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Лабораторна робота 1 

Тема: “Браузер Internet Explorer, створення найпростішої 

сторінки за допомогою програми Notepad. Вивід тексту та 

його редагування. Редагування тексту, списки” 
Завдання 1: створення найпростішої Веб-сторінки 

Основні відомості. 
Браузери-це клас спеціальних програм, призначених для роботи з веб 

сторінками в Інтернеті. 
Посилання – це слово або об’єкт за допомогою якого здійснюється 

перехід з одного місця документу в інше, або перехід в інший документ. 
HTML (Hyper Text Markup Language) – це мова маркування 

гіпертексту.  
Тег – це основний елемент HTML, він складається з відкриваючої та 

закриваючої частини. 
Основні теги: 

• Тег <html>..</html> -  відкриває (першою частиною) та закриває 
(другою) html-документ. Вказує програмі, що це є HTML-документ. 

• Тег <head>...</head>  містить у собі інформацію про документ та 
його властивості. Визначає місце, де зберігається різноманітна інформація, 
яка не відображається в тілі документу. Тут розміщуються тег назви та теги 
для пошукових машин. 

• В середині тега  < body >...</body> міститься сам докумет. 
Розміщується вся основна частина документу (текст статті, фотографії, 
форми для заповнення, інші об’єкти) 

Атрибути 

• bgcolor - встанавлює колір фону документу, використовуючи значення 
кольору у вигляді RRGGBB - приклад: FF0000 - червоний колір, або 
використовує константи кольору, наприклад для жовтого кольору, <body 
bgcolor= "yellow">  

• background - вказує на url-адресу зображення - фону документу  
• text - встановлює колір тексту документа, використовуючи значення 

кольру у вигляді RRGGBB - приклад: 000000 - чорний колір, або 
використовуючи константи кольору, наприклад для зеленого кольору 
<body text= "green">  

• <body link=?> - встановлює колір гіперпосилань, використовує значення 
кольору у вигляді RRGGBB - приклад: 00FF00 - зеленый колір ,або 
використовуючи константи кольору, наприклад для червоного кольору 
<body link= "red"> 

Olive 808000, Orange FFA500, Brown A52A2A, CrimsonDC143C, Tan D2B48C, 
Red FF0000, Chocolate D2691E, Darkviolet9400D3, White FFFFFF, Purple 800080, 
Indigo 4B0082, Coral FF7F50, Yellow FFFF00, Maroon 800000, Dimgray 696969, 
Gray 808080, Tomato FF6347 , Aqua 00FFFF, Fuchsia FF00FF, Ivory 
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FFFFF0, Violet EE82EE, Black 000000, Lavendar E6E6FA, Cyan 00FFFF, Salmon 
FA8072, Magenta FF00FF, Green 008000, Bisque FFE4C4, Navy 000080, Blue 
0000FF, Darkred 8B0000, Gold FFD700 

• Структура веб-сторінки схожа на організм людини: 

 
• Тег <H1></H1> дозволяє вивести на екран текст заголовку. Є 

різновиди даного тегу від Н1 до Н6 в залежності від розміру заголовку. 
Н1-найбільший. Н6-найменший. 

Атрибути: 
• align - вирівнювання заголовку у відповідностями з наступними 

значеннями 
• center - по центру  
• left - по лівому краю  
• right - по правому краю  
• title - вспливаюча підказка  

Рівень I  
1. В папці з своїм прізвищем створіть папку мої веб-сторінки, в папці 
мої веб-сторінки створіть файл пояснення основних тегів, в даному файлі 
наберіть наступну інформацію (): 
Теги: 
 <html> 
 </html> <!-- початок та закінчення веб-сторінки--> 
 <head> 
 </head > <!--голова сторінки (в ній зберігаються її властивості) --> 
 <title> 
 </title> <!--назва заголовку вікна --> 
 <body> 
 </body> <!-- тіло сторінки --> 
 <h1> 
 </h1> <-- вивід тексту в тілі вікна--> 
 Параметри: 
 Align <!--вирівнювання тексту можливі значення left, center, right-> 
 Bgcolor <!--колів фону сторінки-- > 
2. Відкривши програму Notepad (Блокнот) надрукуйте свою першу 
html-сторінку: 

<html> 
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<head> 
  <title>Заголовок Вікна</title> 

</head> 
<body> 
</body> 

</html> 
3. Збережіть файл як веб-сторінку в папку мої веб-сторінки:  
1)Файл�Сохранить;2) lПапка lab1 3) Имя файла: task1a.html; 3)Тип 
файла Все файлы(*.*); 4) Сохранить. 
4. Відкрийте ваш файл у браузері зверніть увагу на верхній лівий кут 

вікна. 
 
 
 
     
 
Примітка: для зручнішої та швидшої роботи одночасно відкрийте два 
вікна, Перше – ваш файл у програмі „Блокнот”; Друге ваш файл у браузері 
Internet Explorer. Зробивши зміни у блокноті ви легко можете їх 
переглянути в браузері натиснувши клавішу F5 або обновить. 
5. Зробіть  так, щоб в вашій веб-сторінці замість слів “Заголовок Вікна” 
було написане ваше Прізвище та Ім’я. 
6. У тегу  <body> надрукуйте наступну стрічку:  

<h1>Hello HTML! </h1> 
          Збережіть файл та подивіться на зміни у браузері.  
7. Аналогічно використовуючи тег <h1> виведіть на екран привітання: 
“Привіт мене звати (ваше ім’я)” 
8. У стрічці “Hello HTML!”  в тег <h1> допишіть align=right, збережіть і 
подивіться на зміни. <h1 align=right>Hello HTML!</h1> 
9. Вирівняйте весь текст по центру сторінки (align=center). 
10. В середині тегу  <body> допишіть параметр bgcolor=red, подивіться 
що при цьому на зміни в браузері, змініть його значення на  blue, green, 
yellow, silver: <body bgcolor=red> 

Рівень ІІ  
Створіть веб-сторінку з наступними параметрами: 
• назва файлу task1b.html; 
• розміщення файлу ...\мої веб-сторінки\lab1\; 
• Заголовок вікна „ Мій перший сайт”; 
• В середині веб-сторінки повинна знаходитися інформація: 

o Прізвище, Ім’я, По-батькові вирівняне по центру; 
o Університет, спеціальність вирівняні по лівому краю; 
o Домашня адреса та телефон по правому краю; 

• Колір фону сторінки морська хвиля (navy). 
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Завдання 2: Вивід тексту та його редагування 
Основні відомості. 

• <H*>..</H*> - тег заголовку, замість зірочки можливе значення 
від 6 до 1 (що відповідатиме розміру шрифту). 

• <p>..</p> тег параграфу, використовується для розміщення 
одного абзацу тексту. 

• Параметр align також використовується в тегу параграфа та 
багатьох інших. 

• Тег <br> не має закриваючої частини і продовжує вивід 
параграфа чи заголовка з наступної стрічки. 

• Тег <hr> створює лінію і має такі внутрішні параметри: 
• Size= товщина лінії (2,3, ітд). 
• Width= довжина лінії (значення у пікселях або у процентах). 

Рівень I 
1. Створіть такий HTML документ: 

<html>    
<head> 
  <title>Завдання 2</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Веб-дизайн</h1> 
</body> 
</html> 
Збережіть та перегляньте його у браузері 

2. Змініть заголовок вікна на своє ім’я, а слово Веб-дизайн вирівняйте по 
центру.  

3.  Запишіть тег <h1>, у ньому слово  “Привіт” вирівняйте посередині. 
4.  Змініть цифру 1 в тегу <h1> на будь яку від 2 до 6.   
5.  Запишіть тег  абзацу <p>, а у ньому слова “Ви завітали” і вирівняйте 

їх по лівому краю. 
6.  Запишіть тег  абзацу <p>, а у ньому слова “на сторінку” і вирівняйте 

їх по центру. 
7.  Запишіть тег  абзацу <p>, а у ньому своє прізвище та ім’я у родовому 

відмінку (наприклад Сидоренка Віктора)  і вирівняйте їх по правому 
краю. 

8.  Запишіть по центру таке речення Ось мій улюблений вірш: та наберіть 
такий вірш(використайте тег <BR>): 

Вечірнє сонце, дякую за день!  
Вечірнє сонце, дякую за втому.  
За тих лісів просвітлений Едем  
і за волошку в житі золотому.  
За твій світанок, і за твій зеніт,  
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і за мої обпечені зеніти.  
За те, що завтра хоче зеленіть,  
за те, що вчора встигло оддзвеніти 

9. Під віршем проведіть лінії товщиною 4, 8, 16 та довжиною 80%,50% та 
30% відповідно. 

10. Запишіть по центру сторінки наступне речення Ось моя улюблена 

проза  та скопіюйте уривок прози з файлу; вирівняйте уривок по 
ширині сторінки. 

Рівень ІІ  
 Створіть веб-сторінку з наступними атрибутами: 

• 1 назва файлу task2b.html; 
• розміщення файлу ...\мої веб-сторінки\самостіні роботи; 
• Заголовок вікна  Робота з текстом; 

• колір фону сторінки зелений; 
• колір тексту жовтий; 
• На самій веб-сторінці повинна розміститись наступна 

інформація: 
o Три заголовки р1зних рівнів: Веб дизайн, 2006 рік, 

автор ваше ім'я  
o Проведіть лінію довжиною 57% і розміром 6; 
o Уривок з улюбленого вірша (до 4 рядків); 
o Проведіть лінію довжиною 300 пікселів та розміром 2; 
o Скопіюйте уривок прози та аналогічно вирівняйте по 

ширині сторінки  
Завдання 3: Редагування тексту, списки 

Основні відомості 
1. Щоб створити ненумерований список достатньо записати тег 

<UL>..</UL>,  
2. Тег <LI></LI> створює пункт списку. 
3. Нумерований список створюється  тегом <OL></OL> 

Рівень І 
1. Відкривши Блокнот створіть сторінку з наступними атрибутами: 
• Заголовок вікна – Повторення; 
• Колір фону сторінки - зелений, колір тексту – жовтий; 
• Наберіть три тексти заголовки трьох різних рівнів  

1)HTML, 2)web-дизайн, 3)Notepad ; 
• Проведіть лінію довжиною 400 пікселів, шириною 6; 
• Наберіть уривок з улюбленого вірша і вирівняйте його по центру 

сторінки; 
• Зкопіюйте уривок прози у свою сторінку, вирівняйте по ширині 

сторінки. Ось приклад кінцевого результату: 
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 Створіть нову веб-сторінку. По центру напишіть слова Мій словник  
проведіть горизонтальну лінію.  
2. Напишіть ще один заголовок, але меншим шрифтом Кольори – Colors, 

проведіть ще одну лінію . 
3. Створіть маркерований список (<UL>…</UL>) в якому вкажіть найбільшу 

кількість кольорів англійською мовою та їх український переклад. 
<ul> <li>black - чорний</li>...і т. д.....</ul> 

4. Аналогічно створіть нову сторінку з маркерованим списком наступного 
змісту: Напис 1 – Університет, Напис 2 – Рейтинг предметів, в списку вкажіть 
5 улюблених предметів по мірі  спадання. 
5. В новій веб-сторінці надрукуйте заголовок Студенти моєї групи, 
проведіть горизонтальну лінію та створіть нумерований список(<ol>..</ol>), 
кожним пунктом якого буде прізвище, ім’я та телефон студентів вашої групи: 

 
Рівень ІІ  

 Створіть веб-сторінку з наступними атрибутами: 
• назва файлу task3a.html; 
• розміщення файлу ...\мої веб-сторінки; 
• Заголовок вікна  Робота з списками; 

• колір фону сторінки сірий; 
• колір тексту чорний; 
• На самій веб-сторінці повинна розміститись наступна інформація: 
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o Два ненумерованих списки: А)5 чоловічих імен, які починаються на 
перші 5 букв української абетки(Антон, Борис ..ітд.); Б) 5 тропічних 
фруктів; 

o Два нумерованих списки: А) 5 країн західної Європи; Б) основні 
складові частини комп’ютера; 

o Кожен список назвіть за допомогю заголовку та розділіть списки 
лініями 

Контрольні запитання 
1. Що таке браузер, його призначення? Що таке посилання? 
2. Дайте визначення наступним термінам: HTML, Гіпертекст, Тег. 
3. Назвіть основні теги та їх призначення. Вкажіть параметри 
4. Які види заголовків, яка між ними різниця, та що є спільного? 
5. Що відбудеться з текстом якщо у відповідному тегу (наприклад <p>) 

дописати align=justify ? 
6. Яким тегом вивести на екран абзац тексту? 
7. Чи можуть бути теги без закриваючої частини? Якщо так, то вкажіть 

їх. 
8. Назвіть „тег лінії” та його параметри. 
9. Що таке маркерований список? Як його створити у веб сторінці 
10. Як створити пункт списку? 
11. Я створити нумерований список? 
12. Для чого використовуються списки? 

 
Лабораторна робота №2 

Тема:”Списки визначення, переформатований текст. 

Робота з графікою. Розміщення зображень на сторінці” 
Завдання 1: Списки визначення, переформатований текст 

Основні відомості 
a. Список визначення – тег <DL>…</DL>, а у ньому теги <DD>-тег 

термін та <DT>-      тег значення. 
Приклад: 

HTML це мова маркування гіпертексту.  
Браузер це програма для перегляду гіпертексту в Інтернеті  
А код виглядає так так:  
<DL title="Це список "> 
 <DT> HTML 
  <DD> це мова маркування гіпертексту.  
 <DT> Браузер 
  <DD> це  програма для перегляду гіпертексту в Інтернеті 
</DL> 

b. Якщо визначення мале і його слід розмістити компактно, то у 
середині тегу записуємо параметр compact. 
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c. Для того, щоб браузер не ігнорував у документі символи «пробілу» 
та «вводу» текст поміщаємо у тег <PRE>..</PRE> 

Рівень І 
Створіть нову сторінку на ній виведіть маркерований список де пунктом 

списку буде Ім’я студента вашої групи та нумерований список з 5 англійськими 
назвами кольорів  і відкривши Блокнот наберіть наступну веб-сторінку. 
Створіть список визначень: 

     HTML 
Це мова програмування, яка створенна для написання web-
сторінок, які створюються у програмі Блокнот. 

 Тег  
Це основне „слово” мови HTML, із багатьох тегів створюється 
веб-сторінка. 

 (тег <DL>…</DL>, а у ньому теги <DD>-тег термін та <DT>-      тег 
визначення). 

i. Створіть таке визначення: 
%   процент; 
& амперсант; 

             *  зірочка; 
             /     слеш; 
            @ альфа комерцйійне. 

ii. Запишіть у HTML-сторінці  такий преформатований текст: 
Я                                вмію                               створювати 

ненумеровані      нумеровані  
                                                  та 

     інші списки 
     (підказка: використайте тег <PRE>…</PRE>) 

Рівень ІІ 
1. Складіть список визначень для наступних термінів Браузер, 

гіперпосилання, параметр 
2. Сторіть компактний список визначень де термін це скорочена назва 

іноземної валюти, а визначення це її повна назва, наприклад дол.- 
долар 

3. За допомогою преформатованого тексту створіть такі малюнки: 
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Завдання 2. Робота з графікою. Розміщення зображень на сторінці. 
Основні відомості. 

1. Щоб помістити на сторінці зображення слід записати наступний тег :  
 <img src=” ім’я файлу(або шлях до нього)”> 
2. Щоб зображення було одночасно зсиланням достаньо лише помістити 

тег <img> в  середину тега <a>..</a>. 
3. Вказувати шлях до малюнка можливо 2 способами: 

Абсолюnна адреса http://mysite.com/images/img1.jpg 
Відносна адреса /images/img2.jpg 

Рівень І 
1. У власній папці Lab2 створіть нову веб-сторінку збережіть її під 

назвою task2a.html. 
2. Задайте заголовок вікна Робота з графікою. 
3. Зкопіюйте у власну папку graphics  , будь-який файл малюнку, 

наприклад fon.gif . 
4. В тегу <body> запишіть параметр background=graphics/fon.gif, 

збережіть та перегляньте сторінку. 
5. Вставте малюнок pic1.jpg за допомогою тега img: <img src=pic1.jpg> 
6. Аналогічно втавте 4 кнопки  

  
 

7. Вставте на сторінці image.html за вибором 3 малюнки. 
8. Вирівняйте їх по лівому краю, по центру та по правому краю сторінки 

відповідно.  
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 Рівень ІІ 
1. У першому малюнку зробіть так, щоб не було рамки навколо 

зображення. 
2. Зробіть рамку навколо другого малюнка товщиною 4 пікселі 
3. Збільшіть розміри третього малюнка у півтора рази. 
4. Вставте тег IMG який посидається на неіснуючий файл. Створіть для 

нього альтернативний текст – Тут могла бути ваша реклама 
Контрольні  запитання. 

1. Які формати зображень ви знаєте? Який з них на вашу думку 
найкращий? 

2. За допомогою якого тега можна вставити в свою веб-сторінку 
зображення? 

3. Наведіть приклад абсолютної адреси, відносної адреси. 
4. Як задати рамку навколо малюнка? 
5. Що таке альтернативний текст? 

 
Лабораторна робота №3 

Тема:“ Шрифти, параметри шрифтів. Створення 

гіпертексту” 
Завдання 1: Шрифти, параметри шрифтів 

Основні відомості. 
• Тег BASEFONT призначений для задання шрифта, розміру та 

кольору тексту по замовчуванню. Вказані значення 
використовуються до всього документа окрім тексту, який 
поміщений в середині тега FONT.  

Параметри тега BASEFONT: 
Face – гарнітура шрифта, наприклад: Arial, Verdana, Times New Roman, 

Courier New, Georgia, Helvetica та інші. Можна вказати декілька шрифтів через 
кому, в такому випадку якщо перший вказаний шрифт не буде знайдено, то 
буде використано наступний.  

Size – розмір тексту в умовних одиницях, можливі значення від 1 до 7.  
Середній розмір по замовчуванню 3. Розмір шрифта можна задавати двома 
шляхами: абсолютною величиною, наприклад size=4, або відносною – size=+1 
або size=-1. Востанньому випадку розмір змінюється відносно базового. 

Color – колір тексту, задається аналогічно як і колір фону сторінки 
• За допомогою тега  FONT можна змінювати базові параметри 

тексту. 
• Існують ряд видозмін шрифтів: 

Код HTML Опис 

<b>Текст</b> Потовщений текст 

<i>Текст</i> або <em>Текст</em> Курсивний текст 
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<u>Текст</u> Підкреслений текст 

<strike>Текст</strike> Закреслений текст 

<sub>Текст</sub> Нижній індекс 

<sup>Текст</sup> Верхній індекс 

• Інколи для виділення у тексті одного чи декількох слів 
використовують також теги SMALL  та BIG, зменшення та 
збільшення шрифта відповідно. 

Рівень 
1. За допомогою тега BASEFONT задайте по замовчуванню текст 
такого вигляду: Шрифт-Arial, Колір-Maroon, Розмір-4 ,  
2. Створіть абзац тексту: „На цій сторінці текст оформлений з 
допомогою тега BASEFONT”. Збережіть сторінку і переглянте 
результат.   
3. Використовуючи тег FONT виведіть на екран наступний текст: „А 
це речення я зробив(ла) зеленого кольору, та розміром „2” за 
допомогою тега FONT”. Зробіть його зеленим та відповідного розміру. 
Після виконання перших двох завдань отримуємо наступну сторінку: 

 
4. Створіть 6 написів за допомогою тега FONT різного розміру двома 

способами  
Наприклад: 
<font size=1>Шрифт розміру 1</font> і <font size=-3>Шрифт розміру 
1</font>  

 
5. Створіть наступний напис із буквицею: 
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6. Зробіть чотири написи використовуючи відповідні видозміни 

шрифтів: 

 
7. Запишіть на сторінці формули води (H2O), сірчаної кослоти 

(H2SO4), та теорему Піфагора (AC
2
=AB

2
=BC2). 

 Нариклад:<p>H<sub>2</sub>O</p>, для зменшення індексу двійку 
можна взяти у середину тега SMALL 
8. Змінюючи розміри тексту створіть такий напис:  

 
Завдання 2: Створення гіпертексту 

Основні відомості 
 Гіпертекст (далі посилання) – це текст з особливими властивостями: крім 
того, що він несе якусь інформацію натиснувши на ньому лівою кнопкою миші 
ми можемо перейти на іншу сторінку чи сайт 

Вбудування гіпертекстових посилань 
Для організації переходу всередині одного HTML - файла потрібно 

ввести необхідний текст в двох місцях: 
- Записати мітку в тому місці HTML - файла, куди необхідно перейти. 
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- Записати перехід на цю мітку в тому місці, звідки буде виконаний перехід. 
Для організації мітки записують: <А NAME = «МІТКА» ></А>, де 

МІТКА - будь-яке ім'я, що складається з букв англійського алфавіта і цифр. 
Для переходу на цю мітку запишіть:<А href=МІТКА >Перейти на мітку</А>. 

Перехід в інший документ тієї ж сторінки 
Для переходу з будь-якого місця HTML-файла h1.html в початок HTML-

файла h2.html потрібно записати: <А href = «h2.html»>Перехід до розділу 
h2</А>. 

Перехід в інший документ 
У будь-якому місці HTML-файла можна ввести гіпертекстові посилання 

на інший документ або файл. 
Гіпертекстові посилання вводяться в HTML-файл за допомогою 

уніфікованого локатора ресурсів - URL. 
Цей локатор визначає правила написання різних видів посилань.  
Нижче приводяться найважливіші префікси для URL: 

Префікс URL Функція 

FTP:// Посилання на сервер FTP 

HTTP:// Посилання на об'єкт, який буде передаватися з 
використанням протоколу HTTP 

FILE://localho
st 

Посилання на локальний диск 

GOPHER:// Посилання на сервер Gopher 

MAILTO:// Посилання на електронну поштову адресу 

NEWS:// Посилання на електронну конференцію 

NNTP:// Посилання на сервер електронної конференції 

TELNET:// Посилання на сервер електронної конференції 

Для запису гіпертекстового посилання в HTML-файл використовують 
наступну команду: <А href = «URL»>Перехід по гіпертекстовому 
посиланню</А>. 

При натисненні лівої кнопки миші на текст Перехід по гіпертекстовому 
посиланню Ви перейдете на ресурс, заданий в URL. Для повернення 
скористайтеся клавішею «Back» броузера. 

Виведення на екран 
Зображення можуть бути виведені на екран так само, як текст. Файли 

зображення можуть бути задані в декількох різних форматах, найкращі з яких - 
GIF (файли *.gif) і JPEG (файли *.jpg). 

Нижче приводиться формат команди: 
<IMG SRC= «ІМ'Я ФАЙЛА» ALT = «Текст» ALIGN = DIRECTION 

WIDTH = WIDTH HEIGHT = HEIGHT >, де: 
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- ІМ'Я ФАЙЛА - це ім'я даного файла у вашій сторінці або повне ім'я 
шляху і файла, якщо файл не належить даній сторінці. 

- Текст - це текст, що виводиться замість зображення, якщо файл 
зображення по якийсь причині недоступний. 

- DIRECTION - місце розташування зображення. Приймає наступні 
можливі значення: 

ALIGN=TOP - подальший текст розташовується у верхній частині 
зображення. 

ALIGN=BOTTOM - подальший текст розташовується в нижній частині 
зображення. 

ALIGN=LEFT - зображення розташовується в лівій частині листа. Текст 
обтікає зображення праворуч. 

ALIGN=MIDDLE - зображення розташовується в центрі листа. 
ALIGN=RIGHT - зображення розташовується в правій частині листа. 

Текст обтікає зображення ліворуч. 
WIDTH = WIDTH - ширина необхідного зображення на екрані, 
HEIGHT = HEIGHT - висота необхідного зображення на екрані. 

Гіпертекстові посилання за допомогою зображення 
Допустимо, що Ви виводите на екран зображення IMAGE-файл, який 

називається, наприклад, image.gif. 
Якщо Ви хочете організувати сторінку так, щоб при натисненні лівої 

кнопки миші на зображення, перейти на іншу домашню сторінку, наприклад, 
на:  HTTP://WWW.HOME.COM,  потрібно записати наступну команду: 

<А href= «HTTP://WWW.HOME.COM»> <IMG SRC = «image.gif»> 
Створення посилання на поштову адресу 

Наприклад моя поштова адреса в GEOCITIES.COM: info@geocities.com 
Для організації посилання в моїй домашній сторінці на мою поштову 

адресу необхідно записати в кінці головного розділу домашньої сторінки: 
<А href = mailto: info@geocities.com > Перейти на мою поштову адресу </А> 

У наступній строчці необхідно задати таке ж посилання з допомогою 
аплікації MAIL12.GIF замість тексту: 
<А href = mailto: info@geocities.com ><IMS SRC = «MAIL12.GIF» ></А> 
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Рівень  
1. Створіть веб-сторінку lab3\task1.html, На ній створіть гіперпосилання 

на свої попередні лабораторні роботи, протестуйте їх дію. 
2. Під протестованими посиланнями проведіть горизонтальну лінію, 

зробіть напис „Пошукові сервера світу” та створіть такі посилання: 
<a href=www.google.com>Google</a> 
<a href=www.yandex.ru>Yandex</a> 
<a href=www.yahoo.com>Yahoo</a> 
<a href=www.meta.ukraine.com>Meta-ukraine</a> 
Зробіть посилання червоного кольору, активні посилання оранжеого, 
відвідані посилання синього, протестуйте збережену сторінку. 

3. Проведіть горизонтальну лінію. Створіть посилання „Жовті сторінки 
Інтернет”, яке повинно зсилатися на сайт www.yellowpages.com, за 
допомогою тега FONT зробіть гіпертекст жовтим. Зробіть так, щоб 
посилання відкривалося у новому вікні: 

target=_blank 

 
4. Створіть посилання на адресу електронної пошти: 
<a href="mailto:dorgen@ukr.net ">Задайте питання з HTML по електронній 

пошті</a> 
Додайте до гіперпосилання тему повідомлення через параметр subject: 

<a href="mailto:dorgen@ukr.net?subject=Питання з HTML">Задайте ...</a> 
Контрольні запитання. 

1. Який тег задання базових параметрів тексту? 
2. Які основні параметри шрифта? 
3. Які видозміни шрифта вам відомі? 
4. Як задавати верхній або нижній індекс? 
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Лабораторна робота №4 

Тема:”Найпростіші таблиці. Форматування комірок” 

Завдання 1: Створення найпростішої таблиці 
Основні відомості. 

Таблиця створюється за допомогою команд <TABLE> і </TABLE>. 
Команда <TABLE> може мати наступні параметри: 
- UNITS - може приймати значення RELATIVE або PIXELS. Визначає 

одиниці вимірювання в інших параметрах. По замовчанню, UNITS = PIXELS. 
- BORDER - визначає лінії, що розмежовують клітки в таблиці. Ширина 

лінії задається командою BORDER = N. 
- CELLPADDING - Визначає мінімальний проміжок навколо вмісту 

таблиці. 
- BGCOLOR - Визначає колір фонового зображення в таблиці.  
Є ще декілька команд, задаючих колір обрамлення: BORDERCOLOR, 

BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, але вони використовуються 
тільки в Microsoft Internet Explorer. 

Для формування таблиці, що складається з декількох рядків, 
використовують команду <TR>, що розділяє рядки. Команди <TH> і </TH> 
використовуються для позначення заголовка стовпця кліток. 

Параметри ROWSPAN і COLSPAN команд <TD> і <TH> 
використовуються для формування кліток даних, що об'єднують більше за 
один рядок або стовпець. 

Тег <tr>..</tr> утворює одну стрічку, а тег <td>..</td> один стовпчик, тобто, 
щоб утворити одну комірку потрібно записати наступне: 

<table> 
<tr> 
<td></td> 
</tr> 
</table>, а у тег <td></td> уже безпосередньо вводяться дані. 

<caption>..</caption> - тег яким задається заголовок таблиці, тобто її назва, 
тут параметр align може приймати два значення top та bottom, що контролює 
появу заголовку зверху або знизу таблиці відповідно. 

Рівень І 
1. Створіть найпростішу таблицю з одною коміркою: 
<table border=1> 
 <tr> 
  <td>комірка 1</td> 
 </tr> </table> 

2. Додайте в таблиці ще одну комірку. 
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3. Створіть другий рядок  так, щоб утворилась таблиця розмірами 2 на 2. 
4. За допомогою заголовка підпишіть дану таблицю : 
<table border=1> 
 <caption>Таблиця № 1</caption> 

  
Рівень ІІ 

5. Задайте колір фону таблиці (параметр bgcolor).  
6. Зробіть рамку таблиці прозорою. 
7. Створіть нову таблицю із заголовком Розклад занять та розмістіть його 
під талицею. таблиця повинна виглядати таким чином 

 
Завдання 2: форматування комірок 

Основні відомості 
1. Для вирівнювання тексту в середині комірки в тегу <td>..</td> записується 

уже знайомий нам  параметр align=… 
2. Параметр nowrap не дозволяє автоматичного переносу тексту в наступний 

рядок. 
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3. Параметр colspan= об’єднує в одну комірку декілька стовпчиків(в 
залежності від значення параметра). 

4. Параметр rowspan аналогічно об’єднує декілька рядків. 
Рівень І  

1. Створіть таблицю розмірами 200 на 200: 
<table width=200 height=200> 
... 
</table> 
Вирівняйте таблицю по центру сторінки, розмістивши код таблиці в 
середину тега <center></center>. 

2. Створіть нову таблицю розмірами 300 на 150, у ній створіть один 
рядок з трьома комірками. 

 
 

3. За допомогою параметру align  Розмістіть текст у комірках наступним 
чином. Наприклад вирювнювання першої комірки виглядатиме так:<td 
align=left>…</td> 
4. Створіть наступну таблицю розмірами 200 на 150: 

 
 

Рівень ІІ 
5. Об’єднайте дві комірки другого рядка у одну (скористайтеся схемою). 
6. Створіть наступну таблицю 
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7. Об’єднайте 3 комірки першої колонки в одну комірку (скористайтеся 
схемою): 

Завдання 3.Форматування таблиць, вставка зображень в таблиці 
Рівень І 

1. Використовуючи вертикальне вирівнювання створіть наступну 
талицю: 

 
2. На новосвореній веб-сторінці з фоном ff6600 створіть нову таблицю з 

одною коміркою, колір фону таблиці – 7c8bde  , встановіть відстагнь 
між комірками 15 пікселів (скористайтеся параметром cellspacing ), в 
середину комірки втавте малюнок einstein.gif.  в результаті повинна 
отриматися наступна таблиця: 

3. В попередній таблиці зробіть внутрішній відступ(cellpadding) 15 
пікселів, і колір фону комірки ff6600.  

4. Створіть нову таблицю з трьома рядками та двома стовпчиками, 
ширина таблиці 300 пікселів, фон таблиці – silver, товщина рамки –„0”.  

Рівень ІІ 
1. Створіть заголовок таблиці – „Статистика продажу автосалону „German 

Auto” 
2. У першому стовпчику вставти назви трьох іномарок (наприклад 

Mersedes, Wolksvagen, Audi).  
3. У першій комірці другого стовпчика вставте внутрішню таблицю з 

двома комірками та шириною і висотою 100%, встановіть колір першої 
комірки blue, а ширину 90%, другої 10%. У створеній синій комірці 
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зробіть напис „90” і вирівняйте по правому краю. Аналогічно створіть 
ще 2 комірки 2 стовпчика. Ось кінцевий результат: 

 
Завдання 4. Оформлення таблиць. Створити таблицю 

Рівень І 
1. Створіть таблицю шириною 400 пікселів, кольором фону - #ff0000, 

товщиною рамки -1, внутрішнім відступом та відступом між 
комірками – 0. Вирівняйте дану таблицю по центру сторінки та 
створіть заголовок таблиці „Таблиця 1”. 

   
2. В створеній таблиці додайте ще 4 комірки у першому рядку. 
          

3. Задайте кожній з 5-ти комірок почергово наступні кольори 
фону: 

#ffee00 #ffcc00 #ff9900 #ff6600 #ff4400 
          

4. Зкопіюйте код таблиці та вставте під нею. 
5. У другій таблиці задайте коміркам настіпні значення кольорів 

фону: 
#ff00ee #ff0099 #ff0066 #ff0099 #ff00ee 

          

6. Змініть товщину рамки таблиці на 0 
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Рівень II 
7. Створіть наступні таблиці знаючи кольори окремих комірок, 

розміри комірки 20х20: 

А)   #0066ff  #00aaff   #00ddff   #00ffff  #dddddd 

 #eeeeee  #ffffff 

Б)  #ff6600  #6600ff  #ffffff 

   
 

Завдання 5: Використання таблиць при розмітці веб - сторінок 
Основні відомості. 

1. Таблиці можна використовувати не лише для декоративного 
прикрашення сторінок але і для зручного форматування тексту. 

2. За допомогою таблиці з потрібною кількістю комірок текст можна 
розмістити в будь-якому місці екрану. 

  

 
Рівень І 

1. Зайдіть у власну папку Graphics. У ній повинні бути такі чотири 
файли: aboutme.jpg, myfoto.jpg, myhoby.jpg,myfriends.jpg. Це створені 

вами на  занняті кнопки. 

2. Створіть нову web-сторінку задайте їй фон за смаком, створіть 
таблицю з 3 рядками та 2 стовпчиками 

3. В першому стовпчику розмістіть по порядку 4 зображення (вище 
згадані файли): 
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4. Другий стовпчик об’єднайте в одну комірку 
rowspan="4" 

5. Зкопіюйте уривок тексту та вставте в таблицю, у щойно створену 
велику комірку, в тексті додайте своє ім’z та відредагуйте залежно від 
вашої статі. 

 
Рівень II 

1. Створіть таблицю 4Х4 комірки. У першиму стовпчику у комірках 
зробіть такі написи: Інформація про фірму, Продукція, Зв’язки, 
Працівники. Скористайтесь шрифтом Batang потовщеним та з нахилом 

2. Зробіть такі перетворення за допомогою параметра rowspan, щоб 
таблиця мала такий вигляд. 

 
3. В новоутворених комірках вставте відповідно малюнки 1.gif, 2.gif, 3.gif 
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4. Зробіть товщину рамки нульовою. 
Контрольні запитання 

1. Які способи задання розмірів таблиці ви знаєте? 
2. Перечисліть способи вирівнювання даних в середині комірки. 
3. Як задати колір фону комірки? 
4. Як можна об’єднати декілька комірок? 
5. Який тег створення таблиці? 
6. Який тег створення рядка у таблиці? 
7. Який тег створення комірки у рядку? 
8. Яким чином можна змінити фон таблиці? 
9. Який параметр відповідає  за товщину рамки таблиці? 
10. Які параметри відповідають за ширину та висоту таблиці? 
11. Як задати колір фону таблиці, комірки?  
12. Як зробити невидиму рамку? 

 
Лабораторна робота №5 

Тема: “Створення і робота з формою” 
Основні відомості: 

Форма - це засіб, що дозволяє організувати в сторінці діалог з її 
користувачем. 

Розробник сторінки створює її за допомогою спеціальних елементів: 
кнопки, списки,  текстові рядки, текстові поля. 

Форми передають інформацію програмі обробки у вигляді пар: 
Ім'я поля - Значення поля. 
Форма починається командою <FORM> і закінчується командою 

</FORM>.Дана команда має 2 основних параметра: ACTION і METHOD. 
Параметр ACTION є обов'язковим. Він вказує адресу обробника форми 

(наприклад, адреса програми обробки або поштова адреса або просто адреса 
URL для переходу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

Параметр METHOD не є обов'язковим. Він приймає одне з двох значень: 
GET або POST, пов'язаних з методом протоколу передачі інформації з анкети. 
По замовчанню, METHOD= GET. 

Приклад команди FORM: 
<FORM ACTION = «http://www.aport.ru» METHOD= POST > 
Для завдання керуючої кнопки запуску передачі даних треба записати 

наступну команду: <INPUT TYPE = submit NAME = «botton1» VALUE = 
«Довільний текст»> де: 

INPUT - команда створення керуючого елемента. 
TYPE - параметр, що визначає керуючий елемент. 
submit - значення цього параметра (в цьому випадку керуюча кнопка). 
NAME - параметр, задаючий ім'я змінної. 
botton1 - ім'я змінної. 
VALUE - параметр, задаючий текст, що відображається на керуючому 

елементі. 
Нижче приводяться основні типи керуючих елементів INPUT 

1) Текстовий рядок: TYPE=text визначає вікно для введення одного 
рядка тексту. 

Параметр SIZE задає розмір вікна в символах. Приклад: 
<INPUT TYPE = text NAME= «text1» SIZE = 30 VALUE = «Введіть 

текст»> 
У отримане вікно, в якому буде зображатися текст: Введіть текст. 
Ви можете ввести будь-який текст або залишити записаний початковий 

текст «Введіть текст» без змін. 
При натисненні кнопки submit в програму обробки буде передано: 
text1=Ввести текст (або інший, змінений текст). 
Параметр SIZE задає розмір вікна в символах. 
При необхідності обмежити довжину тексту N,  застосовуйте 

додатковий параметр: MAXLENGTH= N. 
2) Вікно для введення пароля: TYPE=password  
Аналогічний типу text,  але при введенні кожний символ замінюється 

символом *. Приклад. Треба ввести пароль довжиною не більше за 5 символів. 
<INPUT TYPE=password NAME= pass size= 10 maxlength= 5 > 

3) Текстове вікно: TEXTAREA 
Задається в наступному вигляді: <TEXTAREA NAME= text3 COLS= 30 

ROWS= 5 WRAP=VIRTUAL> Спочатку заданий текст </TEXTAREA> 
Параметр COLS задає кількість символів в рядку, параметр ROWS задає 

кількість рядків у вікні, необов'язковий параметр WRAP=VIRTUAL задає 
лінійку прокрутки. 

4) Радіокнопка: TYPE=radio 
Може бути задано декілька радіокнопок з однаковим ім'ям (тобто 

значенням параметра NAME), але вони будуть взаємовиключаючими: може 
бути натиснена (CHECKED) тільки одна з них. 
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Приклад: <INPUT TYPE = radio NAME = color VALUE = «Червона» 
checked> Червона 

<INPUT TYPE = radio NAME = color VALUE = «Синя» > Синя 
<INPUT TYPE = radio NAME = color VALUE = «Зелена» > Зелена 
Ми отримали 3 кнопки, з них відмічена Червона. При натисненні на 

іншу кнопку попередня звільняється. 
Допустимо, ми натиснули Синю кнопку, тоді при натисненні на кнопку 

submit в програму обробки буде введено: 
color=Синій 
5) Помічений квадрат: TYPE=checkbox 
На відміну від радіокнопок, може бути декілька квадратів з однаковими 

іменами. 
Наприклад, в наступному прикладі спочатку задана кнопка «Горілка»: 
<INPUT TYPE = checkbox NAME = box VALUE = «Горілка» checked> 

Горілка 
<INPUT TYPE = checkbox NAME = box VALUE = «Коньяк» > Коньяк 
<INPUT TYPE = checkbox NAME = box VALUE = «Лікер» > Лікер 
Якщо Ви натиснете ще на кнопку «Коньяк», то при натисненні на 

кнопку submit в програму обробки буде введено: 
box=Горілка 
box=Коньяк 
6) Прихований текст: TYPE=hidden 
При відображенні не видний користувачеві. Служить для прямої 

передачі службової інформації від домашньої сторінки обробнику форми, 
прозоро для користувача. 

7) Меню: SELECT  
Нехай Вам представилася можливість вибрати одну з путівок у 

відповідності з наступним списком: 
<SELECT NAME= «script»> 
<OPTION VALUE = «tour1» > Путівка в Сочи 
<OPTION VALUE = «tour2» > Путівка в Париж 
<OPTION VALUE = «tour3» > Путівка в село  Малинівка 
Якщо Ви вибрали Путівку в Париж, то при натисненні на кнопку submit 

в програму обробки буде введено: script = tour2 
Команда SELECT може містити атрибут MULTIPLE, при якому можна 

вибрати декілька елементів меню одночасно. 
Висоту вікна можна задати атрибутом SIZE= N. 
Якщо в рядку OPTION заданий атрибут checked, то даний елемент 

задається по замовчанню. 
8) Кнопка введення: TYPE=submit 
Це і є та сама кнопка, про яку ми так часто згадували. 
<INPUT TYPE = submit VALUE = «Введення даних» > 
9) Кнопка скасування: TYPE = reset  
Кнопка виконує ініціалізацію початковими значеннями всіх полів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

<INPUT TYPE=reset VALUE= «Очистити поля» > 
10)  Команди META Створивши сторінку, Ви, безсумнівно, захочете 

щоб Вас змогли «знайти» всі користувачі, що цікавляться даним питанням. 
Тут можна йти двома основними шляхами: 
1. «Відмітитися» в пошукових системах. Є служби, що дозволяють 

зареєструватися на декількох серверах одночасно. 
2. Вставити всередині блоку <HEAD>...</HEAD> команди META. 
Основне призначення команд META - інструкції для пошукових машин 

про тематику Вашої сторінки. 
Для цих цілей використовуються наступні параметри: 
- description - короткий опис сторінки, 
- keyword - список ключових слів в сторінці. 
З інших застосувань команд META важливо привести команди, що 

дають інструкції броузеру про кодування Вашої сторінки. 
<META HTTP-EQUIV = «Content-type» CONTENT = «text/html; 

charset=windows-1251»> для кодування в Windows/1251, 
<META HTTP-EQUIV = «Content-type» CONTENT = «text/html; 

charset=koi8-r»> для кодування в KOI-8. 
Рівень I 

1. Створіть нову форму. Виділеним шрифтом (на свій вибір, наприклад 
потовщеним або підкресленим) наберіть запитання форми: 

З якими операційними системами ви працювали? 
2. Запишіть тег <form>..</form> у ньому створіть перший варіант відповіді за 
допомогою елемента форми checkbox : 
<input type="checkbox" name="system" value="os1">DOS 
3. Аналогічно запишіть наступні варіанти відповіді змінюючи лише параметр 
value, де його значення будуть os2, os3, os4 ітд: 
<input type="checkbox" name="system" value="os2">   Windows 3.1  
<input type="checkbox" name="system" value="os3">    Windows 95  
<input type="checkbox" name="system" value="os4">    Windows 98  
<input type="checkbox" name="system" value="os5">   Windows NT 
<input type="checkbox" name="system" value="os6">Windows 2000 
<input type="checkbox" name="system" value="os8">   Windows XP 
4. Спробуйте переглянути сторінку за допомогою браузера.  
5. Форма працює,  але не досить коректно розміщена. Розділіть варіанти 
відповіді тегом  <br> : 
6. Зробимо сторінку не такою сирою, Додамо на сторінку фон ось приклади 
одної сторінки з різними фонами оберіть свій . Спробуємо  прикрасити 
створену форму. Створіть  таблицю шириною 50%  з двома рядками в кожному 
по одній комірці. 
7. В верхній комірці розмістіть текст запитання, в нижній саму форму з 
варіантами відповіді. 
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8.Фон верхньої комірки зробіть чорним, а колір тексту білим. В тегу <table> 
допишіть параметри bordercolorlight="#738278" bordercolordark="#ffffff" 
Ось кінцевий результат: 

  

  
 

Рівень II 
1. Створіть нову форму, яка повинна бути сторінкою інтернет магазину, 

Надрукуйте заголовок „Оберіть вид розрахунку”. У новому рядку 
створіть форму. В формі за допомогою об’єкта radio створіть варіант 
відповіді: 

<input type="radio" name="moneytype" value="cash"> Готівка 
2. Аналогічно створіть решту об’єктів форми розділяючи їх тегом <br> 
3. Створіть кнопку з написом „Здійснити покупку”. Додайте зверху та 

знизу сторінки тег <hr> 
 

Рівень III 
1. Переробіть форму 2 так, щоб замість об’єктe radio використовувався 

об’єкт  select: 
<form action=money.php> 
<select > 
<option selected value="cash">готівка</option> 
<option value="visa">visa</option> 

...і так далі... 
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</form> 
2. Допишіть у тегу  select параметр multiple . збережіть та перегляньте 

зміни на сторінці За допомогою тега <fieldset> логічно згрупуйте всі 
елементи форми,  текст заголовку помістіть в тег <legend>: 

<fieldset> 
<legend >Оберіть вид 
розрахунку: </legend> 
<br> 
<select multiple> 
<option selected 
value="cash">готівка</option> 
<option 
value="visa">visa</option> 
…і так далі… 
</fieldset> 

 

 
 
 
 
 

Лабораторна робота №6 
Тема: ”Використання спеціальних символів” 

Основні відомості 
Якщо спробувати вивести на веб-сторінці деякі символи, наприклад, „<” 

або “>” , то вам це не вдастся. Чому? Тому, що браузер розуміє такі символи 
лише як початоковий та кінцевий символ тега: <****></****> 

Але вивести ці символи в сторінці можливо для цього в HTML створено 
таблицю спеціальних символів.Спецсимволи починаються з символа «&» , ось 
шість основних спецсимволів: 

Символ Значення 

&nbsp; нерозривний пробіл 

&lt; < символ меньше ніж 

&gt; > символ більше ніж 
&amp; & амперсанд 
&quot; " маркер лапок 
&shy; м’ягкий дефіс 

Не варто використовувати спецсимволи занадто часто, лише тоді коли 
звичайні символи можуть „запутати” браузер 
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Рівень І 

 
 

Створіть сторінку lab6\task1.html наступного змісту: 
task1.html  

 

Перша сторінка 

 
Посилання повинні вказувати на наступні сторінки type1.html, type2.html та 
type3.html відповідно 
Друга сторінка 

 
 

Третя сторінка 
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Лабораторна робота №7 

Тема: “Фрейми, створення найпростіших фреймів” 
Основні відомості. 

Команди роботи з кадрами. 

Ви можете розділити екран на декілька незалежних віконних кадрів, 
кожний з яких відображає окремий HTML документ. 

На екрані кадри являють собою прямокутники. У HTML 
використовуються наступні команди роботи з кадрами: 

<FRAMESET>, </FRAMESET> - визначають склад і розміри кадрів на 
екрані, 

<FRAME>, </FRAME> - визначають HTML-файл для кожного кадру, 
<NOFRAMES>, </NOFRAMES> - для повідомлень броузеру, що не 

обробляє кадри. 
Формат команди FRAMESET 

Команда ділить ціле вікно (або частину вікна, визначену попередньою 
командою FRAMESET) на декілька вертикальних (параметр COLS) або 
горизонтальних (параметр ROWS) кадрів. Кожний з цих кадрів може визначати 
HTML-файл, що відображається в ньому (за допомогою команди FRAME) або, 
відповідно, ділитися далі за тими ж правилами з вкладеною командою 
FRAMESET. 

По кінцю визначення кадрів, що задаються командою FRAMESET, 
необхідно записати команду /FRAMESET, інакше вони можуть бути 
побудовані неправильно. 

Формат параметрів COLS і ROWS 

Ці параметри дозволяють визначити розміри і кількість побудованих 
вертикально (параметр COLS) або горизонтально (параметр ROWS) кадрів. 

Атрибути параметрів задаються в одній з 3 форм: 
- абсолютний розмір в пікселях, 
- заданий процент в загальній довжині або ширині, 
- залишок після завдання попередніх кадрів. 
Символ «*» означає виділення кадру площі, що залишилася.  Наприклад, 

команда: <FRAMESET ROWS= «100, *»> створює 2 кадри: верхній становить 
100 пікселів у висоту, нижній - простір, що залишився.  

Формат команди FRAMЕ 

Дана команда існує тільки всередині блоку FRAMESET - /FRAMESET. Її 
призначення - визначення функцій конкретного кадру. 

Команда /FRAME практично не використовується так як її функції 
виконують команди /FRAMESET і наступна FRAME. 

Параметр SRC задає ім'я HTML - файла, що відображається в даному 
кадрі. 

Параметр NAME застосовується для створення імені кадру. 
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Тоді інший кадр може посилатися на даний для відображення в ньому 
свого гіпертекста. 

Це дуже поширена команда її можна бачити в багатьох сторінках. Її 
перевага в тому, що на екрані можна одночасно бачити і HTML-файл, що 
викликає, і HTML-файл, що викликається, і для перегляду наступного файла 
гіпертекста досить натиснути на відповідну кнопку файла, який викликає. 

Параметр TARGET команди BASE задає кадр, що виділяється по 
замовчанню для відображення гіпертекста. 

Параметр NORESIZE застосовується для того, щоб користувач не зміг 
змінити розміри даного кадру на екрані. 

Лінійки прокрутки задаються за допомогою параметра SCROLLING. 
Тут діють наступні правила: 
- Якщо параметр SCROLLING не заданий, то лінійки прокрутки 

створюються автоматично тільки тоді, коли розмір тексту, що відображається 
перевищує розмір кадру (це відноситься як до розміру по вертикалі, так і по 
горизонталі). 

- Якщо задане SCROLLING = «YES», то лінійки прокрутки створюються 
завжди. 

- Якщо задане SCROLLING = «NO», то лінійки прокрутки не 
створюються. 

- Якщо задане SCROLLING = «AUTO», то система працює так само, як 
якщо параметр SCROLLING не заданий. 

Товщина граничної лінії між кадрами може задаватися в пікселях за 
допомогою параметрів MARGINHEIGHT і MARGINWIDTH, якщо розробника 
не влаштовують значення, задані по замовчанню. 

Спеціальні значення параметра TARGET. 

У сучасних броузерах зарезервовано 4 спеціальних значення параметра 
TARGET: 

а) _blank - броузери завжди задає це значення для нового, неіменованого 
вікна. 

б) _self - задається по замовчанню для всіх кадрів, в операторі FRAME 
яких немає параметра TARGET. Всі документи, що викликаються по 
гіперпосиланню, завантажуються і відображаються в тому ж кадрі, що і 
документ, який їх викликає. 

Значення _self в явному вигляді не застосовується доти,  поки ми не 
вводимо команду BASE з параметром TARGET - тоді, можливо, знадобиться 
відмінити це загальне призначення для якого-небудь конкретного кадру. 

в) _parent - файл, що викликається по гіперпосиланню, завантажується в 
кадр або вікно, яке є батьківським по відношенню до того, що викликає. 
Іншими словами, файл, що викликається буде розташований в тому ж вікні, що 
і його «дідусь». 

г) _top - файл, що викликається по гіперпосиланню, завантажується у 
вікно, що містить посилання, і перекриває всі кадри даного вікна. 
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Формат команди NOFRAME 

Ця команда призначена для броузерів, що не обробляють кадри. 
У броузері, що обробляє кадри, вся інформація, що міститься між командами 
NOFRAME і /NOFRAME, ігнорується. 
У броузері, що не обробляє кадри, ця інформація обробляється. 

Звичайно розробники сторінок, використовуючі кадри, вставляють в тіло 
команди NOFRAME повідомлення про те, що даний броузер не обробляє 
кадри і повідомляє рекомендації, наприклад, перейти на Netscape 2.0 і вище. 
1. Frame – у перкладі з англійської рамка, у HTML фрейми 

використовуються для одночасного відображення в одному вікні 
декількох web-сторінок. 

2. Тег <FRAMESET>...</FRAMESET> створює рамку для двох вікон. 
3. Параметр COLS=" ,  " створює фрейм з вертикальними вікнами (орієнтація 

зліва направо); в лапках через кому задаються процентні відношення 
розмірів вікон. 

4. Параметр ROWS=" ,  " створює фрейм з горизонтальними вікнами 
(орієнтація зверху вниз); розміри задаються аналогічно до COLS=" ,  " 

5. Тег <FRAME> визначає яку сторінку відображати за допомогою 
параметра SRC. 

6. Параметр BORDER встановлює відступ між вікнами. 
Рівень  

1. Створіть нову сторінку присвойте параметру bgcolor значення 
#0066ff, збережіть сторінку як blue.htm. аналогічно створіть ще 3 
сторінки з наступними значеннями фону #FF6600, #2fea7e, #f75991 та 
назвіть їх відповідно orange.htm, green.htm, pink.htm. У вашій робочій 
папці повинно бути 4 файли з відповідними фонами 

ІМ’Я ФАЙЛУ ФОН 

BLUE.HTM 0066ff 
ORANGE.HTM Ff6600 
GREEN.HTM 2fea7e 
PINK.HTM F75991 

2. Використовуючи створені сторінки створіть наступну сторінку-
фрейм: 

  
Для цього замість тега body запишіть тег frameset, який створює рамку 

вікна, задайте потрібні параметри рамки, внашому випадку : 
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... 
<frameset rows="50%,*"> 
<frame src="blue.htm"> 
<frame src="orange.htm"> 
</frameset> 
... 

3. Спробуйте змінити структуру рамки і замість горизонтального 
розміщення зробіть вертикальне:для цього достатньо лише замінити 
параметр rows на cols  

4. Розбийте праву частину рамки ще на 2 частини. 
5. Аналогічно зробіть із правою частною рамки. 
6. Змініть пропорції рамки наступним чином 
 
 
 
 
 
7. Ось як повинен виглядати кінцевий результат: 

  
8. За допомогою параметру border зробіть рамку між вікнами 

товщиною. 10 пікселів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 25% 

25% 75% 
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