (тіло циклу) 
} 

Синтаксис циклу While (якщо не передбачити зміну даних для умови 

циклу, то може відбутися зациклювання): 

while (умова виконання) 
{ 
блок операторів (тіло циклу); 

зміна даних для умови виконання циклу; 
} 

Масиви: використовуються для зберігання під одним іменем цілого 

набору значень. Масив є об’єктом, який створюється оператором new (цей 

оператор використовується для створення об’єктів різних типів):  

var my_mas = new Array() 

 Доступ до елементів масиву здійснюється за допомогою індекса. Ін-

дексація елементів масиву починається з 0, тобто перший елемент масиву 

– це, наприклад, my_mas[0].  
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Масиви у JavaScript динамічні, тобто якщо ми задамо: 

my_mas[9]="9.jpg", то довжина масиву авоматично встановиться у 10 

елементів. 

вага! Не плутайте індекс останнього елементу масиву з 
довжиною масиву. my_mas[9] – це 10 елементів!  

6.2 Приклади скриптів 

6.2.1 ВІКНА ―ПРИВІТАННЯ‖ 

Створимо вікно вітання при відкритті сторінки й вікно при за-

критті. 
 Створіть новий документ hello_script.html і 

занесіть туди наступний код (повний зміст по-

чаткового тега <BODY> пишіть у ОДНОМУ РЯДКУ!): 

<html> 

<head><title> HELLO </title> 

</head> 

<body onunload="window.alert('До зустрічі на сайті')" 

      onload="window.alert('Ласкаво просимо на сайт')"> 

PRIVET!!!! 

</body> 

</html> 

 

Пояснення до створеного документа:  

 У даному прикладі скрипти використовуються у вигляді процедур обробки подій 

onload і onunload для документа (тег <BODY>). Це події завантаження докумен-

та і видалення документа із вікна браузера (таблиця 6.3).  

 Скрипти виводять на екран вікна повідомлень, які формуються методом alert 

об’єкта window (таблиця 6.2). 

 Для перевірки скрипта, відкрийте документ hel-

lo_script.html у браузері і закрийте його. 
 

Зробимо наше привітання більш цікавішим: 
 Занесіть у документ hello_script.html наступні 

зміни і збережіть документ: 
 

<html>  

<head> <title> HELLO </title> 

<script language="javascript"> 
var my_name = prompt ("Хто Ви","студент ЧДТУ");  

document.write("Привіт, " + my_name  + "! Раді Вас бачити!"); 

</script> 

</head> 

У 
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<body onunload="window.alert('До зустрічі на сайті '+my_name)" 

  onload="window.alert('Ласкаво просимо на сайт')"> 

PRIVET!!!! 

</body>  

</html> 

 

Пояснення до створеного документа: 

 У даному прикладі створено ще один скрипт за допомогою тега <SCRIPT> і роз-

ташовано його у розділі <HEAD>. Таке розташування призведе до виконання 

цього скрипта ще до формування Web-документа у вікні браузера. 

 У рядку var my_name = prompt ("Хто Ви","студент ЧДТУ") оголо-

шується змінна my_name, у яку запишуться дані, взяті із вікна запиту, що фор-

мує метод prompt. За умовчанням даними цього вікна буде текст студент 

ЧДТУ, але користувач може ввести і свій текст. 

 У рядку document.write("Привіт, " + my_name  + "! Раді Вас 

бачити!") за домомогою метода write виконується виведення у вікно браузера 

тестового рядка, скомпонованого із трьох частин: двох текстових рядків і зна-

чення змінної my_name.  

 Після виконання першого скрипта <SCRIPT> відбувається подія onload при за-

вантаженні документа у вікно браузера, яка виведе вікно з привітанням, розгля-

нуте раніше. Після події у вікні з’явиться і сам документ, який буде доповнений 

скомпонованим раніше текстом привітання. 

 При закритті вікна відбувається подія onunload, розглянута раніше, яка допов-

нена скомпонованим текстом прощання: із текстового рядка і значення змінної 

my_name.  
 

 Для перевірки скрипта, відкрийте документ hel-

lo_script.html у браузері і закрийте його. 

6.2.2 ЗОБРАЖЕННЯ 

Ми вже створювали прості сторінки із зображеннями, тепер створи-

мо сторінку з одним зображенням і посиланнями переходу на інші зобра-

ження, які будуть по-черзі з’являтися на одному і тому ж місці. 

Для цього знадобляться кілька зображень: 
 Знайдіть на диску сім зображень формату jpg і 

перепишіть їх до себе в папку. 

 Змініть їх імена на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 відпо-

відно. 

 Створіть новий документ picture1.html і зане-

сіть туди наступний код: 
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<html> 

<head> 

 <title> Зміна зображень </title> 

</head> 

<body> 

<script> 

var im_ar = new Array() 

im_ar[0]="1.jpg"; 

im_ar[1]="2.jpg"; 

im_ar[2]="3.jpg"; 

im_ar[3]="4.jpg"; 

im_ar[4]="5.jpg"; 

im_ar[5]="6.jpg"; 

im_ar[6]="7.jpg"; 
 

var index=0; 
 

function next_im()  

{ 

 index++ 

 if (index==im_ar.length)  

  {index=0 

  } 

 document.images["im_base"].src=im_ar[index]; 

} 
 

function prev_im()  

{ 

 index-- 

 if (index<0)  

  {index=im_ar.length-1 

  } 

 document.images["im_base"].src=im_ar[index]; 

} 

</script> 
 

<img src="1.jpg" name="im_base" > <br> 

<a href="javascript:prev_im()">Попереднє</a> 

<a href="javascript:next_im()">Наступне</a> 
 

</body> 

</html> 
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Пояснення до створеного документа: 

 Зображення будемо міняти шляхом зміни даних у атрибуті src елемента виводу 

зображень <IMG>.  Цей атрибут зберігає дані про місцезнаходження файла зо-

браження. Треба тільки запрограмувати послідовність зміни цих даних. 

 Спочатку у скрипті створюємо новий об’єкт – масив im_ar: var im_ar = new 

Array(). Далі у кожен елемент масиву заносимо назву відповідного файлу зо-

браження. Також оголошуємо змінну index і задаємо їй значення 0. Далі цю 

змінну будемо використовувати для доступу до елементів масиву. Зверніть ува-

гу, що масив і змінна оголошені поза функціями поточного скрипта. Це значить, 

що масив і змінна після виконання функцій не щезають – вони залишаються у 

пам’яті і зберігають значення. Тому при наступних викликах функцій можна ко-

ристуватися раніше збереженими даними цього масиву і змінної. 

 Функції next_im() і prev_im() будуть відслідковувати черговість переходу на зо-

браження. Це буде здійснюватися шляхом відповідного збільшення/зменшення 

значення у змінній index.  

 Функція next_im() буде збільшувати значення змінної index операцією інкреме-

нта (збільшення на 1): index++. Після цього у функції реалізована перевірка ві-

дповідності значення index довжині масиву. Якщо index і довжина масиву спів-

падають: if (index==im_ar.length), то встановлюємо значення змінної у 

0, тобто нібито переходимо з останнього зображення на перше. Після цього ви-

значене за індексом ім’я файла зображення із масиву записуємо у властивість src 

елемента з ім’ям im_base: document.images["im_base"].src= 

im_ar[index]. У нашому випадку це елемент типу <IMG>, заданий у докуме-

нті тегом <img src="1.jpg" name="im_base">. 

 Функція prev_im() буде зменшувати значення змінної index операцією декреме-

нта (зменшення на 1): index-- . Після цього  у функції реалізована перевірка 

виходу значення index у від’ємні числа. Якщо index <0, то встановлюємо зна-

чення змінної таким, що на 1 менше довжини масиву, тобто нібито переходимо з 

першого зображення на останнє. Наприкінці цієї функції також змінюємо зна-

чення властивості src для елемента img. 

 В документі крім елемента-зображення <IMG> задані ще два елемента – гіпер-

посилання переходу по зображенням (Попереднє і Наступне). Особливість цих 

гіперпосилань у значенні атрибута href, який задає адресу переходу. Тут такими 

адресами буде виклик відповідних функцій Javascript:  

<a href="javascript:prev_im()">Попереднє</a> 

<a href="javascript:next_im()">Наступне</a> 
 

 Для перевірки скрипта, збережіть документ 

picture1.html і відкрийте його у браузері. 
 

Щоб посилання не міняли своє положення залежно від розміру зо-

браження, розмір можна встановити вручну: 

<img src="1.jpg" name="im_base" height=100> 

Або можна помістити зображення в одну комірку таблиці, а поси-

лання в іншу. 
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Самостійно створіть у документі picture1.html табличку 
на 2 комірки і розташуйте у одній комірці зображення, а у 
другій – гіперпосилання. Для комірок використовуйте те-
ги з наступними атрибутами: 

<td width="80%" height="222"> 

<td width="20%" height="222"> 

 

Розглянемо ще один цікавий простий ефект: при наведенні покажчи-

ка мишки на зображення, воно змінюється на інше, а при забиранні пока-

жчика – повертається початкове зображення: 
 У документі picture1.html для тега img внесіть 

наступні зміни: 

<img src="1.jpg" onmouseover="this.src='2.jpg' " onmouseout = "this.src ='1.jpg' "> 

 Для перевірки скрипта збережіть документ 

picture1.html, відкрийте його у браузері і 

проведіть мишкою над зображенням. 

6.2.3 ШАРИ І ЗОБРАЖЕННЯ 

Створимо сторінку з посиланням. Якщо наводити мишку на поси-

лання, біля нього буде з’являтися зображення. 

Задачу можна рішити шляхом зміни зображень, як це було розгляну-

то у попередньому прикладі. Для цього одне із зображень повинно повніс-

тю співпадати із фоновим кольором сторінки. Але ми вирішимо задачу ін-

акше – за рахунок показу і приховання шарів у документі: 
 Створіть новий документ hide_layers.html і за-

несіть туди наступний код (зміст тегів <DIV> і 

<A> НЕ РОЗБИВАЙТЕ на кілька рядків – пишіть  

ОДНИМ РЯДКОМ!): 
 

<html>  

<head> 

<title>Поява зображення</title> 

</head> 

<body> 

<div id="Layer1" style="position:absolute; 

left:100px; top:15px; width:50px; height:100px; 

z-index:0; visibility: hidden"><img src="1.jpg"> 

</div> 
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<A href="picture1.html" onmouseover = "document. 

all['Layer1'].style.visibility='visible'"  

onmouseout="document.all['Layer1'].style.visibility= 

'hidden'"> посилання1 </A> 

</body>  

</html> 
 

Пояснення до створеного документа: 

 У тілі документу задаємо блок <DIV>, який після застосування вбудованого сти-

лю стане невидимим шаром (стильові атрибути шарів наведені у таблиці 5.1). 

Цей шар буде містити зображення 1.jpg.  

вага! У даному випадку краще скористатися вбудованим стилем, 
а не таблицею стилів, оскільки ми будемо міняти значення 
стильових атрибутів. 

 Далі оголошуємо гіперпосилання, яке буде посилатися на який-небудь Web-

документ. У цьому гіперпосиланні задаємо процедури обробки подій 

onmouseover (наведення мишки на елемент) і  onmouseout (забирання мишки з 

елементу), опис яких також наведено у таблиці 6.3. Скрипти, що виконуються у 

цих процедурах, будуть змінювати видимисть шару за допомогою зміни значен-

ня властивості visibility: document.all['L_1'].style.visibility= 

'visible'. Це властивість об’єкта style (стиль), який у свою чергу є власти-

вістю об’єкта з ім’ям Layer1. У нашому випадку це ім’я має шар, оголошений 

тегом <DIV>. Ми можемо користуватися цими властивостями, оскільки шар 

оформлений вбудованим стилем. Отже, скрипт міняє значення одного із атрибу-

тів стиля, властивого для створеного шару. 

вага! Якщо у скрипті необхідно звернутися до стильового 
атрибута, назва якого складається з двох слів, розділених 
дефісом, то у скрипті слід написати цю назву без дефіса і 

пробілу, почавши друге слово з великої букви. Наприклад, для 
використання атрибута background-color необхідно вказати 
наступне: document.all['ім’я_об’єкта'].style.backgroundColor 

 Для перевірки скрипта збережіть документ 

hide_layers.html, відкрийте його у браузері і 

проведіть мишкою над гіперпосиланням. 

 

Упіймай зображення! Приклад руху зображень (шарів) 
 Створіть новий документ catch_it.html і зане-

сіть туди наступний код (виділені рядки НЕ РО-

ЗБИВАЙТЕ на кілька рядків – пишіть  ОДНИМ РЯД-

КОМ!): 
 

У 

У 
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<html>  

<head> 

<title>Упіймай зображення</title> 

</head> 

<body> 

<div id="Layer1" style="position:absolute; 

left:100px; top:150px; width:50px; height:100px; 

z-index:0; visibility: visible" 

onmouseover="go_pic()"> <img src="1.jpg" > </div>  
 

<script language="JavaScript"> 

function go_pic() 

{ 

 var pos=document.all['Layer1'].style.left.

 substring(0,document.all['Layer1'].style.left.

 length-2); 

 pos=pos*1; 

 var i; 

 if (pos<500) 

 { 

 for (i=pos;i<=500;i++ ) 

  { 

  document.all['Layer1'].style.left=i; 

  } 

 } 

 else { 

 for (i=pos;i>=0;i-- ) 

  { 

  document.all['Layer1'].style.left=i; 

  } 

   } 

} 

</script> 

</body> 

</html> 
 

Пояснення до створеного документа: 

 У тілі документу задаємо блок <DIV>, який після застосування вбудованого сти-

лю стане шаром. Цей шар буде містити зображення 1.jpg. Також для шару зада-

ємо процедуру обробки події onmouseover, яка викликатиме функцію go_pic() із 

скрипта. 

 Далі йде скрипт <SCRIPT>, який містить функцію go_pic(). Ця функція буде 

здійснювати зміну положення шару у документі. Шар буде рухатися вліво-

вправо по горизонталі між координатами у 0 і 500 пікселів. Початок і кінець 
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функції, операторів if і for задається дужками {}. 

 Спочатку у функції визначаємо поточну горизонтальну координату шару і збері-

гаємо її у змінній pos. Цю координату можемо взяти із властивості left об’єкта 

style (стиль), який у свою чергу є властивістю шару з ім’ям Layer1. Ми можемо 

користуватися цими властивостями, оскільки шар оформлений вбудованим сти-

лем. Проте координата вимірюється у пікселах, і позначається разом із 2-ма сим-

волами одиниць виміру, наприклад, 100px. У сукупності ця координата є текс-

том, у той час як нам потрібне числове значення. Число із цього тексту можна 

вибрати, ―вирізавши‖ його від символьної позиції 0 (номери позицій символів у 

рядку починаються з 0) до позиції довжина_рядку-2. Це можна зробити за до-

помогою методу substring (таблиця 6.2). Довжину рядку можна взяти із влас-

тивості length для текстового рядка left: document.all['Layer1']. 

style.left.length. 

вага! У цих останніх двох прикладах скриптів можна ясно 
побачити правила ієрархічного звернення до об‟єктів, про що 
розказувалося у розділі 6.1.2. 

 Оскільки ми користувалися текстовими функціями для визначення горизонталь-

ної координати, то і результат буде текстовим. Щоб привести цей результат до 

числового значення, виконаємо операцію множення: pos=pos*1 

 Також у скрипті оголошується змінна і, яку будемо використовувати у якості лі-

чильника для циклів руху шару. 

 Після визначення координати, її слід проаналізувати і з’ясувати, де знаходиться 

шар. Від цього залежатиме напрямок наступного руху. Аналіз виконується за 

допомогою оператора if. Якщо координата на перевищує значення у 500 пікселів, 

то шар можна рухати вправо, інакше шар потрібно рухати вліво. 

 Поступовий рух шару здійснюється за допомогою збільшення (рух вправо) або 

зменшення (рух вліво) горизонтальної координати left. Ця зміна організовується 

у циклах for. Цикли мають лічильник (змінна і), який поступово збільшується 

(інкремент) або зменшується (декремент) на 1 до досягнення заданого гранично-

го значення: for(i=pos;i<=500;i++). Тому на кожному кроці циклу зміне-

не значення лічильника можна записати у стильовий атрибут left для шару – це 

буде рухати шар: document.all['Layer1'].style.left=i . 

 Для перевірки скрипта збережіть документ 

catch_it.html, відкрийте його у браузері і 

спробуйте впіймати мишкою зображення. 

6.3 Контрольні питання 

1) Що таке сценарії? 

2) Яку об’єктну ієрархічну структуру має Web-документ? 

3) Чим характеризуються об’єкти у Web-документі? 

4) Чим відрізняється оголошення змінної у скрипті поза функціями 

від оголошення у функціях? 

5) Що таке рекурсія і як її задати у скриптах Javascript? 

У 
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7 ФОРМИ 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

 призначенням форм у Web-документах; 
 методами відправки даних форм; 
 деякими прикладами використаня форм. 

 

7.1 Опис взаємодії форм і серверних сценаріів 

Форми – це бланки, які призначені для збирання даних і відправки їх 

на подальшу обробку на Web-сервері, наприклад, для занесення у серверну 

базу даних чи формування вибірки із бази даних тощо. Форми широко ви-

користовуються у тих Web-документах, де користувачу пропонується щось 

ввести у текстові поля, вибрати перемикачі, натиснути кнопки – для вве-

дення імені і пароля, написання відгуків у форумах, організації Інтернет-

магазинів тощо. 

До цього часу ми розглядали клієнтські сценарії Javascript, які вико-

нуються на комп’ютері користувача. Щоб розібратися у діях форм, слід ро-

зглянути суть серверних сценаріїв. Це сценарії, які виконуються на Web-

сервері. Механізм їх роботи наступний (рисунок 7.1): користувач за допо-

могою свого браузера формує запит до Web-сервера, а той пересилає цей 

запит до серверного сценарія. Ці сценарії виконують якісь задані операції і 

формують відповідь – Web-документ, який пересилається назад користу-

вачу. Запитом користувача є URL-адреса програми-сценарію разом із да-

ними, потрібними для виконання сценарію. Ця адреса вказується у формах 

Web-документа, або просто у рядку адреси браузера. 
 

 

Web-сервер 

Серверні сценарії Допоміжні 

сервери 

запит 

відповідь 

 

Рисунок 7.1 – Робота серверних сценаріїв 
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Взаємодія серверних сценаріїв і Web-сервера здійснюється за допо-

могою CGI-інтерфейса (Common Gateway Interface). Це набір правил і по-

годжень, які підтримуються Web-сервером при виконанні сценаріїв. Сер-

верні сценарії по суті є програмами (CGI-скриптами або іншими словами – 

шлюзами), встановленими на сервері, а CGI-інтерфейс виконує роль 

зв’язку між цими програмами і клієнтським Web-браузером. Для написан-

ня серверних сценаріїв використовуються різні мови програмування, на-

приклад, Perl, C++, TCL, PHP та інші. 

У даних методичних вказівках ми не розглядаємо написання сервер-

них сценаріїв, розглянемо лише загальні положення роботи форм. 

Дані у формі збираються за допомогою елементів форми. У формах 

можна розташувати різні елементи, теги і опис яких надано у таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1 – Елементи форм 

Тег  Пояснення 
<TEXTAREA>  Багатострокове текстове поле 

<SELECT> Меню або список. Кожен елемент меню або списку задається 
тегом <OPTION>. Для логічного групування елементів меню 
використовується тег <OPTGROUP>. 

<BUTTON> Кнопка, яка може викликати внутрішні скрипти Javascript 

<INPUT> Багатоцільовий тег для створення елементів усередині фор-
ми. Тег має атрибут type, який визначає тип елемента. Мож-

на використовувати наступні типи: 
image – зображення, яке може працювати як кнопка;  
text – поле для введення тексту;  
password – поле для введення пароля (введені символи ви-
світлюються як зірочки); 
checkbox – вимикач, приймає значення on (включено) і off 
(вимкнено); 
radio – перемикач, здебільшого використовується у групі (кі-
лька елементів з однаковим атрибутом name). Окремий пе-
ремикач теж приймає значення on і off. У групі перемикачів 
одночасно можна включати тільки один  перемикач. 
submit – кнопка, дія якої полягає у відправці змісту заповне-
ної форми на сервер запитів для подальшої обробки даних;   
reset – кнопка, яка встановлює (відновлює) у всіх елементах 
форми значення, задані за умовчанням; 
button –  звичайна кнопка (теж саме що і тег <BUTTON>); 
hidden – приховане поле, на екрані не висвітлюється. Вико-
ристовується для збереження прихованої інформації.  

 

вага! Кожен із елементів форми має свої атрибути, серед яких 
можна відзначити атрибут value, який містить значення 

елемента. 

У 
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Сама форма задається тегом <FORM></FORM>. Тег має кілька ат-

рибутів, з яких найважливішими є наступні: 

 атрибут action – визначає URL-адресу серверного сценарію, 

якому буде відправлено зміст форми. Наприклад:  

<FORM action=”http://uanews.com/cgi-bin/megascript” method=POST> 

Якщо форма використовується просто для взаємодії із скриптами Ja-

vascript, визначеними у поточному документі, то значення цього атрибута 

можна не задавати; 

 атрибут method – визначає метод відправки заповненої форми. 

Здебільшого використовуються методи GET і POST. Метод GET 

при відправці дописує зміст заповненої форми до URL-адреси сер-

верного сценарія за наступним правилом: 

URL-адреса_сценарія?елемент1=значення&елемент2=значення 

де: елемент – це елемент форми, якому користувач задав якесь зна-

чення. Кілька пар елемент=значення розділяються знаком & (амперсанд). 

Наприклад, стосовно попереднього прикладу з атрибутом action, якщо 

форма має два текстових поля my_name і my_city, куди введені дані, брау-

зер може відправити запит, куди включить наступне:  

http://uanews.com/cgi-bin/megascript?my_name=”Вася”&my_city=”Чернігів” 

  Таке правило виклику серверних сценаріїв і передачі їм даних та-

кож часто використовується і в гіперпосиланнях. Наприклад: 

 <a ref=http://uanews.com/what_news.php?news_id=2&news_name=”world” >  

Переваги методу GET у тому, що дані, які відправляються на сервер, 

відображаються у рядку адреси браузера, і користувач за потреби може са-

мостійно повторити запит. 

Метод POST кодує зміст форми так само, як і GET, але передає дані 

окремим блоком. Рекомендується для передачі великих обсягів даних. 

7.2 Приклади форм 

Створимо найпростішу форму, де буде текстове поле і кнопка. У 

поле будемо вводити число, а натиснення на кнопку буде призводити до 

знаходженя квадратного кореню числа: 
 Створіть новий документ calc.html і занесіть 

туди наступний код (виділений текст пишіть у 

ОДНОМУ РЯДКУ!): 
 

<html> 

<head> 

 <title> Калькулятор </title> 

</head> 

<body> 
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<form id="calc" method=POST action=""> 

Введіть Х: <input type="text" name="dano_x" > 

<input type="button" value = "Корінь Х" onclick = 

"window.alert(Math.sqrt(document.forms['calc'].dano_x

.value))"> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

Пояснення до створеного документа: 

 У даному прикладі створюється форма з ім’ям calc, яка нікуди дані не відправ-

ляє – значення атрибуту action порожнє. 

 Форма містить текстове поле з ім’ям dano_x і звичайну кнопку (тип button). 

 Для кнопки визначено процедуру обробки події onclick (клацання мишкою). У 

цій процедурі виконується наступний Javascript: методом alert на екран видаєть-

ся вікно повідомлення, де буде висвітлюватися результат роботи метода sqrt ма-

тематичного об’єкта Math (див. таблицю 6.2). Цей метод визначає корінь квад-

ратний, взятий із значення (властивість value) об’єкта dano_x, який міститься у 

формі з іменем calc. 

 Для перевірки форми, відкрийте документ 

calc.html у браузері, занесіть у поле якесь 

значення і натисніть кнопку. 
 

Створимо форму, у якій після натиснення кнопки буде показуватися 

годинник: 
 Створіть новий документ clock.html і занесіть 

туди наступне (виділені рядки НЕ РОЗБИВАЙТЕ на 

кілька рядків – пишіть  ОДНИМ РЯДКОМ!): 
 

<html> 

<head> 

 <title>Годинник</title> 

</head> 

<body> 

<form id="f_clock" metod=GET action="javascript: 

clock_form()"> 

 <input type="text" name="p_cl" style="position: 

absolute; font-size:70px; left:100px; top:150px; 

width:300px; height:100px; z-index:0; visibility: 

hidden"> 

 <input type="submit"> 

</form> 
 

<script language="JavaScript"> 
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function clock_form() 

{ 

var day=new Date(); 

var cl=day.getHours()+ ":" +day.getMinutes()+ ":" + 

day.getSeconds(); 

var tm; 

document.forms["f_clock"].p_cl.style.visibility="visi

ble"; 

document.forms["f_clock"].p_cl.value=cl 

tm=setTimeout("clock_form()",100); 

} 

</script> 
 

</body> 

</html> 
 

Пояснення до створеного документа: 

 У даному прикладі створюється форма з ім’ям f_clock, яка буде містити поле ти-

пу text з ім’ям p_cl і стандартну кнопку відправки форми (тип submit). Поясненя 

до цих типів елементів наведені у таблиці 7.1.  

 Поле p_cl оформлено вбудованим стилем. Цей стиль має атрибути, які властиві 

шару у документі (таблиця 5.1). Атрибут visibility: hidden у стилі вка-

зує, що шар з полем p_cl буде спочатку невидимим. 

 Для відправки змісту форми викликається не серверний сценарій, а внутрішній 

клієнтський сценарій, реалізований у Javascript функцією clock_form(): 
metod=GET action="javascript: clock_form()" 

 У процедурі clock_form() спочатку оголошується новий об’єкт дати з ім’ям day: 

day=new Date(). Цей новий об’єкт автоматично прийме значення системної 

дати і часу комп’ютера. Потім, використовуючи методи getHours, getMinutes і 

getSeconds, отримуємо дані із цього об’єкта і формуємо текстовий рядок із годи-

нами, хвилинами і секундами, розділеними двокрапкою, і записуємо цей рядок у 

змінну cl: var cl=day.getHours()+ ":" +day.getMinutes()+ ":" 

+ day.getSeconds() Пояснення цих методов дати наведені у таблиці 6.2. 

вага! Якби нам потрібна була б не системна дата і час, а якась 
визначена, то після створення нового об‟єкта потрібно було б  
скористатися методами setHours, setMinutes, setSeconds тощо 

для запису відповідних даних у об‟єкт дати. Наприклад, вираз: 
day.setHours(18) задав би у об‟єкті day вісімнадцяту годину вечора. 

 Після формування дати працюємо з полем p_cl у формі – спочатку покажемо йо-

го на екрані, змінивши властивість visibility стильового оформлення поля: 

document.forms["f_clock"].p_cl.style.visibility="visible", 

а потім запишемо значення змінної cl (сформований час) у це поле: 
document.forms["f_clock"].p_cl.value=cl 

У 
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 Далі йде дуже цікавий оператор: tm=setTimeout("clock_form()",100). 

Метод setTimeout виконає заданий вираз через вказану кількість мілісекунд 

(див. таблицю 6.2). У якості цього виразу тут вказаний виклик функції 

clock_form(). Але ж ми зараз знаходимося усередині цієї функції! Такий виклик 

функції самої себе називається рекурсією. Отже, через 100 мілісекунд (0.1 секун-

ди) функція clock_form() знову автоматично виконається, але вже з новими да-

ними годин, хвилин, секунд із системної дати, і так буде продовжуватися, аж по-

ки користувач не закриє цей Web-документ. Малий період часу між викликами 

функції (0.1 секунди, тобто виклик 10 разів у секунду) ми ставимо, щоб якомога 

точніше попасти на момент зміни секунд у системному часі комп’ютера, і тим 

само точнішим зробити хід нашого годинника. 
 

 Для перевірки форми, відкрийте документ 

clock.html у браузері і натисніть кнопку. 
 

Самостійно внесіть до тега <BODY> наступну обробку 
події: onload="clock_form()" 

Як це вплинуло на годинник у Web-документі? 
 

Використовуючи метод setTimeout і рекурсію можна реалізувати 

безліч цікавих ефектів у Web-документі. Наприклад, зробити плавним рух 

об’єкта. Повертаючись до останнього прикладу у попередньому розділі, 

задачу ―Упіймай зображення‖ можна було б реалізувати так: 
 

<html>  

<head> 

 <title>Упіймай повільне зображення</title> 

</head> 

<body> 

<div id="Layer1" style="position:absolute; 

left:100px; top:150px; width:50px; height:100px; z-

index:0; visibility: visible" 

onmouseover="go_pic()"><img src="1.jpg" ></div>  
 

<script language="Javascript"> 

var napr=1; 
 

function go_pic() 

{ 

 var pos=document.all['Layer1'].style.left. 

substring(0,document.all['Layer1'].style.left. 

length-2); 

 pos=pos*1; 

 var tm; 

 if (pos>0 && pos<500) 
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 {document.all['Layer1'].style.left=pos+napr; 

 tm=setTimeout("go_pic()",1); 

 } 

 else {napr=napr*(-1); 

   document.all['Layer1'].style.left=pos+napr; 

   } 

} 

</script> 

</body> 

</html> 
 

Пояснення до створеного документа: 

 Спочатку тегом <DIV> створюємо шар, у якому розташуємо зображення 1.jpg. 

Шар  оформлюємо вбудованим стилем. Для обробки події onmouseover шару 

буде викликатися функція go_pic() із скрипта. 

 У скрипті поза функцією оголошуємо змінну napr, яку будемо використовувати 

для руху шару. При додатніх значеннях змінної буде здійснюватися рух вправо, 

при від’ємних – вліво на 1 піксел. Оскільки змінна оголошена поза функцією, то 

до неї можна звертатися і при наступних викликах функції. 

 Функція go_pic() за один раз свого виконання буде здійснювати рух об’єкта на 1 

піксел. Спочатку у функції оголошуємо змінну pos, куди запишемо поточну го-

ризонтальну (left) координату шару, і приведемо цю змінну до числового типу: 

pos=pos*1. Також у функції оголошуємо змінну tm, яка надалі буде викори-

стовуватися для виклику методу setTimeout. 

 Рухати об’єкт будемо наступним чином: якщо горизонтальна координата шару 

знаходиться у межах від 0 до 500 пікселів: if (pos>0 && pos<500), то змі-

нюємо її значення на один піксел:  document.all['Layer1'].style. 

left=pos+napr (в залежності від знаку даних у змінній napr виконається збі-

льшення або зменшення). Після цього рекурсивно знову викликаємо цю ж само 

функцію: tm=setTimeout("go_pic()",1) і таким чином здійснюємо по-

ступовий рух шару. 

 Якщо ж горизонтальна координата шару вийде за межі діапазону 0-500 піксе-

лів, то ми повинні зупинити шар і підготувати його до наступної події on-

mouseover. Для зупинки шару досить не викликати метод setTimeout. А підго-

товка шару полягає у зміні знаку даних у змінній napr (зміни напрямку майбу-

тнього руху), і зміщенні об’єкта, назад у діапазон координат 0-500 пікселів. Все 

це виконується у частині else оператора if: 

 else {napr=napr*(-1); 

 document.all['Layer1'].style.left=pos+napr; 

 } 

 

Самостійно створіть Web-документ із наведеним прик-
ладом скрипта і перевірте його у браузері. 
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Створимо форму, яка у відповідь на правильно введені ім’я і пароль 

користувача відкриє вікно із іншим Web-документом. У формі реалізуємо 

перевірку правильності введення даних у поля: 
 Створіть новий документ parol.html, занесіть 

туди наступний код (виділені рядки НЕ РОЗБИ-

ВАЙТЕ на кілька рядків – пишіть  ОДНИМ РЯД-

КОМ!) і перевірте дію форми у браузері: 
 

<html> 

<head> 

 <title> Реєстрація </title> 

</head> 

<body> 

<form id="who" method=GET action="javascript: 

new_doc(document.forms['who'].log.value,document.form

s['who'].pas.value)" onsubmit="return check_empty()"> 

Логін: <input type="text" name="log"><BR> 

Пароль: <input type="password" name="pas"><BR> 

<input type="submit" value="Відправити">  

<input type="reset"> 

</form> 
 

<script language="Javascript"> 

function check_empty() 

{ 

 if (document.forms["who"].log.value =="" || document. 

 forms["who"].pas.value =="") 

 {window.alert ("Не вказано логін або пароль"); 

  return false; 

 } 

 else return true 

} 

function new_doc(lg,ps) 

{ 

 if (lg=="test" && ps=="test") 

 {window.open("calc.html") 

 } 

 else window.alert ("Невірне ім'я або пароль") 

} 

</script> 
 

</body> 

</html> 
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Пояснення до створеного документа: 

 У даному прикладі створюється форма з ім’ям who, яка буде містити два поля 

типу text і password з іменами log і pas, а також стандартні кнопки відправки 

форми (тип submit) і очиски форми (тип reset). Поясненя до цих типів елементів 

наведені у таблиці 7.1. 

 У формі визначено процедуру обробки події onsubmit, яка виникає перед відп-

равкою форми на обробку. Якщо у цій процедурі функція check_empty() повер-

не значення false, то відправка форми буде скасована. Пояснення до onsubmit 

наведені у таблиці 6.3. 

 Функція check_empty() записана у стандартному скрипті Javascript. Вона пере-

віряє, чи порожнє значення (value) поля log АБО ( || ) поля pas у формі who: 

 if(document.forms["who"].log.value=="" || document. 

forms["who"].pas.value==""). Якщо хоч одне поле порожне, тобто кори-

стувач нічого не вводив, то на екран видається відповідне повідомлення і функ-

ція повертає результат false: return false. У противному випадку, якщо оби-

два поля містять значення, то функція повертає значення true. 

 Для відправки змісту форми викликається не серверний сценарій, а внутрішній 

клієнтський сценарій, реалізований у Javascript функцією new_doc(). Щоб для 

прикладу розглянути роботу функції з параметрами, цій функції передаємо два 

параметри – значення полів log і pas:  action="javascript: 

new_doc(document.forms['who'].log.value,document.forms['wh

o'].pas.value)" 

 Функція new_doc() також буде перевіряти правильність введення імені користу-

вача (логін) і пароля. Наприклад, нехай такими правильними даними буде зна-

чення ―test‖. Передані у функцію значення полів форми приймаються внутріш-

німи змінними lg і ps. Якщо ім’я І (&&) пароль правильні: if (lg=="test" 

&& ps=="test"), то методом open об’єкта window відкриється нове вікно 

браузера, куди буде завантажено документ calc.html: 

window.open("calc.html"). У противному випадку на екран буде видано 

повідомлення про невідповідність імені або пароля. 

7.3 Контрольні питання 

1) Яке призначення мають форми у Web-документах? 

2) Чим відрізняються клієнтські сценарії від серверних сценаріїв? 

3) Які атрибути мають форми? 

4) Які існують методи відправки даних форм? 

5) Як називається інтерфейс взаємодії Web-сервера і серверних сце-

наріїв? 

6) Які мови використовуються для написання серверних сценаріїв? 
 



Завдання до лабораторних робіт 

 73 Кафедра інформаційних  систем в економіці 

 

ЧАСТИНА І І .  ЗАВДАННЯ  ДО ЛАБОРАТОРНИХ 
РОБІТ  

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

Тема: Дослідження основ створення WEB-документів 
Мета: Засвоїти основні теги мови HTML для створення простих 

Web-документів. 

Питання для повторення 

Для виконання цієї лабораторної роботи слід засвоїти матеріал на-

ступних розділів даних методичних вказівок: 
 

1. Основи створення Web-документів 

2. Гіперпосилання 

3. Робота з таблицями 
 

І знайти відповіді на наступні питання: 
 

1. З‟ясувати перелік і призначення тегів, що використовуються для 
визначення структурних розділів  Web-документа. 

2. З‟ясувати перелік і призначення тегів, що використовуються для 
форматування тексту. 

3. Який атрибут використовується для вирівнювання елементів до-
кумента і які значення він може приймати? 

4. Які атрибути використовуються для кольорового оформлення 
елементів документа? 

5. Які теги викокристовуються для створення заголовків? 

6. Які є види списків і якими тегами вони створюються? 

7. Який вигляд має тег для вставки в документ зображення? 

8. Який вигляд мають теги для створення текстового і графічного гі-
перпосилання. 

9. З‟ясувати перелік і призначення тегів, що використовуються для 
створення таблиць. 

Вимоги до результатів практичного виконання 

Практичні результати виконання лабораторної роботи у вигляді фай-

лів Web-документів та додаткових файлів зображень зберігаються студен-

том на дискеті або флеш-пам’яті. Усі імена файлів і папок повинні мати у 

назві тільки маленькі латинські літери.  

До захисту лабораторної роботи допускаються тільки студенти, які 

мають практичні результати разом із оформленим звітом. 
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Практичні результати ОБОВ’ЯЗКОВО зберігаються студентом про-

тягом усього семестру і можуть використовуватися в якості основи для ви-

конання наступних лабораторних робіт. 

Вимоги до написання звіту 

Звіт з лабораторної роботи виконується РУКОПИСНО. Друкувати 

можна тільки окремі дозволені розділи. Звіт обов’язково повинен містити: 

 номер, тему і мету роботи; 
 номер варіанта та рівень складності; 
 текст завдання; 
 відповіді на питання для повторення; 
 текст HTML-коду створених документів (можна надрукувати); 
 схематичний вигляд Web-документа у браузері (можна на-

друкувати); 
 висновки. 

Завдання 

Варіант № 1.01 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про себе, з використанням заголо-

вків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен бути надрукований 

шрифтом Arial. 

2-й рівень складності 

Створити ще одну сторінку, де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком). На обох сторінках створити текстові гіперпоси-

лання для переходу між сторінками. 

3-й рівень складності  

Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю з антропоме-

тричними даними (рядок заголовків стовпчиків та стовпчик з кількісними 

значеннями повинні мати різне оформлення). Створити графічне гіперпо-

силання для переходу на першу сторінку. 

 

Варіант № 1.02 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про вашу улюблену спортивну ко-

манду, з використанням заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст 

повинен бути надрукований шрифтом Courier New та напівжирним. 
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2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком). На обох сторінках створити текстові гіперпоси-

лання для переходу між сторінками. 

3-й рівень складності  

Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю з успіхами 

команди (рядок заголовків стовпчиків та рядки з даними повинні мати 

різне оформлення). Створити графічне гіперпосилання для переходу на 

першу сторінку. 

 

Варіант № 1.03 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про вашу родину, з використанням 

заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен бути надрукова-

ний шрифтом Times New Roman та курсивом. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком) розташованою у нижній частині сторінки. На 

обох сторінках створити текстові гіперпосилання для переходу між сторін-

ками. 

3-й рівень складності  

Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю у вигляді ге-

неалогічного дерева (комірки чоловіків та жінок повинні мати різне офор-

млення). Створити графічне гіперпосилання для переходу на першу сторі-

нку. 

 

Варіант № 1.04 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про ваш відпочинок влітку, з вико-

ристанням заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен бути 

надрукований шрифтом Times New Roman зеленого кольору. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком). На обох сторінках створити текстові гіперпоси-

лання для переходу між сторінками. 
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3-й рівень складності  

Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю з розкладом 

відпочинку (рядок заголовків стовпчиків та рядки з даними повинні мати 

різне оформлення). Створити графічне гіперпосилання для переходу на пе-

ршу сторінку. 

 

Варіант № 1.05 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про вашу країну, з використанням 

заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен бути надрукова-

ний шрифтом Courier New та курсивом. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із гербом 

країни розташованим у верхній частині сторінки посередині. На обох сто-

рінках створити текстові гіперпосилання для переходу між сторінками. 

3-й рівень складності  

Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю з найцікаві-

шими періодами історії країни (стовпчики періодів та опису подій повинні 

мати різне оформлення). Створити графічне гіперпосилання для переходу 

на першу сторінку. 

 

Варіант № 1.06 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про ваші спортивні досягнення, з 

використанням заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен 

бути надрукований шрифтом Times New Roman та курсивом. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком). На обох сторінках створити текстові гіперпоси-

лання для переходу між сторінками. 

3-й рівень складності  

Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю з розкладом 

ваших тренувань (рядок заголовків стовпчиків та рядки з даними повинні 

мати різне оформлення). Створити графічне гіперпосилання для переходу 

на першу сторінку. 
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Варіант № 1.07 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про ваше місто, з використанням 

заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен бути надрукова-

ний шрифтом Times New Roman та підкресленим. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком) розташованою по центру сторінки. На обох сто-

рінках створити текстові гіперпосилання для переходу між сторінками. 

3-й рівень складності  

Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю з прізвищами 

посадових осіб та їх посадами (рядок заголовків стовпчиків та стовпчик з 

посадами повинні мати різне оформлення). Створити графічне гіперпоси-

лання для переходу на першу сторінку. 

 

Варіант № 1.08 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про роботу на яку ви плануєте піти 

після закінчення університету, з використанням заголовків, різних кольо-

рів фону та тексту. Текст повинен бути надрукований шрифтом Arial та 

напівжирним. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком). На обох сторінках створити текстові гіперпоси-

лання для переходу між сторінками. 

3-й рівень складності  

Додати на сторінку, створену у другому рівні: список з  переліком 

товарів або послуг підприємства (рядки списку повинні мати різне оформ-

лення). Створити графічне гіперпосилання для переходу на першу сторін-

ку. 

 

Варіант № 1.09 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про вашу спеціальність, з викорис-

танням заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен бути на-

друкований шрифтом Times New Roman. 
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2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком). На обох сторінках створити текстові гіперпоси-

лання для переходу між сторінками. 

3-й рівень складності  

Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю набору сту-

дентів на вашу спеціальність по роках (рядок заголовків стовпчиків та сто-

впчик з кількістю студентів повинні мати різне оформлення). Створити 

графічне гіперпосилання для переходу на першу сторінку. 

 

Варіант № 1.10 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про факультет, на якому ви навча-

єтесь, з використанням заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст 

повинен бути надрукований шрифтом Arial. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком) розташованою знизу. На обох сторінках створити 

текстові гіперпосилання для переходу між сторінками. 

3-й рівень складності  

 Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю з спеціаль-

ностями та кількістю студентів на них (рядок заголовків стовпчиків та сто-

впчик з кількістю студентів повинні мати різне оформлення). Створити 

графічне гіперпосилання для переходу на першу сторінку. 

 

Варіант № 1.11 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про ваші захоплення, з викорис-

танням заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен бути на-

друкований шрифтом Times New Roman та курсивом. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком) розташованою в верхньому правому куті сторін-

ки. На обох сторінках створити текстові гіперпосилання для переходу між 

сторінками. 
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3-й рівень складності  

 Додати на сторінку, створену у другому рівні: список ваших успіхів 

(рядки списку повинні мати різне оформлення). Створити графічне гіпер-

посилання для переходу на першу сторінку. 
 

Варіант № 1.12 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про університет в якому ви навчає-

тесь, з використанням заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст 

повинен бути надрукований шрифтом Arial та курсивом. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком) розташованою в верхньому правому куті сторін-

ки. На обох сторінках створити текстові гіперпосилання для переходу між 

сторінками. 

3-й рівень складності  

 Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю з факульте-

тами та прізвищами деканів (рядок заголовків стовпчиків та стовпчик з 

прізвищами повинні мати різне оформлення). Створити графічне гіперпо-

силання для переходу на першу сторінку. 
 

Варіант № 1.13 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про Ваших домашніх улюбленців, 

з використанням заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен 

бути надрукований шрифтом Times New Roman. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком) розташованою в верхньому правому куті сторін-

ки. На обох сторінках створити текстові гіперпосилання для переходу між 

сторінками. 

3-й рівень складності  

 Додати на сторінку, створену у другому рівні: список визначних 

вчинків тварин (рядки списку повинні мати різне оформлення). Створити 

графічне гіперпосилання для переходу на першу сторінку. 
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Варіант № 1.14 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про кафедру інформатики, з вико-

ристанням заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен бути 

надрукований шрифтом Arial та підкресленим. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком) розташованою в нижньому правому куті сторін-

ки. На обох сторінках створити текстові гіперпосилання для переходу між 

сторінками. 

3-й рівень складності  

 Додати на сторінку, створену у другому рівні: таблицю з прізвища-

ми студентів вашої підгрупи та оцінками за перший та другий семестри 

(рядок заголовків стовпчиків та стовпчик з оцінками повинні мати різне 

оформлення). Створити графічне гіперпосилання для переходу на першу 

сторінку. 

 

Варіант № 1.15 

1-й рівень складності  

Створити сторінку з інформацією про будь-які товари, з використан-

ням заголовків, різних кольорів фону та тексту. Текст повинен бути надру-

кований шрифтом Times New Roman. 

2-й рівень складності  

Створити ще одну сторінку,  де встановити зображення із будь-якою 

фотокарткою (рисунком) розташованою в верхньому лівому куті сторінки. 

На обох сторінках створити текстові гіперпосилання для переходу між 

сторінками. 

3-й рівень складності  

 Додати на сторінку, створену у другому рівні: список характеристик 

товару (рядки списку повинні мати різне оформлення). Створити графічне 

гіперпосилання для переходу на першу сторінку. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

Тема: Дослідження можливостей оптимізації оформлення 

WEB-документів 
Мета: Засвоїти можливості використання стилів для оптимізованого офо-

рмлення Web-документів, а також з’ясувати ефективність застосу-

вання фреймів та блоків. 

Питання для повторення 

Для виконання цієї лабораторної роботи слід засвоїти матеріал на-

ступних розділів даних методичних вказівок: 
 

4. Використання стилів 

5. Фрейми, блоки, шари 
 

І знайти відповіді на наступні питання: 

1. Який вигляд має параметр для визначення вбудованого стиля? 

2. Який вигляд має тег для оголошення внутрішньої таблиці стилів? 

3. Який вигляд має оголошення зовнішньої таблиці стилів? 

4. Який вигляд має тег для підключення зовнішньої таблиці стилів? 

5. Які атрибути стилів використовуються для кольорового оформ-
лення,  підключення зображень і для оформлення шрифтів? 

6. Які стилі використовуються для оформлення гіперпосилань? 

7. Які теги і їх атрибути використовуються для створення фреймів? 

8. Як задається цільовий фрейм у гіперпосиланнях? 

9. Яким тегом задається блок? 

10. Які атрибути стилю використовуються для утворення шару із 
блоку? 

Вимоги до написання звіту 

Звіт з лабораторної роботи виконується РУКОПИСНО. Друкувати 

можна тільки окремі дозволені розділи. Звіт обов’язково повинен містити: 

 номер, тему і мету роботи; 
 номер варіанта та рівень складності; 
 текст завдання; 
 відповіді на питання для повторення; 
 текст HTML-коду нових створених документів (можна надру-

кувати); 
 схематичний вигляд Web-документа у браузері (можна на-

друкувати); 
 висновки. 
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Завдання 

Практичні результати виконання поточної лабораторної роботи мо-

жна отримати тільки на основі результатів попередньої роботи. Перші 

два рівня складності для усіх варіантів однакові, третій рівень – індивідуа-

льне завдання. 

1-й рівень складності  

Для сторінки з першого рівня складності попередньої л/р задати усе 

оформлення за допомогою внутрішньої таблиці стилів. 

2-й рівень складності 

Для сторінки з другого-третього рівнів складності попередньої л/р 

задати усе оформлення за допомогою зовнішньої таблиці стилів. Зобра-

ження, таблицю, список  розташувати у різних окремих шарах.  

3-й рівень складності  

Варіант № 2.01. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

Ваше прізвище, ім’я 

Дата народження 
сторінка із 1-го рівня складності 

сторінка із 2-го рівня складності 
 

Варіант № 2.02. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

Назва команди 

сторінка із 1-го рівня складності 
сторінка із 2-го рівня складності 

Найвидатніший титул 
 

Варіант № 2.03. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

Ваше прізвище, ім’я 

сторінка із 2-го рівня складності Місце народження 

сторінка із 1-го рівня складності 
 

Варіант № 2.04. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

Ваше прізвище, ім’я 
сторінка із 2-го рівня складності 

Рік відпочинку 

сторінка із 1-го рівня складності 
 

Варіант № 2.05. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

Герб країни Прапор 

сторінка із 2-го рівня складності 

сторінка із 1-го рівня складності 
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Варіант № 2.06. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

сторінка із 2-го рівня складності 

Ваше прізвище, ім’я Прізвище тренера 

сторінка із 1-го рівня складності 

 

Варіант № 2.07. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

Назва міста 

сторінка із 1-го рівня складності 
сторінка із 2-го рівня складності 

Історичні пам’ятки 

 

Варіант № 2.08. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

сторінка із 2-го рівня складності 

сторінка із 1-го рівня складності 
Назва підприємства 

Логотип 

 

Варіант № 2.09. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

Назва вашої спецальності 

сторінка із 2-го рівня складності 

Назва факультету сторінка із 1-го рівня складності 

 

Варіант № 2.10. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

Назва факультету Прізвище декана 

сторінка із 2-го рівня складності 

сторінка із 1-го рівня складності 

 

Варіант № 2.11. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

сторінка із 2-го рівня складності 

сторінка із 1-го рівня складності 

Прізвище, ім’я Група 

 

Варіант № 2.12. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

Назва університету 

Прізвище ректора 
сторінка із 1-го рівня складності 

сторінка із 2-го рівня складності 

 

Варіант № 2.13. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

сторінка із 2-го рівня складності 

Ім’я тварини Порода 

сторінка із 1-го рівня складності 
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Варіант № 2.14. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

сторінка із 2-го рівня складності 

Назва кафедри 
сторінка із 1-го рівня складності 

Прізвища викладачів 

 

Варіант № 2.15. Створити фрейм-документ з наступною структурою: 

Назва товару 

сторінка із 1-го рівня складності Виробники 

сторінка із 2-го рівня складності 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 

Тема: Дослідження можливостей використання динамічних ефектів у 

WEB-документах 
Мета: Засвоїти можливості використання програмних вставок Javascript у 

Web-документах, а також розібрати принципи роботи форм.. 

Питання для повторення 

Для виконання цієї лабораторної роботи слід засвоїти матеріал на-

ступних розділів даних методичних вказівок: 
 

6. Створення динамічних web-документів 

7. Форми 
 

І знайти відповіді на наступні питання: 

1. Який вигляд має тег для написання скрипта Javascript? 

2. Як задається звернення до об‟єктів, властивостей, методів у скри-
птах? 

3. Як оголошуються змінні у скриптах і яку область видимості (об-
ласть дії) вони мають? 

4. Як задаються функції у скриптах? 

5. Як задаються умовні конструкції (розгалуження процесу) у скрип-
тах? 

6. Як задаються цикли у скриптах? 

7. Які задаються масиви у скриптах? 

8. Який тег використовується для створення форми? 

9. Які теги використовуються для створення елементів форми? 

10. Яке призначення мають атрибути форми? 

Вимоги до написання звіту 

Звіт з лабораторної роботи виконується РУКОПИСНО. Друкувати 

можна тільки окремі дозволені розділи. Звіт обов’язково повинен містити: 

 номер, тему і мету роботи; 
 номер варіанта та рівень складності; 
 текст завдання; 
 відповіді на питання для повторення; 
 текст HTML-коду створених документів (можна надрукувати); 
 висновки. 
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Варіант № 3.01 

Встановити у лівому верхньому куті документа зображення. Зробити 

так, щоб при наведенні мишки на зображення, воно переміщалося у правий 

нижній кут. 

 

Варіант № 3.02 

Зробити так, щоб після відкриття документа запитувалось ім’я файла 

зображення, а потім це зображення з’явилося у верхній частині сторінки і 

через 3 секунди зникло. 

 

Варіант № 3.03 

Встановити на сторінці два різних зображення. Зробити так, щоб при 

клацанні мишкою на зображеннях, вони мінялися місцями. 

 

Варіант № 3.04 

Встановити на сторінці зображення з розмірами 10х10 пікселів. Зро-

бити так, щоб при клацанні мишки на зображенні, воно збільшилося у 10 

разів. А при повторному клацанні вже на великому зображенні, воно пове-

рталося назад до маленьких розмірів. 

 

Варіант № 3.05 

Зробити так, щоб кожні три секунди зображення герба країни зміню-

валось на зображення прапора і навпаки. 

 

Варіант № 3.06 

Встановити на сторінці зображення. Зробити так, щоб при клацанні 

мишкою на зображенні, воно мінялося на інше, наступне клацання миш-

кою призводило до зміни ще на інше зображення і так далі. Реалізувати 

послідовність із 5 таких змін на різні зображення. 

 

Варіант № 3.07 

Зробити так, щоб після відкриття документа, на передньому плані  

з’являлася і щезала з періодичністю у 3 секунди область 200х300 пікселів 

із даними про Вас, оформлена жовтим кольором.  

 

Варіант № 3.08 

Створити у сторінці форму з годинником, який би показував, скільки 

часу залишилося до кінця пари. 

 

Варіант № 3.09 

Зробити так, щоб блок тексту у документі поступово збільшувався 

від розміру шрифту 10px до 1000px. 
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Варіант № 3.10 

Створити у документі форму з текстовим полем. Реалізувати у доку-

менті ефект друкуючої машинки: заданий текстовий рядок повинен виво-

дитися у текстовому полі форми посимвольно із затримкою виведення си-

мволів у 0.2 секунди. 

 

Варіант № 3.11 

Створити у документі форму з трьома текстовими полями і кнопкою. 

Реалізувати у документі наступну гру: після натиснення кнопки у полях 

повинні 10 разів змінюватись із затримкою у 0.2 секунди випадкові цілі 

числа. Після цього реалізувати висновок: якщо у останньому результаті є 

хоч 2 однакових числа у полях, вивести на екран повідомлення ―Ви вигра-

ли!‖. 

 

Варіант № 3.12 

Реалізувати принцип ―спливаючого‖ меню: при наведенні мишки на 

зображення-кнопку, вправо від кнопки повинні ―виїжджати‖ ще три зо-

браження-кнопки. Якщо забрати мишку з будь-якої з кнопок, то ці три 

кнопки повинні ―заїжджати‖ назад. 

 

Варіант № 3.13 

Створити у документі форму з кнопкою. Зробити так, щоб кожні 2 

секунди кнопка міняла свій фоновий колір: червоний  жовтий  зелений 

 червоний ... 

 

Варіант № 3.14 

Встановити два зображення біля лівої і правої границь сторінки. Реа-

лізувати наступне: зображення повинні рухатися назустріч одне одному, а 

після ―зіткнення‖ розлітатися назад до границь. 

 

Варіант № 3.15 

Створити у сторінці форму з годинником, який би показував, скільки 

часу пройшло від початку пари. 
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