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Заняття №1 Вступ до мови HTML. Перші кроки 

Поняття про WWW та гіпертекст 

World Wide Web 
Початки Інтернету сягають середини ХХст., а точніше 1961р. З того часу 

було створено безліч мов та протоколів, які розвивалися всередині зростаючої 
структури Інтернет. 2 вересня 2009 року виповниться 40 років із дня створення 
Інтернету. Тоді вперше два комп’ютери були з’єднані телефонною лінією та 
могли обмінюватися інформацією один з одним. 

На початку 1989 р. Тім Бернс Лі представив проект глобального 
телекомунікаційного середовища для проведення спільних досліджень в 
області фізики високих енергій. У цьому проекті були вперше сформульовані 
ідеї, що згодом отримали назву всесвітньої інформаційної павутини WWW 
(World Wide Web) або просто Web. А в 1991 Європейська лабораторія 
практичної фізики CERN у Швейцарії оголосила про створення WWW. 
Протягом наступних років система WWW стрімко розвивалася, ставши 
найпопулярнішою службою в Інтернеті. Так почалася ера Інтернет у сучасному 
розумінні цієї глобальної мережі. 

Нині WWW задовольняє інформаційні потреби найширших верств 
населення, включаючи сотні тисяч вузлів Web. На кожному вузлі можуть 
розміщуватися тисячі й сотні тисяч документів, кількість яких стрімко зростає з 
кожною секундою. 

Багато хто ототожнює WWW з Інтернетом. Але це не так. Насправді 
WWW є лише частиною інформаційних ресурсів Інтернету, до яких належать: 

• WWW 
• Електронна пошта 
• Служби новин 
• Служби FTP зберігання файлів 
• Засоби телеконференцій та інтерактивного спілкування користувачів 
Великою мірою поширенню WWW сприяла розробка спеціальних 

програм для “подорожей” по інформаційній павутині – Web-браузерів. 
Простота роботи з ними зробила WWW одною з найважливіших частин 
Інтернет. 

В WWW інформація передається у вигляді Інтернет-сторінок (Web-
сторінок), так званих “сайтів”. Web-сторінка містить різноманітну інформацію.  

Довгі роки комп’ютери могли обробляти тільки текст та цифри. Згодом 
з’явилася комп’ютерна графіка. А в кінці 80-х рр. з’являється мультимедіа 
(звуки, відео). Отже, крім числової та текстової інформації, комп’ютерам, з 
появою мультимедіа, стала доступна для обробки та виводу 
найрізноманітніша інформація – графічна, анімаційна, звукова тощо. Всі ці 
види інформації можуть бути передані через Інтернет засобами WWW із 
допомогою Інтернет-сторінок.  
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Немає прямого зв’язку між розміром Інтернет-сторінки та розміром 
екрану. 

Інтернет-сторінка – це об’єднана під певним ім’ям порція інформації, 
котра розміщена на віддаленому комп’ютері (Web-сервері). Web-сервери 
обробляють запити клієнтів та повертають їм копії потрібних документів. 

Web-сторінки в Інтернеті носять гіпертекстовий характер. Термін 
“гіпертекст” було введено, ще задовго до появи Інтернет. Аналогом 
“гіпертексту” може бути звичайна енциклопедія. Її том складається з невеликих 
статей на певні теми, а в кожній з них можуть міститися посилання на інші 
статті. Якщо вас зацікавила стаття, вказана в посиланні, ви можете згідно з 
ним звернутися до потрібного тому. 

Гіпертекст – це спосіб організації тексту, графіки й інших даних, у якому 
елементи даних пов’язані між собою. Пов’язані між собою можуть бути, як 
елементи одного документу, так і різних документів. Гіпертекстова структура є 
основою WWW. 

Зв’язки в гіпертекстовій структурі здійснюються за допомогою 
посилань. Користуючись ними, користувач може з одного документа викликати 
інший, з нього – наступний, і т.д. 

Основними перевагами гіпертекстів є, по-перше, можливість розмістити 
на невеликій площі велику кількість інформації і, по-друге, зрозумілий спосіб 
пошуку інформації за допомогою посилань. 

Отже, підсумовуючи все вищевказане, WWW – це глобальна система 
поширення гіпертекстової інформації, яка використовує для транспортування 
канали Інтернет. 

Гіпертекст у WWW реалізується наступним чином.  
У текстах документів, що передаються через мережі, містяться виділені 

слова (графічні малюнки), які називаються гіпертекстовими (гіпермедіа) 
посиланнями. З ними пов’язані певні фрагменти текстів. Іншими словами, 
посилання – це вхід до іншого документа. Активація посилання (клацання 
мишею по посиланню) веде до відображення цих фрагментів на екрані 
комп’ютера. 

Web-браузери 
Перегляд Web-сторінки виконується програмами-браузерами. До них 

належать найпопулярніші браузери Internet Explorer, Netscape, Opera та ін. 
На наступному малюнку зображено вигляд програми Internet Explorer. 
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Мал. 1.1 

У нашому курсі ми будемо орієнтуватися здебільшого на браузер 
Internet Explorer. Тому наведемо основні його можливості щодо роботи з 
різноманітними документами та файлами. 

• Відображення не лише текстової інформації, а й відтворення звуку, 
анімації, відео. Браузер Internet Explorer має розвинуті засоби 
підтримки динамічних Web-сторінок 

• Перехід до Web-сторінок, які переглядалися раніше (з допомогою 
кнопок Back (Назад) та Next (Вперед)) 

• Автоматичне створення списку вузлів (журналу), які відвідувалися 
раніше 

• Відстежування вибраних Web-сторінок шляхом накопичення ярликів у 
системній папці Favorites (Избранное) 

• Пошук Web-вузлів за заданими ключовими словами або фразами 

Робота з браузером Internet Explorer 

Зауваження. 
Надалі ми будемо вважати, що ваш комп’ютер під’єднаний до мережі 

Інтернет. 
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Завантаження браузеру Internet Explorer 
Для завантаження браузеру Internet Explorer виконайте одну з 

наступних дій: 
• Двічі клацніть мишею по значку Internet Explorer на робочому столі 
• Start (Пуск) → Programs (Программы) → Internet Explorer 
• Завантажте будь-який HTML-документ 

Вікно Internet Explorer 
Вікно браузера Internet Explorer (Мал. 1.1) нагадує вікна більшості 

прикладних програм Windows, але, як і кожна програма, має свої особливості. 
Меню Internet Explorer складається з таких пунктів: Файл, Правка, Вид, 

Избранное, Сервис, Справка. Нижче від меню розташована панель Обычные 
кнопки, як правило, з такими інструментами: 

• Back (Назад) – виведення документа, який переглядався раніше 
• Next (Вперед) – виведення на екран наступної сторінки 
• Stop (Остановить) – припинення завантаження поточної Web-сторінки 
• Refresh (Обновить) – повторне завантаження поточної сторінки 
• Home (Домой) – перехід на домашню сторінку 
• Search (Поиск)—відкриття панелі пошуку, що надає доступ до 

пошукових засобів Web 
• Favorites (Избранное) – відображення списку “вибраних” ресурсів на 

панелі Избранное в лівій частині вікна 
• History (Журнал) – відображення списку вузлів, що переглядалися 

раніше 
• Mail (Почта) – відкривається вікно програми електронної пошти 
• Print (Печать) – друкування поточної Web-сторінки 

Зауваження 
Оскільки ви можете самостійно настроювати панель «Обычные кнопки», 

то на ній можуть бути і інші інструменти. 

Під панеллю «Обычные кнопки» міститься панель «Address» 
(«Адреса»), яка має поле для введення адреси і розкривний список з 
ресурсами Інтернету, що відкривалися раніше. В цьому полі, яке називається 
рядком адреси, ви бачите адресу поточної Web-сторінки або шлях до файла 
документа на жорсткому диску. В рядку адреси ви можете вводити нову 
адресу Інтернет-ресурса або файла на диску, що збираєтесь переглянути. 

Більшу частину вікна браузера займає зона документа – в ній 
відображається поточна Web-сторінка або документ, відкритий за допомогою 
Internet Explorer. 
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У нижній частині вікна Internet Explorer міститься рядок стану (строка 
состояния) з інформацією про поточні операції, що виконуються програмою. 

Завантаження і перегляд Web-сторінок 
Після підключення до мережі і завантаження Internet Explorer, браузер 

намагатиметься завантажити головну (домашню) сторінку. Якщо вона не 
потрібна, то користувач може відмовитися від її завантаження, клацнувши на 
кнопці Stop (Остановить) на панелі інструментів, або ввівши в рядку адреси 
інший Internet-ресурс. 

Завантаження Web-сторінки, використовуючи адресу 
Якщо ви маєте точну адресу Web-сторінки, просто введіть її в рядку 

адреси на панелі інструментів, після чого натисніть клавішу Enter. 

Зауваження 
Адресу Internet-ресурсу ще називають URL. 

URL – це певна система імен для ідентифікації ресурсів у Інтернеті. 
Будь-яка інформація в Інтернеті має свій URL. 

У записі URL зазначають такі дані: 
• протокол доступу до ресурсу (HTTP, FTP тощо) 
• тип ресурсу 
• доменне ім’я серверу, на якому розміщено ресурс 
• адреса порту, використовуваного для зв’язку 
• розміщення ресурсу на жорсткому диску серверу 

Приклад 
http://www.univ.kiev.ua/news/encyclopedia.html 

Тут: 
• http – визначає протокол передачі даних, і обов’язково 

відокремлюється від наступної частини URL двокрапкою та подвійною 
похилою рискою 

• www – тип ресурсу, в даному випадку, вказує на те, що даний ресурс – 
Web-сторінка 

• univ.kiev.ua – ім’я серверу, на якому розміщено Internet-ресурс 
• news/encyclopedia.html – вказує на розміщення ресурсу на 

жорсткому диску сервера 

Зауваження 
URL може складатися з латинських літер, цифр та інших знаків, окрім 

символів, що мають спеціальне призначення (< > { } [ ] \ | ’). 



Заняття №1 

Завантаження Web-сторінки, що переглядалась раніше 
По мірі введення URL з клавіатури в рядку адреси, браузер 

пропонуватиме адреси, з числа тих, що відвідувалися раніше. Якщо 
запропонована браузером вам підходить, просто натисніть клавішу Enter. 

Ви можете вибрати адресу ресурсу, що переглядався раніше з 
розкривного списку в рядку адреси. Для цього виберіть необхідну адресу зі 
списку і клацніть на ній мишею. 

 
Мал.1.2 

Для переходу між сторінками, що завантажувалися раніше, краще 
використовувати кнопки Back (Назад) і Next (Вперед). Вони дозволяють 
переглядати сторінки, що вже завантажувалися без повторного їх 
завантаження з сервера. 

Завантаження Web-сторінки, використовуючи посилання 
Як вже говорилося раніше, Web-сторінки носять гіпертекстовий 

характер, тобто в тілі документа є посилання, активація яких, веде до 
переходу на інший документ. Для того, щоб активувати посилання, потрібно 
просто клацнути по ньому мишею. 

Зауваження 
При наведенні миші на посилання, курсор змінює свій вигляд на  

Якщо ви клацнете по посиланню, а поточний документ ще не 
завантажився до кінця, то його завантаження припиниться і почнеться 
завантаження нового документа. 
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HTML – мова розмітки гіпертексту 
Простота роботи з гіпертекстовими посиланнями досить оманлива. 

Знадобились роки, перш ніж на основі застосування гіпертексту була створена 
спеціальна мова для опису документів, що передаються по Інтернет. Вона 
отримала назву мови розмітки гіпертексту HTML. 

Розробники HTML поставили за мету створити універсальну мову 
передачі та відображення інформації, незалежну від обчислювальної 
платформи. Це означає, що сторінки, створені в одній операційній системі, в 
інших операційних системах будуть відображатися так, як запланував 
розробник. 

Ідея розв’язання проблеми обміну документами між різними 
комп’ютерами полягала в тому, що документи мали бути розмічені за 
допомогою визначеного коду – HTML. Такі документи могли б читатися на 
будь-якому комп’ютері, на якому встановлена одна програма – браузер. 

HTML – мова розмітки. Це означає, що вона не відноситься до мов 
програмування високого рівня, таких як C++ чи Visual Basic. Замість того, щоб 
компілюватися та виконуватися, HTML-код інтерпретується Web-браузером. 
HTML в основному використовується для створення Інтернет-сторінок. 

Документи, підготовлені мовою HTML, називаються HTML-документами. 
Перевага HTML-документів полягає в тому, що для написання Web-

сторінок вам непотрібно використовувати середовища програмування. Web-
документи можна створювати в звичайному текстовому редакторі, а 
інтерпретувати їх засобами Веб-браузерів. Звичайно, заради швидкості та 
простоти зараз існує безліч середовищ написання Web-сторінок, таких як Front 
Page. Але поруч з перевагами автоматичного формування сторінок існує 
безліч недоліків, як наприклад: генерування досить немалої кількості 
непотрібного коду, що збільшує розмір документа й призводить до 
сповільнення передачі інформації мережею. 

Щоб уявити, як виглядає код HTML-документа, завантажте його в 
браузер і виконайте команду View (Вид) → Source (Просмотр HTML-кода) 
(Мал.1.3). Код HTML-документа завантажиться у вікні програми Блокнот. 

Код HTML дуже компактний, і HTML-документи мають значно менший 
розмір, ніж документи в інших текстових редакторах таких, як Word. Це одна з 
основних причин широкого застосування мови HTML для кодування 
інформації, що розповсюджується по Інтернет. 



Заняття №1 

 
Мал.1.3 

Іменування файлів 
Відомо, що вся інформація в комп’ютері міститься у файлах. Інтернет не 

виняток. Власне Інтернет-сторінка – це сукупність HTML-файлів (HTML-
документів). 

Для того, щоб ваша сторінка коректно працювала, потрібно 
дотримуватися правил іменування файлів. Оскільки сторінка може бути 
переглянута під довільною платформою (в різних операційних системах), то 
необхідно дотримуватися правил іменування файлів для всіх платформ. 

Отже, 
• використовуйте для імен файлів виключно цифри, тире, нижнє 

підкреслення, букви латинського алфавіту 
• не використовуйте символ пробілу 
• використовуйте крапку лише один раз для розділення імені файла та 

розширення 
• розширення файлам давайте htm чи html 
• не давайте занадто довгі імена файлів. Бажано не більше 8 символів 
• імена файлів повинні відображати вміст файла, що значно спростить 

роботу з вузлом 
• для початкової сторінки використовуйте імена: default.html, 

index.html, main.html 

Теги та синтаксис HTML 
Форматування HTML-документів здійснюється за допомогою тегів 

(дескрипторів). Теги – це команди, які використовуються для того, щоб тим чи 
іншим способом вивести інформацію, показати малюнок тощо. Теги мають 
атрибути, котрі в свою чергу мають значення. 

 12 
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Тег – це фрагмент HTML-коду, що описує певні елементи документа і 
вміщений у кутові дужки <  >.

Атрибути та значення – це інформація уточнюючого характеру, яка 
вказується разом із тегом. 

Наприклад, якщо тег <img> вказує на те, що потрібно вставити 
малюнок, то його атрибут src разом зі значенням “image.jpg” уточнює, який 
саме малюнок: 

<img src = “image.jpg”> 

Більшість тегів мають атрибути. 
Усі теги поділяються на дві групи: ті, що потрібно закривати та ті, що не 

потребують закриття. 

Приклад 
<a href=”index.html”>На головну сторінку</a> 

Приклад 
<br> 

У першому прикладі тег <a> – тег відкриття, а тег </a> – його закриття. 
Якщо тег відкриття містяться між “<” та “>” то тег закриття відповідно 

між “</” та “>”. У тегах закриття не потрібно вказувати атрибутів, що 
вказувалися при відкритті цього тегу. 

Якоюсь мірою теги можна назвати контейнерами. Вони виконують дію 
над фрагментами тексту, графікою чи мультимедійною інформацією, що 
знаходиться між тегами відкриття та закриття. 

При інтерпретації HTML-коду, браузери не розрізняють великі та малі 
літери в назвах тегів. Тобто, теги <HTML>, <html>, <Html> – виконаються 
браузером однаково.  

Зауваження 
Визначте для себе стиль написання HTML-коду та дотримуйтесь його. 

Це спростить розуміння коду. 

Структура HTML–документа 
Для того, щоб вивчити структуру HTML–документу розглянемо приклад. 

Приклад 
Лістинг 1.1. Структура HTML–документа 

<html> 

 <head> 

  <title> My First Page</title> 

 </head> 



Заняття №1 

 <body> 

  <p> Я створив мою першу сторінку </p> 

 </body> 

</html> 

 
На Мал.1.4 результат перегляду попереднього коду з допомогою 

браузера Internet Explorer (ІЕ). 

 
Мал.1.4 

Як бачите, структура HTML–документа досить проста. Документ 
починається тегом <html> та закінчується тегом </html>, що вказує на те, 
що даний документ є HTML–документ. Між цими тегами знаходяться заголовок 
та тіло HTML–документа. 

Структура заголовку 
Заголовком HTML–документа є все те, що міститься між тегами  

<head>...</head>. Інформація, що міститься в заголовку носить  
допоміжний характер та, як правило, не виводиться у вікні браузеру. 

У заголовку міститься така інформація: 
• Назва сторінки 
• Сценарії 
• Стилі 
• Мета-інформація 

Структура тіла 
Тіло HTML–документа – це інформація, що виводиться у вікні браузера 

в зоні документу. В коді HTML–документа тіло – це все те, що міститься між 
тегами <body>...</body>, і у випадку попереднього прикладу тілом буде 
один рядок: 

<p> Я створив мою першу сторінку </p> 

У тілі міститься така інформація: 
• Текст 
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• Графіка 
• Посилання 
• Мультимедіа 

Вправа 1.1. У вказаному викладачем місці створіть папку з вашим ім’ям. 
Відкрийте програму Блокнот та введіть приклад наведений вище. Збережіть 
файл під назвою index.html. Закрийте Блокнот. Знайдіть ваш файл із 
допомогою Провідника. Завантажте його. 

Зауваження 
Регулярно зберігайте зміни в редагованих вами файлах. Одна з 

найбільш поширених проблем, що з’являється при написанні HTML-коду – “я 
змінив код, а у браузері нічого не змінилось”. 

Елементи форматування тексту 
Для форматування текстів використовуються наступні теги: 

• <h1>..</h1>, ... , <h6>..</h6> - теги заголовків, h1 – 
найбільший, h6 – відповідно найменший 

• <b>..</b> - виводить текст жирним шрифтом 
• <i>..</i> - виводить текст курсивом 
• <u>..</u> - виводить підкреслений текст 
• <sub>..</sub> - текст у нижньому регістрі 
• <sup>..</sup> - текст у верхньому регістрі 
• <small>..</small> - текст, менший за стандарт 
• <big>..</big> - текст, більший за стандарт 
• <strike>..</strike> - перекреслений текст 
• <br> - тег переходу на наступний рядок 

Вправа 1.2. У вже створеній сторінці, текст “моя перша сторінка” 
виведіть із допомогою всіх вищенаведених тегів. Збережіть файл. Перегляньте 
результат у IE. 

Зауваження  
Для того, щоб переглянути результат вашої роботи після редагування 

сторінки, її не обов’язково знову відкривати. Досить, просто в панелі 
інструментів ІЕ натиснути кнопку Refresh (Обновить) або клавішу F5. 

Якщо сторінка, що відображається не змінилася, то причина може бути 
однією з наступних: 

• ви нічого не змінили 
• ви не зберегли зміни 
• ви відредагували не ту сторінку 
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• ви внесли зміни, що не відображаються ІЕ, наприклад, відредагували 
щось в заголовку сторінки 

• ви зробили зміни, яких не розуміє ІЕ, наприклад, використали 
неправильне ім’я тега, атрибута чи значення 

Щоб розібратися з цією проблемою, проаналізуйте вашу сторінку на 
предмет вищезгаданих помилок. 

Метод контейнерів 
Завжди чітко дотримуйтесь принципу вкладеності тегів. 

Приклад  
<b> 

  <strike>  

         Цей текст жирний та перекреслений 

  </b> 

</strike> 

Хоча, в даному випадку, сторінка буде відображатися коректно, але цей 
запис не є коректним. Правильним є наступний запис: 

Приклад  
<b> 

  <strike> 

      Цей текст жирний та перекреслений 

  </strike> 

</b> 

Принцип вкладеності тегів – це правило, за яким  теги (якщо до одного 
фрагмента документа застосовується не один тег, а декілька) закриваються в 
зворотному порядку до того, в якому відкривалися. 

Для того, щоб зрозуміти цей принцип, теги можна уявляти наступним 
чином: теги відкриття – це такі абстрактні коробочки, а теги закриття – це їх 
кришечки. А тепер поставте собі запитання: “Чи вийде покласти до більшої 
коробочки меншу, закрити більшу, а після цього закрити меншу, не 
відкриваючи більшої?” Навряд. Тому, якщо ви хочете уникнути маси помилок, 
суворо дотримуйтесь цього принципу. 

Коментарі 
Часто при створенні HTML-сторінки виникає необхідність пояснити ту чи 

іншу особливість HTML-коду або наміри розробника, але так, щоб ці пояснення 
не відображалися у вікні браузера. У таких випадках незамінними є коментарі. 

Коментар – фрагмент коду, що не виконується. 
Коментарі розташовані між групами символів <!-- та -->. 
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Приклад 
<!-- Коментар, що займає один рядок-->. 

<!-- Коментар можна  

       розміщувати в декількох рядках -->. 

Контрольні запитання 
 Що таке WWW? 
 Дайте означення гіпертекстового документа. 
 Для чого призначені посилання у гіпертекстовому документі? 
 Що таке Інтернет-сторінка? 
 Що таке мова HTML? 
 Для чого призначені програми-браузери? 
 Які функції виконує браузер Internet Explorer? 
 Як завантажити браузер Internet Explorer? 
 Для чого призначені інструменти на панелі Обычные кнопки? 
 Що таке URL та з чого він складається? 
 Як завантажити Web-сторінку, знаючи URL? 
 Як впізнати посилання на Web-сторінці? 
 Яке призначення мови HTML? 
 Що таке HTML-документ? 
 Що таке теги HTML? 
 Що таке заголовок і тіло HTML-документа? 
 Яке призначення атрибутів і в якій частині коду вони розміщені? 
 Як створити коментар? 
 Які теги форматування тексту ви знаєте? 
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Заняття №2 Списки. Зображення. Шрифти 

Списки 
Зі списками ви часто зустрічаєтесь. Зміст книги, перелік товарів, які ви 

плануєте купити в магазині, перелік друзів, запрошених на День народження – 
все це списки. Списки бувають двох видів – нумеровані та марковані. 

Кожен пункт нумерованого списку починається номером, що, як 
правило, на одиницю більший від попереднього. 

Кожен елемент маркованого списку починається не з номера, а з 
деякого символу. В наступному абзаці, де наводяться теги для описання 
списків, ви можете бачити приклад використання маркованих списків. Кожен 
елемент списку починається з символу “•”. 

• <ul>..</ul> - невпорядкований список 
• <ol>..</ol> - впорядкований список 
• <li> - елемент списку 

Атрибути та значення тега <li>: 
Для маркованих списків: 

<li type = disk | circle | square> 

 disk – круг перед кожним елементом списку 
 circle – коло перед кожним елементом списку 
 square – квадрат перед кожним елементом списку 

Для нумерованих списків: 
<li value=number> 

 number – номер елемента списку, з якого починається 
нумерація 

<li type = A | a | I> 

 A – нумерація великими латинськими літерами 
 a – нумерація маленькими латинськими літерами 
 I – нумерація римськими цифрами 

Якщо тип нумерації не вказано, то нумерація буде здійснюватися 
арабськими цифрами. 

Зауваження 
Для маркованого списку потрібно для кожного елемента вказувати тип 

фігури. Для нумерованого списку досить один раз вказати номер, з якого 
починати, і далі все буде пронумеровано автоматично з кроком 1. 

Якщо ви не вкажете номер, з якого нумерувати список, його буде 
пронумеровано, починаючи з одиниці (1). Якщо ви не вкажете тип фігури, який 
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повинен бути виведений для кожного елемента ненумерованого списку, перед 
кожним елементом буде виведено символ “°”. 

Приклад 
Лістинг 2.1. Приклад маркованого списку 

<html> 
  <head> 
    <title>Макований список</title> 
  </head> 
  <body> 
      <ul> 
        <li type = "disc">   Собака 
        <li type = "circle"> Кіт 
        <li type = "square"> Корова 
        <li>                 Кінь 
      </ul> 
  </body> 
</html> 
 
 

Лістинг 2.2. Приклад нумерованого списку 
<html> 
  <head> 
    <title>Нумерований список</title> 
  </head> 
  <body> 
      <ol> 
        <li value = 10> Собака 
        <li> Кіт 
        <li> Корова 
        <li> Кінь 
      </ol> 
  </body> 
</html> 
 



Заняття №2 

 
Мал.2.1 

Вкладені списки 
Ви можете використовувати вкладені списки. Розглянемо наступний 

приклад. 

Приклад 
Лістинг 2.3. Приклад вкладеного списку 

<html> 
  <head> 
    <title>Вкладені списки</title> 
  </head> 
  <body> 
    <ol> 
      <li>Дикі тварини 
      <ul> 
        <li>Тигр 
        <li>Вовк 
        <li>Куниця 
        <li>Лось 
      </ul> 
      <li>Домашні тварини 
      <ul> 
        <li>Собака 
        <li>Кіт 
        <li>Корова 
        <li>Кінь 
      </ul> 
     </ol>  
  </body> 
</html> 
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Мал. 2.2. 

Вправа 2.1. Створіть список наведений на попередньому малюнку. 
Збережіть його у файлі з ім’ям index.html. Додайте ще один рівень вкладення 
списків, що характеризував би кожну тварину. Наприклад, для тигра: сильний, 
кмітливий, небезпечний, одинокий, величавий. 

Робота з зображеннями 

Розміщення малюнків у HTML-документі 
Важко знайти у WWW сторінку, яка не мала б зображень. 
Документи, створені більшістю сучасних текстових редакторів, можуть 

містити малюнки, і, як правило, малюнки розміщуються в самому файлі 
документа. Файли HTML-документів не містять малюнків, а лише інформацію, 
про те, де знаходяться файли малюнків.  

Такий спосіб вставки малюнків у Web-сторінку має свої переваги: 
• при не одноразовому використанні малюнка, потрібен лише один 

файл-малюнок. Це зменшує розмір інформації, яку потрібно 
завантажити з мережі 

• ви можете відключити режим завантаження малюнків, що значно 
прискорить роботу з Web-сторінкою 

• ви можете використовувати малюнки, що зберігаються в найстисліших 
форматах (jpg та gif) 

• ви можете зберігати та переглядати малюнки автономно, тобто без 
Web-сторінки 
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Також є свої недоліки в такому способі представлення графічної 
інформації: 

• якщо ви неправильно задасте ім’я файла, то замість малюнків ви 
отримаєте порожні прямокутники 

• при збереженні сторінки з Інтернету, малюнки не завжди зберігаються 
правильно, а інколи і зовсім не зберігаються 

• ви не можете змінювати розмір малюнків під час перегляду сторінки, 
так, як наприклад, у текстовому редакторі Word 

Зауваження 
Помилково думати, що малюнок міститься в HTML-документі. Там є 

тільки адреса малюнка, за якою браузер знаходить малюнок та виводить його 
в потрібному місці документа. 

Вставка зображень у документ 
Для розміщення малюнків на сторінці використовують тег <img>. Цей 

тег не потребує тегу закриття, а вся допоміжна інформація описується за 
допомогою атрибутів. 

Атрибути тегу <img>. 
 src = “URL” – місце знаходження зображення, його URL–

адреса 
 width = “x” – ширина зображення в пікселях 
 height = “x” – висота зображення в пікселях 

Якщо ви не вкажете атрибути width та height, то браузер використає 
реальні розміри зображення. 

 border = “x” – ширина рамки навколо малюнка 
 align = “left|right|center|top|bottom” – 

вирівнювання малюнка відповідно по лівому, правому краю, 
по центру, по верхньому та нижньому краю документа 

 alt = “опис” – інформація, яка виводиться на екран, якщо 
не виводиться малюнок. Якщо цей атрибут проігнорувати, 
на екран буде виведено ім’я файла малюнка 

 hspaсe = “x” – вільний простір по горизонталі від малюнка 
до тексту 

 vspaсe = “x” – вільний простір по вертикалі 

Приклад 
Наступна команда вкаже браузеру, що на екран потрібно вивести 

малюнок image01.jpg з шириною рамки 2 пікселі. Якщо малюнок не буде 
показано, то замість нього буде виведено слово “bird” у місці, де мав бути 
малюнок. 
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<img src=“image01.jpg” alt=“bird” border=2> 

Зауваження 
Даний приклад, вставлення малюнка в документ, буде працювати тільки 

у випадку, коли малюнок та документ містяться в одній папці. 

Кількість файлів, що містяться на вашому вузлі, може досягати досить 
суттєвого числа. Для того, щоб без проблем працювати з сайтом, потрібно 
створювати ієрархічну структуру вузла, тобто файли розкладати по папках, у 
залежності від тематики. Це спростить роботу та пошук файлів. Для прикладу, 
всі малюнки покладіть до папки Pictures. 

Правила задавання імен малюнків 
Якщо ви не правильно задасте ім’я файла та шлях до нього, то браузер 

не зможе відобразити малюнок на екрані. 
Існує два способи: 

• абсолютне задавання, при якому вказується повна абсолютна адреса 
малюнка, включаючи URL комп’ютера в Інтернеті та шлях до малюнка 
(див. заняття “Зв’язування HTML документів”) 

• відносне задавання, при якому вказується адреса малюнка, 
відштовхуючись від місцезнаходження поточного файла 

Зупинимося більш детально на другому випадку, що більш вживаний 
при розміщенні графіки на сторінках. 

Розглянемо приклад сайту з такою структурою вузла. 

 
Мал 2.3. 

Якби всі файли містилися в одній папці, то проблеми не виникло б. Як 
діяти в іншому випадку? 

Припустимо файл, в який ви хочете помістити малюнок, знаходиться  в 
папці AboutMy, а сам малюнок у папці MyPhotos. Це - те саме, що ви 
знаходитесь у папці AboutMy, а потрібно перейти до папки MyPhotos. 
Розпишемо детально алгоритм переходу. 

Виходите з папки AboutMy у папку files, далі виходите з папки files 
до папки MySite, далі заходите до папки Pictures, а з папки Pictures у 
папку MyPhotos. 
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• “../image01.jpg” – так задається файл image01.jpg, що міститься 
в батьківській папці 

• “MyPhotos/image01.jpg” – так задається файл image01.jpg, що 
міститься в підпапці MyPhotos 

Приклад 
Вставимо в файл index.html, що знаходиться в папці AboutMy 

малюнок image01.jpg з папки MyPhotos: 
 

Лістинг 2.4. Приклад вкладеного списку 
<html> 

 <head> 

  <title>Вставка зображення</title> 

 </head> 

 <body> 

  <img 

      src=“../../pictures/MyPhotos/image01.jpg”> 

 </body> 

</html> 

 

Вправа 2.2. Орієнтуючись на Вправу 2.1. створіть 8 файлів у яких 
містилась би інформація по кожній з тварин, включаючи малюнки. Малюнки 
розмістіть у папці Photos.

Графічні формати зображень для Web-сторікон 
Основними форматами малюнків, що відображаються програмами 

браузерами є GIF (Graphics Interchange Format – графічний формат обміну) і 
JPEG (Joint Photographic Experts Group – об’єднана група експертів 
фотографії). 

Файли формату GIF (мають розширення .gif) мають малий обсяг 
завдяки тому, що в них використовується палітра з 256 кольорів і 
застосовується алгоритм стиснення без втрат Лемпеля – Зіва – Велча. Цей 
алгоритм особливо ефективний при обробці простих ілюстрацій із великими 
ділянками одного кольору. Формати GIF широкого застосовуються для 
створення “прозорих” малюнків, а також зображень, що завантажуються 
черезрядковим методом. Ще однією перевагою GIF-формату є можливість 
використання анімації. 

Файли формату JPEG (мають розширення .jpeg або .jpg) 
застосовуються для зображень із великою кількістю кольорів, з нечіткими 
границями, плавними переходами між кольорами. У цьому форматі 
використовується алгоритм стиснення з втратами. На відміну від формату GIF, 
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малюнки формату JPEG не підтримують прозорості й анімації. Але даний 
формат є незамінним для зберігання та передачі мережею фотографій, 
оскільки файли цього формату займають значно менший об’єм. 

Альтернативою формату GIF, для розміщення зображень на Web-
сторінках, є формат PNG (Portable Network Graphics – портативна мережева 
графіка). Файли формату PNG (мають розширення .png), як правило, більш 
компактні, ніж формату GIF, при не менш якісному відображенні кольорів. 

Сучасні браузери можуть відображати графічні файли майже всіх 
відомих на даний момент форматів. Проте, слід завжди пам’ятати, що 
зображення, вставлені у Web-сторінку, передаються через мережу. Файли 
великих розмірів значно сповільнять завантаження сторінки. Тому 

• Не розміщуйте на ваших сторінках файли графічних форматів, окрім 
перерахованих вище. Пам’ятайте, що більшість інших графічних 
форматів займають більший об’єм при тій самій якості зображення 

• Для розміщення фотографій на сторінці, використовуйте файли 
формату JPEG, об’єм яких не перевищує 60Кб. Сучасні графічні 
редактори дозволяють перетворювати формати файлів 

• Для допоміжних зображень (наприклад, фон, кнопки) використовуйте 
файли формату GIF або PNG 

• Для анімації використовуйте файли формату GIF 

Використання Flash–роликів 
Для анімації Web-сторінок, все частіше використовують анімаційні 

ролики, написані в середовищі Macromedia Flash. Більше того, можна писати 
цілі сторінки на Flash майже без використання HTML. Проте ми в нашому курсі 
Flash–анімацію розглядати не будемо. 

Робота зі шрифтами 
Для управління шрифтами в HTML 4.0 і вище, широко 

використовуються стилі. В більш ранніх версіях управління шрифтами 
здійснювалося засобами тегу font. Для сумісності цей тег підтримується і в 
більш нових версіях HTML, але його використання намагаються звести до 
мінімуму. 

Атрибути тегу <font>. 
 size = “x” – відносний розмір шрифту в кеглях 
 color = “x” – колір шрифту. Значенням х може бути, як 

назва конкретного кольору так і його шістнадцятковий код 
 face = “x” – назва шрифту 

Приклад 
<font size=”3” color=“blue”  
face = “Times New Roman”> 
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Цей текст буде виведено шрифтом Times New Roman, 
синього кольору. Розмір шрифту на 3 кеглі 
більший від того, який використовується за 
замовчуванням. 

</font> 

Вправа 2.3. У створених раніше файлах (див Вправа 2.2.), поруч з 
малюнком, виведіть його опис. При цьому використайте шрифт Arial. Опис 
повинен бути для кожного малюнка іншого кольору, розмір шрифту більший 
від базового на 2 кеглі. 

Контрольні запитання 
 Що таке список? 
 Чим відрізняється маркований список від нумерованого? 
 Які теги відповідають за створення маркованого списку? 
 Як створити список з римською нумерацією? 
 Як створити вкладений список? 
 Як малюнок розміщується в HTML-документі? 
 Які переваги та недоліки розміщення малюнків у HTML-документі? 
 Напишіть команду для вставки в документ, який знаходиться в 

папці files малюнка 01.jpg., що міститься в папці BackGround 
(Мал 2.3.). 

 Які ви знаєте графічні формати файлів, чим вони відрізняються? 
 Назвіть основні правила розміщення зображень на Web-сторінці. 
 Назвіть спосіб заміни шрифту в HTML-документі. Які атрибути 

тегу font ви знаєте? 
 Що, на вашу думку, відбудеться, якщо не закрити тег <font>? 
 Як змінити колір шрифту для вибраного фрагмента тексту? 
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Заняття №3 Зв’язування HTML документів 

Зв’язування HTML документів 

Поняття про посилання 
Зв’язування – ось в чому сутність Web. Якби не було цієї можливості, то 

використання WWW звелось би до публікації документів в Інтернеті. 
Зв’язування дозволяє вийти за межі документа і отримати доступ не тільки до 
інших документів, що до нього відносяться, але і до всього багатства зв’язаних 
із цим документом ідей, а також до людей, що мають до нього відношення. 

Про гіпертекст та посилання ви вже маєте певні уявлення з попередніх 
занять. Прикладами посилань є, наприклад, зміст книги. Використовуючи зміст, 
ви можете знайти потрібний розділ та перейти до нього. 

Зв’язування HTML-документів здійснюється засобами гіперпосилань. 
Гіперпосиланння – це виділений, як правило, підкресленням текст чи малюнок, 
який посилається на інший HTML-документ. 

Для книжок, щоб перейти на потрібний документ, використовуючи 
посилання, часто потрібно докласти певних зусиль: перегорнути кілька 
сторінок чи дістати з полиці іншу книгу. В Інтернеті гіпертекст реалізований 
значно простіше: потрібно лише клацнути по відповідному посиланню і 
браузер сам знайде потрібний документ. 

Коли курсор мишки знаходиться над гіперпосиланням, він змінює свій 
вигляд на . 

Зв’язування 
У HTML зв’язування здійснюється за допомогою тегу <a>. Елемент А 

називається елементом прив’язки або якірним елементом. Між тегами <a> та 
</a> розміщується текст посилання. 

Приклад  
<a href = “www.univ.kiev.ua”> 

  Київський національний університет 

  імені Тараса Шевченка 

</a> 

Зауваження 
Значення атрибуту href вказує адресу документа (цільовий ресурс), на 

який посилається даний фрагмент. 



Заняття №3 

 28 

Абсолютне та відносне зв’язування HTML-документів 

Абсолютне зв’язування 
Розглянемо такий приклад. У двох різних містах живуть два друга. Вони 

постійно листуються. Поклавши листа до конверту, та, написавши на ньому 
адресу, один з друзів відносить на пошту, де його відправляють за вказаною 
адресою. 

Це був приклад абсолютного посилання. 
У випадку абсолютного посилання вказується абсолютна адреса в 

Інтернеті (URL).  

Приклад 
<a href= 

    “http://www.univ.kiev.ua/news/encyclopedia.html”> 

    Енциклопедія університету 

</a> 

Відносне зв’язування 
Розглянемо інший приклад. Нехай друзі живуть в одному будинку. Але 

іноді листуються. Звичайно, написавши листа, один з друзів може покласти 
його до конверту та віднести на пошту. Але простіше віднести листа другу 
особисто в руки. 

Наведений вище приклад є прикладом відносного посилання. Для того, 
щоб лист дійшов за призначенням, він зовсім не повинен залишати будинок. 

Сервер можна порівняти з будинком, а файли з квартирами, де живуть 
друзі. 

У випадку, коли посилання вказує на документ, що знаходиться на тому 
ж сервері, використовують відносні посилання. Приклади відносних посилань 
вже були розглянуті в попередньому занятті, коли мова йшла про вставку 
зображень у документ. 

Приклад  
<a href=“index.html”> 

   На головну сторінку 

</a>

Посилання на файл index.html, що знаходиться в поточній папці. 
<a href=“files/index.html”> 

   На головну сторінку 

</a>

Посилання на файл index.html, що знаходиться в папці files, 
поточної папки. 
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<a href = “../index.html”> 

   На головну сторінку  

</a> 

Посилання на файл index.html, що знаходиться в батьківській папці. 
У результаті інтерпретації браузером коду всіх попередніх прикладів, на 

сторінці буде виведено текст “На головну сторінку”, що посилається на 
відповідний документ.  

 
Мал.3.1 

Але в ролі посилання ви можете використовувати не тільки текст, а й 
зображення. В наступному прикладі в ролі посилання використовується 
зображення. 

Приклад 
<a href = “index.html”><img src=”main.jpg”></a> 

Внутрішні посилання 
Повернемося до прикладу з друзями. Припустимо, що друзі вступили до 

університету разом і живуть у гуртожитку в одній кімнаті. В такому разі, для 
того, щоб щось передати другові, не потрібно навіть виходити з кімнати. Це 
приклад так званих внутрішніх посилань. 

Внутрішні посилання використовують тоді, коли потрібно зіслатися на 
якийсь фрагмент поточного документа або на конкретне місце іншого 
документа. Така ситуація часто виникає, коли всі частини великого документа 
цілком не відображаються у вікні браузеру. 

Для того, щоб вказати браузеру, на що посилається даний фрагмент, 
використовують іменовані елементи прив’язки (мітки): 

<a name="kudy"> - оголошує мітку в документі. 

Зауваження 
Іменовані елементи прив’язки не потребують тегу закриття. 

 29 



Заняття №3 

 30 

<a href="#kudy">..</a> - створення посилання на фрагмент 
документа, який названо "kudy". 

Для того, щоб можна було відрізнити іменований елемент прив’язки в 
документі від відносної чи абсолютної адреси, перед міткою ставлять символ 
“#”. 

Наступний приклад ілюструє створення внутрішнього посилання на 
фрагмент іншого файла. 

Приклад 
<a href = "test02.html#din4">Раптор</a> 

test02.html – файл, який містить мітку din4. 

Вправа 3.1. У файлі index.html (див. Вправа 2.1.), кожен пункт списку 
повинен посилатися на відповідні фрагменти п’яти файлів, у яких ви 
розмістили малюнки (див Вправа 2.2.). Створіть зворотні посилання з кожного 
файла на файл index.html. 

Контрольні запитання 
 Що таке посилання? 
 За якою ознакою можна ідентифікувати посилання у Web-

сторінці? 
 Який тег HTML відповідає за створення посилання? 
 Які бувають види посилань? Чим вони відрізняються? 
 Як створити посилання на фрагмент поточного документа? 
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Заняття №4 Робота з елементом Body.  
Використання таблиць 

Робота з елементом <body> 
Найбільш потужним у HTML є тег <body>, що визначає тіло документа. 

Його атрибути дозволяють керувати більшістю візуальних можливостей Веб-
сторінки: кольором і дизайном фону, кольором тексту, кольорами посилань. 

Атрибути тегу <body> 
 text=”x” – колір тексту. Ви можете задавати значення ”x”, 

назвою відповідного кольору або відповідним йому 
шістнадцятковим кодом 

 bgcolor=”x” – колір фону 
 background=”x” – фоновий малюнок 
 link=”x” – колір послання 
 vlink=”x” – колір відвіданого посилання 
 alink=”x” – колір активного посилання 
 bottommargin, topmargin, leftmargin, 

rightmargin=”x” – визначає відступи відповідно 
нижнього, верхнього, лівого та правого поля сторінки 

Приклад 
<body text=”green” 

   bgcolor=”gray” link=”red” vlink=”pink”> 

.................................... 

</body> 

Вправа 4.1. У вже створеному на попередніх заняттях файлі 
index.html встановіть колір тексту синім, колір усіх посилань – зеленим. Із 
папки Pictures виберіть фоновий малюнок. Встановіть усі поля по 20 пікселі. 
Аналогічну дію проробіть з усіма іншими створеними файлами. 

Використання таблиць 

Застосування таблиць у HTML 
Спочатку таблиці були призначені для виводу табличних даних, але 

згодом вони стали широко використовуватися для макетування Web-сторінок. 
Для більшості вузлів мережі Internet таблиці стали основою для розміщення 
різноманітних елементів – від графічних до текстових. Це пояснюється тим, що 
Web-сторінка може переглядатися різними браузерами, які можуть інакше 
відображати документ, ніж це передбачалося дизайнерами. 
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Розглянемо такий приклад. Ви створюєте інтерактивну карту України. 
Вам потрібно, щоб відвідувач сайту, натиснувши на області, перейшов до 
більш детальної карти цього регіону. Оскільки ви не можете використовувати в 
ролі гіперпосилання тільки частину зображення, то вам доведеться розбити 
весь малюнок на частинки. Приклад такого розбиття можна побачити на 
наступному малюнку. На ньому малюнки спеціально не прилягають щільно 
один до одного, щоб видно було розбиття. При потребі, відстані між 
малюнками можна звести до нуля і все буде виглядати як один суцільний 
малюнок. 

 
Мал. 4.1. 

Якщо малюнки розділеної карти просто розставити один поруч з одним і 
якщо карту переглядати у вікні браузера, що розгорнуто на весь екран, як це 
показано на малюнку, то все виглядає досить добре. Але відвідувач Web-
сторінки аж ніяк не зобов’язаний переглядати карту таким чином. Він може 
поруч із картою розгорнути пошукову сторінку, а карту розкрити тільки на 
половину. Результат може бути неочікуваним для відвідувача. 

На наступному малюнку показана вищепредставлена сторінка, що 
переглядається в браузері, розгорненому тільки наполовину. 
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Мал. 4.2. 

Для боротьби з подібними проблемами застосовують таблиці. 
Використавши таблицю, ви можете бути впевнені, що сторінка буде 
відображатися так, як ви запланували, незалежно від того, яким браузером 
вона переглядається, яка роздільна здатність екрана та яка операційна 
система. 

Спосіб оформлення сторінки з допомогою таблиці називається 
макетуванням. 

Нижче показана попередня сторінка, малюнки якої містяться в комірках 
таблиці. 

 
Мал. 4.3. 

Отже, малюнок на місці, а для того, щоб перейти до потрібної області, 
можна скористатися смугами прокрутки. 
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Заняття №4 

Основні теги для роботи з таблицями 
• <table>…</table> – основний тег таблиці, який визначає її початок і 

кінець 
• <tr>…</tr> – визначає рядок таблиці 
• <td>…</td> – створює одиничну комірку 

Зауваження 
Для кожного з цих тегів таблиць ви можете використовувати атрибути 

фону, кольору тексту та ін., які наводилися для тегу <body>. 
 

Лістинг 4.1. Приклад створення таблиці розміром 2х2 
<html> 
  <head> 
    <title>Макований список</title> 
  </head> 
  <body> 
    <table border=2> 
      <tr> 
        <td>1</td> 
        <td>2</td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>3</td> 
        <td>4</td> 
      </tr> 
    </table> 
  </body> 
</html> 

 
Результат інтерпретації браузером коду попереднього лістингу показано 

на Мал. 4.4.

 
Мал. 4.4. 
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Атрибути рядків і стовпчиків 
 align=”left|right|middle” – використовується для 

вирівнювання вмісту комірки таблиці: по лівому, правому 
краю та центру відповідно 

 valign=”top|bottom” – вирівнювання по верху або низу 
комірки таблиці 

 border=”x” – визначає товщину рамки навколо таблиці, 
значення вказується в пікселях 

 cellspacing=”x” – визначає ширину внутрішнього пробілу 
між стовпчиками 

 cellpadding=”x” – ширина внутрішнього пробілу між 
рядками 

 width=”x|x%” – ширина комірки таблиці. Може задаватися 
як в пікселях, так і в відсотках від ширини, що займає 
батьківський елемент 

 height=”x” – висота комірки 

Об’єднання комірок і стовпчиків 
 rowspan=”x” – об’єднує х комірок по горизонталі таблиці в 

одну 
 colspan=”x” – об’єднує х комірок по вертикалі таблиці в 

одну 

Зауваження 
Атрибути об’єднання комірок використовується тільки для тегів <tr> і 

<td>.

Наступний приклад детальніше ілюструє створення нестандартних 
таблиць. 

 
Лістинг 4.2. Створення нестандартних таблиць. 

<html> 

  <head> 

    <title>My First Page</title> 

  </head> 

  <body> 

<table border = 1  width=100% height=50%> 

  <tr> 

    <td rowspan=2 align="right" height=30%>1</td> 

    <td align="left">2</td> 

  </tr> 
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  <tr> 

    <td align="middle" height=70%>4</td> 

  </tr> 

</table> 

<hr> 

<table border = 1  width=100% height=45%> 

  <tr> 

    <td align="right" width=70%>1</td> 

    <td align="left" width=30%>2</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td align="middle" colspan=2>4</td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 
Результат виконання браузером коду попереднього лістинку показано 

на Мал. 4.5.

 
Мал. 4.5. 

Зауваження 
Об’єднуючи рядки та стовпчики таблиці, можна легко заплутатися. 

Тому, якщо потрібно створити досить складну таблицю використовуйте 
вкладені таблиці. Кількість вкладених таблиць та глибина вкладення нічим не 
обмежується. 
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Лістинг 4.3. Вкладені таблиці 

<html> 

  <head> 

    <title>My First Page</title> 

  </head> 

  <body> 

  <table border = 1  width=100% height=50%> 

  <tr> 

    <td>1</td> 

    <td>2</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>3</td> 

    <td> 

<!-- Вкладена таблиця в четверту комірку--> 

<table border = 1  width=100% height=100%> 

  <tr> 

    <td>5</td> 

    <td>6</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>7</td> 

    <td>8</td> 

  </tr> 

</table> 

<!---------------------> 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 
На Мал. 4.6. зображено результат роботи попереднього коду. 



Заняття №4 

 
Мал. 4.6. 

Вправа 4.2. Створіть таблицю: 

  
 

Вправа 4.3. Створіть документ, який мав би наступну структуру 

: 
Малюнок 1 Опис Малюнка 1 
Опис Малюнка 2 Малюнок 2 
Малюнок 3 Опис Малюнка 3 
... ... 

На головну сторінку 

Колір шрифту білий, колір фону чорний, рамки немає. 

Контрольні запитання 
 Яким тегом визначається тіло HTML-документа? Назвіть його 

атрибути. 
 Для чого використовуються таблиці в сучасному HTML? 
 Назвіть теги створення таблиць. 
 Чи можна використовувати вкладені таблиці?  
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Заняття №5 Використання фреймів 

Фрейми 

Поняття про фрейми 
Фрейми – постійне джерело захоплення та мук, як для дизайнерів, так і 

для відвідувачів вузлів. З однієї сторони, фрейми відбирають і без того малу 
площу екрана для свого оформлення. З іншої, використання фреймів дозволяє 
оновлювати тільки частину сторінки, зафіксувавши, наприклад, в одному 
фреймі систему навігації по вузлу і залишивши другий фрейм для виведення 
потрібної сторінки. 

Одним з недоліків фреймів є ускладнений пошук інформації з 
допомогою пошукових систем, адже файл, який містить потрібну інформацію, 
може бути тільки частиною сторінки з фреймами. 

Деякою мірою використання фреймів подібне до використання таблиць. 
Сторінка розбивається на декілька частин, у кожній із яких відображається 
HTML-документ. 

На Мал. 5.1. наведено приклад сторінки з фреймами. 

 
Мал. 5.1. 

Як бачите, вікно браузеру розділено на дві частини: в лівій 
відображається список областей, а в правій - карта. 

Довільній сторінці з фреймами потрібен управляючий HTML-документ, 
який називається набором фреймів. Для кожного фрейму з цього набору 
необхідна своя звичайна HTML-сторінка. 
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Набір фреймів – це контрольна сторінка, в якій оголошуються рядки і 
стовпчики фреймів. Крім того, в наборі оголошуються HTML-сторінки, які 
будуть вставлені в отримані фрейми. 

Теги роботи з фреймами 
• <frameset> … </frameset> – оголошення набору фреймів 
• <frame> – оголошення окремих фреймів у межах набору 

Зауваження 
Тег <frameset> в HTML-сторінці заміняє тег <body>, тому в сторінці з 

набором фреймів тег <body> відсутній. 

Атрибути тегу <frameset> 
 cols=”x” – використовується для створення вертикальних 

фреймів шириною х. Значення х задається для кожного 
фрейму сторінки в пікселях або відсотках. 

Зауваження  
Для створення фреймів, розмір яких може динамічно змінюватися, 

використовуйте символ “*”. У такому разі, фрейм займе всю вільну площу 
робочої області браузера.  

Зауваження 
Символ “*” ви можете задавати для створення фреймів, розміри яких 

пропорційні один одному, наприклад, 

cols=”240, 2*,*”

створюються 3 фрейми: один завширшки 240 пікселі, два інших 
заповнюють вікно браузеру, причому ширина першого вдвічі більша, ніж 
ширина другого 

 rows=”x” – використовується для створення горизонтальних 
фреймів. Правила запису такі ж, як і у вертикальних 
фреймів 

 border=”x”, frameborder=”x” – використовується для 
встановлення ширини границі фрейму в пікселях. Дані 
атрибути можуть приймати значення “yes”,або “no” 

 framespacing=”x” – оголошує ширину границі фреймів 

Атрибути тегу <frame> 
 name=”x” – цей атрибут дозволяє іменувати фрейми для 

організації зв’язку між HTML-сторінками 
 noresize – даний атрибут без значень забороняє зміну 

встановлених розмірів фрейму 
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 scrolling=”yes|no|auto” – контролює наявність смуг 
прокрутки 

 src=”x” – представляє абсолютну або відносну адресу 
HTML-сторінки, яка міститься у фреймі 

Для прикладу, наведемо код сторінки, результат інтерпретації якого 
браузером ви бачили на Мал. 5.1.. 

 
Лістинг 5.1. Контрольна сторінка з фреймами 

<html> 

  <head> 

    <title>Using Frames</title> 

  </head> 

  <frameset cols="240,*"> 

    <frame name="list" src="list.html"> 

    <frame name="map" src="karta.html"> 

  </frameset> 

</html> 

Отже, сторінка відображає в одному вікні браузера дві незалежні 
сторінки. 

Їх незалежність реальна і в плані зв’язків. Якщо в одному з фреймів є 
посилання, то спроба перейти по них буде реалізована в цьому ж фреймі.  

Зв’язування фреймів 
Досі, при створенні сторінки, ви не вказували, де мають відображатися 

посилання, що в ній містяться. Браузер, не знайшовши такої інформації, 
відображав результат посилання в цьому ж вікні. Тому, у випадку 
використання фреймів, якщо не вказати додаткової інформації, браузер 
відобразить документ, на який вказує посилання у поточному фреймі. 

Існує спеціальний механізм для подолання цієї проблеми. Для цього 
використовуються імена фреймів, оголошені в головній сторінці. 

Додаткові атрибути тегу <a> 
 target=”frame_name” – вказує, в якому фреймі потрібно 

відобразити документ 

Приклад 
<a href=”index.html” target=”main”> 

   На головну 

</a> 

У фреймі frame_name завантажиться сторінка index.html. 
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Спеціальні цільові імена 
При активації посилання, ви можете використовувати спеціальні цільові 

імена. Всі вони починаються з символу “_”, щоб відрізнити від імені якогось 
фрейму. 

 target=_blank – документ відкривається в новому вікні 
браузеру 

 target=_self – завантажується в те ж вікно, з якого 
викликаний 

 target=_parent – документ завантажується в батьківський 
набір фреймів 

 target=_top – документ завантажується в повне вікно 
браузеру, ігноруючи всі набори фреймів 

Приклад 
<a href=”index.html” target=_top> 

   На головну 

</a> 

Сторінка index.html завантажиться в повне вікно. 

Тег <noframes> 
Однією з глобальних проблем використання фреймів є відсутність 

гарантій, що браузер користувача буде їх відображати. 
Для подолання даної проблеми використовують тег 
<noframes>..</noframes>

Зауваження 
Якщо ви впевнені, що ваша сторінка з фреймами буде переглядатися 

браузерами, які підтримують фрейми, то можете не використовувати даний 
тег. Браузер, що підтримує фрейми проігнорує інформацію, що міститься між 
цими тегами. 

 
Лістинг 5.2.Використання тегу noframes 

<html> 

  <head> 

    <title>Using Frames</title> 

</head> 

  <frameset cols="240,*"> 

    <frame name="list" src="list.html"> 

    <frame name="map" src="karta.html"> 

  </frameset> 
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  <noframes> 

 Вибачте, але дана сторінка – сторінка з 
фреймами. 

  </noframes> 

</html> 

 

 
Лістинг 5.3. Використання одночасно горизонтальних та вертикальних фреймів 

<html> 

  <head> 

    <title>Using Frames</title> 

  </head> 

  <frameset rows="200,*"> 

    <frame name="frame1" src="list2.html"> 

    <frameset cols="240,*"> 

      <frame name="frame2" src="list.html"> 

      <frame name="frame3" src="karta.html"> 

    </frameset> 

  </frameset> 

</html> 

 

Вправа 5.1. Створіть вікно з двома фреймами. У лівому – список 
створений раніше (див. Вправа 2.1.), у правому – сторінки з тваринами (див. 
Вправа 2.2.). Встановіть необхідні зв’язки між фреймами. 

Контрольні запитання 
 Коли зручно використовуються фрейми? 
 Що таке набір фреймів? 
 Скільки фреймів можна розмістити в одному вікні браузеру? 
 Як здійснюється зв’язування HTML-документів? 
 Що таке спеціальні цільові імена? 
 Які наслідки перегляду сторінки з фреймами в браузері, що не 

підтримує їх використання? Як обійти цю проблему? 
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Заняття №6 Побудова форм 

Форми 

Поняття форми  
Створені раніше сторінки мали властивість одностороннього зв’язку. Їх 

можна було читати, переходити від однієї частини документа до іншої, 
переглядати малюнки. 

Щось на зразок книги. Ви можете переглядати, читати, навіть знищити 
книгу, але не більше. Через цю книгу ви не можете зв’язатися з її автором. 

Web-сторінка – це значно більше, ніж звичайна книга. Мета цього 
заняття: навчитися створювати сторінки, за допомогою яких відвідувач вашої 
сторінки зможе контактувати з вами. Така можливість реалізується з 
допомогою форм. 

Форма – єдиний, перевірений часом гнучкий метод взаємодії 
відвідувачів із вузлом. Якщо ви бажаєте отримати відгуки про роботу вузла, чи 
збираєте певні демографічні дані, чи хочете продавати продукцію прямо з 
Web-сторінок, форма представляє собою інтерфейс для взаємодії з 
аудиторією. Форми можуть виконувати широкий набір задач: від звичайного 
отримання даних про відвідувача вузла до створення ігор. 

Нижче наведено приклад форми, яка збирає інформацію про успішність 
студентів. 

 
Мал. 6.1. 

Теги форм та їх атрибути 
• <form>…</form> – початок і кінець форми 

Атрибути тегу <form> 
 name=”x” – ім’я форми 
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 action=”URL” – куди відсилаються дані з форми для 
обробки 

 method=get|post – спосіб передачі даних 

Елементи керування 
Для створення елементів форми використовуються спеціальні 

елементи, відомі як елементи керування. Елементами керування можуть бути 
кнопки, текстові поля, меню тощо. 

• <input> – цей тег відповідає за створення елемента керування 
форми. 

Атрибути тегу <input> 
 type=”x” – визначає тип елемента керування. Даний атрибут 

може приймати одне з наступних значень 
- text – дане значення відповідає за створення текстового 
поля з одного рядка 

- password – поле пароля 
- checkbox – прапорець, що приймає два логічні значення 
- radio – перемикач, інша назва радіо-кнопка. Призначена 
для вибору одного значення з декількох можливих. Усі 
радіо-кнопки одного розділу повинні мати однакове ім’я 

- submit – кнопка, натиск на яку означає підтвердження 
вибору і відправку інформації на Веб-вузол 

- reset – натиснення на кнопку означає відміну, повернення 
форми в початкове положення 

- file – дозволяє створити кнопку виклику вікна діалогу 
вибору файлу 

- hidden – прихований елемент керування. Не виводиться 
на екран, а застосовується для передачі допоміжної 
інформації 

- image – графічна кнопка 
- button – кнопка. Для роботи необхідні зв’язані з нею 
сценарії 

 id=”x” – унікальне ім’я елемента 
 name=”x” – ім’я елемента керування 
 value=”x” – значення елемента керування 
 size=”x” – ширина поля елемента керування в пікселях. Для 

елементів text і password ширину поля визначає в символах 
 checked=”x” – відмічений прапорець 
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 src=”x” – вказує на малюнок, який використовується у 
формі в якості графічної кнопки 

Текстові поля 
• <textarea>…</textarea> – створює текстову область із 

розширеними можливостями 

Атрибути тегу <textarea> 
 id=”x” – унікальне ім’я елемента 
 name=”x” – ім’я текстової області 
 value=”x” – початкове значення текстової області 
 rows=”x” – кількість рядків в області 
 cols=”x” – ширина в символах 

Меню 
• <select>…</select> – цей елемент створює меню. В залежності від 

використаних атрибутів, меню може бути випадним чи представленим 
у вигляді списку. Якщо потрібно дозволити відвідувачеві вузла 
можливість вибору декількох елементів, використовуйте атрибут 
multiple; 

• <options>…</options> – цей тег визначає кожен елемент списку 
меню окремо. 

Атрибути меню 
 id=”x” – унікальне ім’я елемента; 
 name=”x” – ім’я меню; 
 value=”x” – значення текстової області; 
 checked – використовується для тегу options, причому один 

раз. Пункт меню, в якому буде стояти цей атрибут, буде 
значенням за замовчуванням. Цей атрибут набуває 
значення true (Так) або false (Ні). 

 
Лістинг 6.1.Створення форми. 

<html> 

  <head> 

    <title>Побудова форм</title> 

  </head> 

  <body> 

<form action = “www.getmydata.com method = post”> 
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<table> 

<tr> 

 <td>Прізвище та імя</td> 

 <td><input type=text name=NameStud  

            id=NameStud></td> 

 <td><input type=radio  name=formStydy checked  

            id=formStydy1></td> 

 <td>Денна форма</td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>Exams</td> 

 <td><input type=text name=Exams id =Exams 

             value="History"></td> 

 <td><input type=radio  name=formStydy 

             id=formStydy></td> 

 <td>Заочна форма</td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>Mark</td> 

 <td colspan=3> 

  <select name=mark id=mark> 

  <option value=2 checked>2 

  <option value=3>3 

  <option value=4>4 

  <option value=5>5 

  </option> 

 </select> 

 </td> 

</tr> 

</table> 

<input type=submit name=“submit” id =”submit” 

        value="cool"> 

<form> 

</body> 

</html> 

Результат інтерпретування коду лістингу ви можете переглянути на 
Мал. 6.1.
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Вправа 6.1. 
Створити програму інтерактивного опитування: 

- ПІБ 
- Стать (прапорцями) 
- Галузь роботи (select)/навчання 
- Сімейний статус 
- Місто 
- Країна 
- Телефон 
- Індекс 
- e-mail адреса 
- Захоплення 
- Коротка інформація про себе 

Контрольні запитання 
 Що таке форма? Для чого вона використовується? 
 Які атрибути відповідають за створення форм? 
 Що таке елемент керування? Назвіть основні елементи керування 

стандартних форм. 
 Як відправити дані форми? 
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Заняття №7 Введення в стилі 

Введення в стилі 
Каскадні листи стилів (cascading style sheets, CSS) – загальноприйнята 

узагальнена назва способів оформлення HTML-сторінок. При цьому сам стиль 
як елемент документа представляє собою набір опцій форматування. Він 
містить оголошення назв шрифтів, колір фону, символів основного тексту і 
посилань, значень полів і розміщення об’єктів. На даний момент, CSS – 
найпотужніший засіб оформлення сторінок. Він дозволяє створити неповторну 
сторінку. 

Існує 3 способи застосовування CSS у документі HTML: 

Вкладення 
Вкладення стилю використовується тоді, коли необхідно застосувати 

певний стиль форматування до деякого об’єкту один раз. 

Приклад 
<p style=”font: 10pt Arial”>  

  Цей текст друкується 10 кеглем шрифтом Arial 

</p> 

Втілення 
Втілення стилю забезпечує контроль над усією сторінкою HTML. 

Використання тегу <style> в межах розділу HEAD сторінки дозволяє 
детально описати атрибути стилю, що застосовується до всієї сторінки. 

Щоб використати стиль в HTML-документі, код описання стилів потрібно 
помістити в заголовку сторінки між тегами <style> та </style>.

Приклад 
<html> 

<head> 

 <title>Using CSS</title> 

<style> 

<!-- 

h1 { 

  font: 14pt Arial; 

  color: blue;} 

p {font:13pt Times;} 

a { 

  color: red;  
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  text-decoration: none; 

} 

--> 

</style> 

</head> 

<body> 

… 

</body> 

</html> 

Зауваження 
Існують браузери, що не підтримують CSS. Тому описання стилів, як 

правило, розміщують у коментарі між  тегами <!-- та  -->

Зв’язування 
При роботі з сайтом, що складається з великої кількості файлів не 

зручно описувати стилі в кожному з них. Якщо стиль складається з кількох 
рядків, то це інколи допустимо, але якщо опис складається з сотень чи тисяч 
рядків?. Робота з стилями ускладнюється. Змінивши щось в одному файлі, ви 
будете змушені змінювати кожний файл. Також слід зауважити, що описання 
стилів у кожному файлі збільшить їх розмір і, як наслідок, розмір сайта в 
цілому. 

Більш раціонально використовувати третій вид застосування стилів – 
зв’язування, відомий також як застосування зовнішнього листа стилю. У цьому 
випадку зв’язаний документ використовує еталонний лист стилю, що 
застосовується для всього вузла і зберігається у файлі з розширенням .css. 
Далі приведено приклад вмісту файла mystyle.css. 

Приклад 
h1 { 

  font: 14pt Arial; 

  color: blue:} 

p { 

  font:13pt Times;} 

a { 

  color: red;  

  text-decoration: none;} 

Як ви бачите, це звичайний текстовий файл, у якому просто описано 
стилі. 

Для зв’язування файла стилів із HTML-документом, у заголовок 
потрібно включити наступний рядок. 
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<link rel=stylesheet href=”mystyle.css” 
type=”text/css”> 

Зауваження 
Ви можете комбінувати всі три типи стилів для оформлення документів. 

При цьому послідовність застосування стилів до елементів наступна: спочатку 
вкладений стиль, при його відсутності – втілений і тільки при відсутності обох – 
зв’язаний. 

Правила створення стилів 
Листи стилів підкоряються строгим правилам, ігноруючи які ви ризикуєте 

отримати неправильний результат. Незалежно від того, який із способів 
застосування листів використаний, синтаксис їх схожий. Він складається з 
трьох частин: 

• селектора, як правило, представляє собою стандартний елемент 
HTML-сторінки, такий, як наприклад, <h1> або <p> 

• властивостей селектора. Наприклад, до властивостей абзацу <p> 
відносяться шрифти (font), колір фону (background) 

• значень властивостей селектора. Наприклад, для визначення шрифту 
заголовка 1-го рівня <h1>, використовується властивість font-
family. Конкретний шрифт, указаний вами являє собою значення цієї 
властивості 

Приклад 
h1 { 

  font: 14pt Arial; 

  color: blue;} 

Тут h1 – селектор, font, color – властивості селектора, 14pt Arial, 
blue - значення властивостей селектора. 

Властивості селекторів та значення, які вони 
набувають 

Далі наводимо приклади властивостей селекторів та значення, яких 
вони можуть набувати. 

Властивості тексту та полів 
• margin-left, margin-right, margin-top, margin-bottom – 

відступи зліва, справа, зверху, знизу в пунктах, дюймах, сантиметрах і 
пікселях (in – дюйми, cm – сантиметри, pt – пункти, px – пікселі); 

• text-align:left|right|center|justify – вирівнювання тексту 
відповідно по лівому, правому краях, по центру чи по ширині 
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• text-decoration:none|underline|overline – визначає 
оформлення тексту. Відповідно без оформлення, підкреслення, лінії 
над текстом, перекреслення 

• letter-spacing (word-spacing) – визначає інтервал між 
символами (словами) тексту. Набуває значення none – звичайний 
інтервал, будь-яка довжина, що відповідає стандарту (див. margins); 

Колір та фон 
• color – визначає колір тексту; 
• background-color – колір фону; 
• background-image – фоновий малюнок; 
• background-attachment – визначає, чи буде фонове зображення 

зафіксованим, чи буде прокручуватися разом з документом (scroll | 
fixed | inherit). 

Приклад 
h1{ 

  background-image: URL(“image1.gif”); 

  color:red; 

} 

Шрифти 
• font-family – назва шрифту. Ви можете задавати декілька 

шрифтів, розділених комами. Пріоритет визначається порядком у 
списку 

• font-style – написання шрифту (normal, italic, oblique) 
• font-weight – визначає жирність шрифту (normal, bold, bolder, 

lighter) 
• font-size – розмір шрифту в кеглях 

 

Вправа 7.1. Створити в окремому файлі стилі таким чином: 
- Теги заголовків <h1> … <h6> повинні бути синього кольору, 
написані шрифтом Arial та розмір їх повинен бути від 20 по 
15 відповідно. Фон кожного заголовку повинен бути сірий. 

- Опишіть тег <body> так, щоб фоновий малюнок, узятий із 
папки BG, не прокручувався разом із документом. 

- Теги гіперпосилань повинні бути шрифтом Times New 
Roman не підкреслені. Розмір шрифту повинен бути 12. 
Колір посилань – зелений. Жирність шрифту повинна бути 
bold.  
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- Абзаци 14 кеглем будь-якого шрифту. Стиль написання – 
нахилений. Чорний колір. Вирівнювання абзаців поставте 
по всій ширині. Відстань між словами – 1.3см. Відстань між 
буквами – більша за звичайну. 

- Відстань зліва та справа для всіх тегів повинна бути по 5см. 

Вправа 7.2. Створити html-документ, у якому застосувати описані стилі. 

Вправа 7.3. У створеному документі описати в заголовку нові стилі, не 
відключаючи попередніх: 

- Колір фону для заголовків першого рівня поставити жовтий, 
колір шрифту – чорний. 

- Розмір шрифту для посилань встановити 14. 

Вправа 7.4. У відредагованому документі створіть посилання Help на 
файл Help.html, колір якого має бути червоний, а саме посилання має бути 
підкресленим. 

Контрольні запитання 
 Для чого використовують стилі? 
 Які існують способи застосування стилів у HTML-сторінці? Чим 

вони відрізняються? В яких ситуаціях зручніше застосовувати 
кожен із них? 

 Який порядок застосування стилів до елемента, якщо для нього 
описаний втілений і зв’язаний стиль? 

 Де розміщується описання стилів для HTML-документа? 
 Який синтаксис CSS? Із яких частин складається опис стилю 

конкретного документа? 
 
 



 

54 

Заняття №8 Класи та групування. Псевдокласи 

Класи 
Класом називається розбиття одного правила стилю на декілька частин. 

Якщо є необхідність оформити один фрагмент тексту інакше, ніж інший, можна 
створити декілька наборів стилю на базі HTML-тегу. Кожен набір створених 
стилів зі спеціальними можливостями оформлення називається класом стилю. 
Наприклад, якщо необхідно різними способами оформити заголовки <h1> 
сторінки, класи стилю створюються наступним чином: 

h1.blue { 

  font: 14pt Arial; 

  color: blue} 

h1.yellow { 

  font: 14pt Arial; 

  color: yellow} 

Використання класів blue та yellow дозволяє отримати різні 
результати. Відповідно при використанні класу blue текст буде друкуватися 
синім кольором, yellow – жовтим. Без жодних обмежень ви можете 
використовувати комбінацію властивостей стилю та їх значень.  

Для того, щоб застосувати класи blue та yellow в HTML-документі, 
використовують атрибут class: 

<h1 class=blue> 

  Цей заголовок синього кольору. 

</h1> 

<h1 class= yellow > 

  Цей заголовок жовтого кольору. 

</h1> 

Вправа 8.1. Базуючись на вправах минулого заняття, створіть декілька 
класів для об’єднання всіх вправ в одну. 

Групування 
Якщо різні елементи HTML необхідно оформити однаково, ви можете 

скористатися властивістю групування. При цьому ви можете задавати 
однаковий спосіб оформлення для різних тегів. Наприклад, ви хочете, щоб на 
вашій сторінці всі заголовки виводилися шрифтом Arial: 

Приклад 
h1, h2, h3, h4, h5, h6 

{ 
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  font: Arial; 

} 

Вправа 8.2. Скористайтеся властивістю групування для того, щоб 
описати всі теги заголовків однаково. 

Псевдокласи 
Для управління елементами, які не можна описати у вигляді звичайних 

тегів, у CSS визначено декілька псевдокласів. Прикладом такого елементу є 
посилання, над яким, у даний момент, знаходиться курсор. У HTML немає 
способу вказати цей елемент, тому використовується псевдоклас :hover.  

На відміну від звичайного класу, на початку кожного псевдокласу стоїть 
двокрапка (для звичайних класів розділення селектора й імені класу 
здійснюється крапкою). Псевдокласи вказуються після селектора. При 
використанні псевдо класів, їх не потрібно вказувати, як значення атрибуту 
class. 

Приклад 
a:hover { 

  color : red; 

  font-style : italic; 

  font-family : Courier; 

  letter-spacing:1cm; 

} 

Параметри, описані для псевдокласу будуть застосовані, як тільки 
курсор миші опиниться над посиланням. 

На лівому малюнку (Мал. 8.1.) зображено HTML-документ із 
посиланням, а на правому – цей же документ з курсором миші над 
посиланням. 

 
Мал. 8.1. 

Найбільш вживані псевдокласи  
• :hover – посилання, над яким, у даний момент, знаходиться курсор 

миші 
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• :link – ще не відвідане посилання 
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• :visited – псевдо клас, для опису вже відвіданих посилань 
• :active – активне, в даний момент, посилання 
• :first-line – псевдоклас, для управління першим рядком абзацу 
• :first-letter – псевдоклас, для управління першою літерою абзацу 
• :before – псевдоклас, для управління попереднім елементом 
• :after – псевдоклас, для управління наступним елементом 

Зауваження 
Ви можете одночасно використовувати як звичайні, так і псевдокласи 

для одного селектора. Також ви можете використовувати групування для 
псевдокласів. 

 
Лістинг 8.1.Використання класів, групування і псевдокласів. 

<html> 

<head> 

 <title>Example or running script</title> 

<style> 

<!-- 

a.green { 

  color : green; 

  font-style : normal; 

  font-size : 20pt; 

  font-family:Arial; 

} 

a.blue { 

  color : blue; 

  font-style : normal; 

  font-size : 20pt; 

  font-family : Arial; 

} 

a.green:hover, a.blue:hover { 

  color : red; 

  font-style : italic; 

} 

--> 

</style> 

</head> 
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<body> 

<a href="list.html" class="green"> 

  green link 

</a><br> 

<a href="list.html" class="blue"> 

  blue link 

</a> 

</body> 

</html> 

Зауваження 
Порядок вказування імен псевдокласів та звичайних класів після назви 

селектора не грає ролі. Наступні записи еквівалентні: 
a.green:hover ≡ a:hover.green 

Вправа 8.3. Перегляньте в браузері виконання попереднього коду. 

Вправа 8.4. Опишіть посилання таким чином, щоб кожен раз, коли над 
ними був курсор, вони ставали зеленого кольору, а розмір шрифту 
збільшувався на 1. 

Контрольні запитання 
 Для чого використовуються класи? 
 Як застосувати клас у HTML-документі? 
 Що таке властивість групування?  
 Для чого використовують псевдокласи? 
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Заняття №9 Основи JScript 

Поняття мов сценаріїв 
Створенні до цього HTML-документи були статичними, тобто такими, які 

не змінювалися в ході їх інтерпретації браузером. 
Для того, щоб “оживити” сторінку, змусити її реагувати на певні дії 

користувача, використовують мови сценаріїв, такі як JavaScript (JScript), 
VBScript.  

Вивчати сценарії будемо на прикладі мови сценаріїв JScript. 
JScript не є складовою частиною HTML, але працює в тісному зв’язку з 

ним. HTML – мова розмітки, призначена для оформлення  елементів Web-
сторінки. JScript – універсальна мова створення сценаріїв.  

В основному JScript використовується: 
• для візуальних функцій, типу вікон попередження і випливаючих вікон 
• для перезавантаження та оновлення документів 
• для створення анімації 
• для визначення типу браузера, його версії та платформи 

Синтаксис та правила створення сценаріїв 

Загальні правила JScript 
• JScript чутливий до регістру літер; 
• код JScript завжди повинен бути розміщений у коментарі, щоб старі 

браузери не виводили його; 
• можливо, що підтримка JScript відключена, а тому потрібно 

створювати сторінки так, щоб вони могли працювати і без сценаріїв. 

Розміщення JScript 
JScript міститься в HTML-файлі між тегами <script> і </script>. Ці 

теги, за звичай, містяться в заголовку HTML-сторінки, але часто код JScript 
включається в тіло сторінки для керування подіями. Також код сценарію можна 
розміщувати в окремому файлі з розширенням .js і потім зв’язувати файл 
сценарію з необхідною сторінкою засобом атрибута src. 

Коментарі 
Коментарями називаються блоки програми, що не виконуються. Як 

правило, коментарі використовують, щоб зробити програму більш 
читабельною. 

Розрізняються однорядкові та багаторядкові коментарі. 
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// Це однорядковий коментар. 

/* Весь текст між цими символами буде проігноровано. 
Це багаторядковий коментар. */ 

Код, що знаходиться до символів //, буде виконано. Аналогічно, код, 
що знаходиться “ззовні” коментарних дужок /*  */, також буде виконано. 

Змінні в мовах сценаріїв 
Змінні – це одна з найбільш необхідних конструкцій кожної мови 

програмування. 
Змінна – це комірки пам’яті, в якій програма може розміщувати певну 

інформацію: числа, значення логічних виразів, літерні вирази. Ця інформація 
називається значенням змінної. Для того, щоб над значенням змінної 
проводити якісь маніпуляції, змінним дають імена. 

У компільованих мовах програмування високого рівня таких, як: DELPHI, 
C++ змінні мають тип. У JScript змінні є не типізованими. Це означає, що при 
створенні змінної не вказується, якого типу інформація буде в ній міститися. 

Для того, щоб використовувати змінну її необхідно оголосити. 

Оголошення змінних 
var var1  //(оголошення без ініціалізації) 

var var1=5//(оголошення з ініціалізацією) 

var x,y,z //(оголошення одночасно декількох 
//змінних) 

Тут var – ключове слово мови Jscript, яке вказує на створення змінної 
var1, var1 – ім’я змінної. 

Ключове слово – зарезервований мовою програмування набір символів, 
що використовується для виконання певних дій. Ключові слова не можна 
використовувати в ролі імен змінних чи функцій. 

Ініціалізація – це присвоєння змінній значення під час її створення. 

Основні арифметичні операції над змінними. 
• + (додавання) 
• - (віднімання) 
• * (множення) 
• / (ділення) 
• ++ (increment – збільшення значення змінної на 1) 
• -- (decrement – зменшення значення змінної на 1) 

Приклад 
c=a+b; c=a-b; b = aaa * bbb; с++; 
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Перші чотири операції використовуються в математиці, інші є 
унікальними для програмування, і синтаксис їхнього використання досить 
специфічний.  

Присвоєння 
У додаток до основних арифметичних операцій існують й інші. Одна з 

тих, що найчастіше використовується – це знак рівності (=), у JScript він 
називається оператором присвоєння і використовується для присвоєння 
певного значення об’єкту чи змінній. Існує декілька видів оператора 
присвоєння, наприклад, допускається використання виразів виду: 

value=5;  

value=value + 7; 

У першому випадку, змінній value присвоюється значення 5, в іншому – 
її значення збільшується на 7. 

Змінній можна присвоювати арифметичні вирази. В такому випадку 
буде пораховано значення виразу, і це значення буде присвоєно змінній: 

a=5; b=15; 

c=a+b; 

У результаті виконання такого набору інструкцій значення змінної с буде 
20. 

Інструкції в JScript 
Інструкції – це речення JScript. Вони об’єднують об’єкти і оператори в 

команди для виконання дій. Інструкція – одинична дія, хоча вона може 
залежати від певних умов. 

Будь-яка інструкція в JScript закінчується символом “;”. 

Приклад 
Pat_number = cats + dogs; 

Логічні відношення 
Можна створювати непогані програми, застосовуючи лише присвоєння і 

арифметичні оператори, однак, ви навіть не наблизитеся до реального 
програмування, поки не почнете використовувати логічні операції. 

Логічною операцією називається операція, результатом виконання якої 
буде істина або хибність. 

Логічним виразом називається логічна операція, записана мовою 
програмування. 

Оператори порівняння в JScript 
• variable1 = = variable2 – повертає істину, якщо значення 

змінних рівні між собою, і хибність -  в протилежному випадку 
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• variable1 != variable2 – повертає істину, якщо значення змінних 
не рівні між собою, оператор обернений до попереднього 

• variable1 > variable2, variable1 < variable2, 
variable1 <= variable2, variable1 >= variable2 – 
повертають істину, якщо значення змінної variable1 відповідно 
більше, менше, не більше, не менше за значення змінної variable2 

Зауваження 
У мові Jscript Істина позначається true, а Хибність – false. Але для 

позначення хибності часто використовують 0, а для позначення істини – все, 
що не 0, як правило 1. 

Логічні оператори в JScript 
• && – логічне “і”, логічний вираз value1 && value2 буде істиною, 

якщо одночасно значення логічних виразів value1 і value2 - 
істинні 

• || – логічне “або”, value1||value2 повертає істину, якщо хоча б 
один з логічних виразів істинний 

• ! – логічне “не”, змінює значення логічного виразу на протилежне 
( ! істина  ==  хибність) 

Приклад 
s = 34; a = 12; 

L1 = (15 > a) || (120 < s);  

L2 = (123 + a < s) && (s == a); 

// Значення виразу L1 буде true, 

// а значення L2– false; 

Умовні оператори 
Умовний оператор – один з найбільш широковживаних операторів. Він 

перевіряє значення логічного виразу і виконує блок інструкцій, у залежності від 
того, істинний даний вираз чи хибний. 

Синтаксис 
if (Умова)  

  {інструкції} 

Приклад 
if (а < 0) { 

   a=-a; 

} 
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// Дана інструкція знаходить модуль числа а. 

Зауваження 
Умова (умовний вираз) завжди записується в круглих дужках. 

Оператор if … else 
Цей варіант попереднього оператора також перевіряє, чи умова є 

істинною, але пропонує альтернативну дію (в розділі else), якщо умова хибна. 
if (умова) { 
  інструкції1 
}  
else { 
  інструкції2 
} 

Цикли 
Другий важливий тип вбудованих інструкцій JScript – цикли. Цикли 

повторюють блок коду програми певну кількість разів або до того часу, поки 
виконується якась умова. 

Цикл із лічильником 
У цьому циклі фігурує змінна-лічильник. Цей цикл виконується наперед 

задану кількість разів. 

Синтаксис 
for (I=1; I<=10; I++)  

  { ТІЛО ЦИКЛУ } 

де, І – змінна-лічильник; 
I=1 – присвоєння початкового значення змінній-лічильнику; 
I++ – крок, з яким змінюється змінна-лічильник, в даному випадку 1; 
I<=10 – вказує скільки разів виконувати цикл, в даному випадку цикл 

буде виконуватися доти, доки значення змінної лічильника буде не більше ніж 
10. 

ТІЛО ЦИКЛУ – набір інструкцій. 

Цикл з умовою повторення 
На відміну від циклу з лічильником, цикл з умовою повторення 

виконується до того часу, поки певна умова залишається істинною. 

Синтаксис 
while (умова)   

  { ТІЛО ЦИКЛУ } 
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Цикл for легко отримати з циклу while. 

Приклад 
//сума всіх чисел від 1 до 100; 

var s = 0, i; 

for (i=1; i<=100; i++) 

 s = s+i; 

Функції 
Функції об’єднують певну кількість інструкцій для виконання ряду задач. 

Синтаксис 
function Name_of_Function(параметри) 

  { 

    ТІЛО ФУНКЦІЇ 

    [return Value;] 

  } 

де function – ключове слово, що вказує на оголошення функції; 
Name_of_Function – ім’я функції; 
параметри – значення, які передаються функції для обробки, якщо 

функція їх не містить, просто ставлять порожні круглі дужки; 
Value – значення, яке повертає функція; 
ТІЛО ФУНКЦІЇ міститься у фігурних дужках. 
 

Лістинг 9.1.Приклад функції 
<html> 

 <head> 

  <title>My First Page</title> 

  <script language=JScript> 

<!-- 

function factorial(n) 

{ 

 var j, fact = 1; 

 for (j = 1; j <= n; j++) 

  fact=fact*j; 

 return fact; 

} 

//--> 



Заняття №9 

 64 

  </script> 

 </head> 

 <body> 

 </body> 

</html> 

Наведена вище функція знаходить факторіал числа n. 

Вправа 9.1. 

Поміняти значення змінних місцями. 

Знайти суму трьох чисел. 

Написати процедуру, яка шукає корені заданого квадратного рівняння. 

Контрольні запитання 
 Для чого використовують мови сценаріїв? 
 Які найбільш уживані мови сценаріїв на сьогоднішній день? 
 Які основні правила створення сценаріїв на мові Jscript? 
 Де, як правило, розміщують код сценарію? 
 Для чого використовують змінні в мовах програмування? Які 

операції можна проводити над змінними? 
 Що таке інструкція? 
 Що таке логічна операція та логічний вираз? Які операції можна 

проводити над логічними виразами? 
 Для чого використовують цикли в мовах програмування? 
 Що таке функція мови програмування? Наведіть приклад. 
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Заняття №10 Вступ до динамічного HTML 

Поняття про динамічний HTML 
Слово «динамічний» постійно на вустах Web-дизайнерів, але мало хто 

може пояснити, що це таке. Найкраще визначення, яке можна дати, таке. 
Динамічність – це можливість елемента змінюватися або діяти на 

інший елемент у процесі роботи.  
Динамічний HTML (DHTML) розвивається як нова технологія. На відміну 

від стандартного HTML, який створює статичні фіксовані документи, DHTML 
додає до Web-сторінки можливість змінюватися в процесі роботи. Це 
досягається за допомогою багатьох методів. 

Зауваження 
Думка про те, що DHTML є мовою програмування – хибна. DHTML – це 

комбінація HTML, CSS, сценаріїв та об’єктної моделі документа. 

Події 
Як уже відомо, однією з найпотужніших речей HTML є поняття 

гіперпосилань. Клацнувши мишею на потрібному посиланні, ви перейдете до 
іншого HTML-документа. Натиснення миші – це подія. А керує її 
відслідковуванням обробник подій, який передає управління певному 
сценарію, що завантажує потрібний документ. Для простоти, в HTML все це 
приховано засобами тегу <a>. 

Динамічний HTML дозволяє відслідковувати всі події, які відбуваються в 
комп’ютері.  

Події DHTML 
• onclick – подія “клацання кнопки миші” 
• ondbclick – подія “подвійне натискання кнопки миші” 
• onmousedown – подія “кнопка миші натиснута і утримується в такому 

стані” 
• onmouseup – подія “натиснута кнопка мишки відпущена” 
• onmousemove – подія “переміщення курсору миші над об’єктом” 
• onmouseout – подія “переміщення курсору з об’єкта” 
• onmouseover – подія “наведення курсору на об’єкт” 
• onkeypress – подія “клавіша натиснута і відпущена” 
• onkeydown – подія “клавіша натиснута на клавіатурі” 
• onkeyup – подія “відпускання натиснутої клавіші” 
• onload – подія “завантаження сторінки в браузер” 
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• onsubmit – натиск на кнопці “submit” 

Приклад 
<p onmоuseover=”this.style.color=’blue’;” 

  onmоuseover=”this.style.color=’red’;” > 

  При наведенні курсору миші на даний абзац, 

  його текст змінить колір на синій. 

  Коли курсор миші покине абзац, 

  колір тексту зміниться на червоний 

</p> 

Поняття об’єктної моделі HTML 
Одним з найпотужніших моментів динамічного HTML є розуміння 

об’єктної моделі HTML. Із допомогою сценаріїв та CSS ви можете вплинути не 
тільки на будь-який фрагмент поточного HTML-документа, а й на зовнішній 
вигляд вікна браузеру тощо. 

Об’єктна модель HTML влаштована ієрархічним чином. Кожен об’єкт 
документа може містити властивості, методи та інші (дочірні) об’єкти. 

Об’єкти найвищого рівня 

Об’єкт window 
Об’єкт window (вікно) представляє собою об’єкт найвищого рівня. Він є 

батьківським об’єктом для об’єкту document (документ). Усі взаємозв’язки з 
документом підтримуються засобами вікна. Об’єкт window також представляє 
інформацію про URL поточного документа та URL документів, що 
переглядалися раніше. 

Об’єкт document 
Об’єкт document відповідає за HTML-документ, розміщений у вікні 

браузера. Через даний об’єкт ви можете вплинути на будь-який фрагмент 
HTML-документа. 

Об’єкт location 
Даний об’єкт містить інформацію про URL поточного документа. З 

допомогою цього об’єкта ви можете завантажувати в поточному вікні інші 
документи. 

Об’єкт history 
Цей об’єкт представляє інформацію про URL документів, що 

переглядалися раніше. 
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Об’єкт frames 
Через даний об’єкт здійснюється управління набором фреймів 

документа. Данай об’єкт підтримується тільки браузером Internet Explorer. 

Структура об’єкта 
Більшість об’єктів динамічного HTML містять властивості, методи, 

колекції та дочірні об’єкти. 
Властивості (англ. properties) об’єкта - це його характеристики, які 

відповідають за зовнішній вигляд об’єкта або інформацію, яку несе в собі 
об’єкт. Наприклад, абзац тексту має певний “колір”, “розмір” літер тощо. 

Значення, якого набуває властивість об’єкта називається значенням 
властивості об’єкта. “Синій” колір літер абзацу – це значення властивості 
“колір” об’єкта абзац. 

Методом об’єкта називають набір інструкцій, що може бути виконаний 
для цього об’єкта. Наприклад, методом об’єкта “вікно”, може бути 
завантаження нової сторінки у вікні браузеру. 

Дочірній об’єкт – об’єкт, що міститься в даному об’єкті. Прикладом 
дочірнього об’єкта може бути об’єкт “ document”, котрий є дочірнім для об’єкта 
“window”. 

Потрібно пам’ятати, що об’єкт не містить своїх дочірніх об’єктів, а лише 
посилання на них. Таким чином, зв’язок між дочірніми та батьківськими 
об’єктами здійснюється засобами посилань, що вказуються у властивості 
батьківського об’єкта. 

Колекція об’єкта – набір дочірніх об’єктів чи властивостей об’єкта, що 
мають подібні призначення. Наприклад, властивості оформлення тексту 
абзацу, такі як колір, розмір та шрифт літер є колекцією “стилю” даного абзацу. 
Колекція об’єкта - це також дочірній об’єкт. 

Об’єктам, до яких у процесі інтерпретації сторінки потрібно мати прямий 
доступ, присвоюють так звані ідентифікаційні імена (id). Для того, щоб не 
виникало неоднозначності та плутанини, ідентифікаційні імена повинні бути 
унікальними в даному документі, тобто неповторними. Присвоївши id, ви 
створюєте зв’язок з певним об’єктом, до якого матимете прямий доступ. 

Приклад. 
<p id=”p1”> 

   Даний абзац має ідентифікаційне ім’я p1 

</p> 

До дочірніх об’єктів, колекцій, методів та властивостей об’єкта ви 
можете дістатися, вказавши ім’я потрібного об’єкта і через крапку – назву 
властивості, методу, колекції чи дочірнього об’єкта. Наприклад, щоб змінити 
колір тексту абзацу p1 на червоний, потрібно виконати наступну команду: 

p1.style.color=red; 

де style – колекція стилів даного абзацу; 
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color – властивість “колір” колекції стилів. 

Об’єктна модель 
Отже, підсумовуючи вищевказане на Мал. 10.1. наведено просту 

об’єктну модель, що підтримує браузер Internet Explorer 

 
Мал. 10.1. 

Документ HTML 
Структура, стиль та вміст HTML-документа представлені засобами 

об’єкта document. Даний об’єкт є найбільш важливим і потужним в об’єктній 
моделі динамічного HTML. 

На об’єкт document можна зіслатися через об’єкт window. Ви можете 
зіслатися на документ без вказування вікна, в якому знаходиться документ. У 
такому разі, посилання буде встановлено на поточний документ. 

Приклад 
document.title // заголовок поточного документа; 

window.document.title // явно вказаний документ 
поточного вікна. 

Управління документом здійснюється засобами колекцій (сімейств). 
Колекції забезпечують доступ до всіх елементів HTML, що містяться всередині 
документа. 

 68 
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Об’єктна модель 

 
Мал. 10.2. 

Колекція all 
Дана колекція об’єкта document містить усі елементи, що містяться в 

файлі HTML.  

Розмір колекції 
Число елементів у колекції повертається властивістю length: 

document.all.length 

Доступ до елементів колекції 
Доступ до елементів колекції здійснюється засобами метода item. 

Метод item використовує в якості параметра порядковий номер елемента. 
document.all.item(12).tagName 

// повертає назву тегу елемента з номером 12 

Зауваження 
У всіх сімействах нумерація елементів починається з нуля (0). 

Доступ до елементів, використовуючи ідентифікаційні імена. 
У попередньому пункті було продемонстровано посилання на елемент 

тільки по його порядковому номеру. Посилання на елементи може також 
здійснюватися безпосередньо шляхом використання атрибутів id та name. 

Атрибути id та name мають подібне призначення, але між ними існує 
декілька відмінностей. Атрибут id визначає унікальним чином елемент у 
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документі. Значення атрибута name може бути однаковим для кількох 
елементів. 

Зауваження 
Надалі іменованим елементом будемо вважати елемент, для якого 

встановлено значення атрибута id або name. 

Наведені нижче приклади ілюструють способи посилання на елементи, 
для яких значення атрибута id чи name встановлено myElement: 

document.all.item(“myElement”); 

document.all.myElement; 

document.all(“myElement”); 

Прямий доступ до об’єктів 
До всіх елементів з атрибутом id можна звертатися без використання 

колекції all документа 

Приклад 
<p id=”p1”> 

   Даний абзац має ідентифікаційне ім’я p1 

</p> 

<script language=JScript> 

<!-- 

p1.style.color=red; 

//--> 

</script> 

Об’єкт this 
Об’єкт this створює посилання на поточний об’єкт. 

Приклад 
<p onmоuseover=”this.style.color=’blue’;”> 

  При наведенні курсору миші на даний 

  абзац останній змінить колір на синій. 

</p> 

Колекції об’єкта document 
Документ містить ряд стандартних сімейств, що підкоряються 

принципам викладеним у попередньому пункті. 
• all – всі елементи документа; 
• anchors – закладки, теги <a name=…>; 



Вступ до динамічного HTML 

 71 

• forms – форми, теги <form>; 
• images – зображення, теги <img>; 
• links – посилання, теги <a href=…>; 
• scripts – сценарії, теги <scripts>. 

Доступ до атрибутів елемента 
У HTML атрибут завжди має один із наступних типів даних: 

• число; 
• рядок; 
• рядок з стандартного списку; 
• логічне значення (значення true (істина) та false (хибність). 
В об’єктній моделі динамічного HTML кожний атрибут представлений як 

властивість, що належить до одного з перерахованих вище типів даних. 
Лістинг 10.1.Динамічна зміна значень атрибутів 

<html> 

 <head> 

  <title>Using DHTML</title> 

 </head> 

 <body> 

  <input type=text id=”txt1” disabled> 

  <p align=”left” id=”p1”> 

   абзац вирівняний по лівому краю 

  </p> 

  <img src=”mypic.jpg” id=”pic1”> 

  <script language = JScript> 

<!-- 

 document.all.txt1.disabled = false; 

// значення атрибуту disabled встановлюється  

//хибність, хоча початково було істина 

 document.all.p1.align = “center”; 

// значення атрибуту align встановлюється “center” 

 document.all.pic1.src = ”pic2.jpg”; 

// змінюється малюнок 

//--> 

  </script> 

 </body> 

</html> 
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Властивість представлена для кожного конкретного атрибута в HTML 
навіть, якщо цей атрибут не заданий явно в документі. 

Назви майже всіх властивостей представлений для атрибутів 
збігаються з назвою відповідного атрибута. Одним із небагатьох виключень є 
атрибут class. Йому відповідає властивість із назвою className. 

 
Лістинг 10.2. Динамічна зміна значень атрибуту class 

<html> 

 <head> 

  <title>My First Page</title> 

 <style> 

  p.blue {color: blue} 

  p.yellow {color: yellow} 

 </style> 

 </head> 

 <body> 

  <p onmouseover=“this.className=’yellow’;” 

     onmouseout = “this.className=’blue’;”> 

         Text 

  </p> 

 </body> 

</html> 

 
Для зміни зовнішнього виду об’єкта, використовують колекцію стилів 

(style) даного об’єкта. Наприклад, для динамічної зміни кольору тексту ви 
можете скористатися наступним рядком. 

document.all.txt1.style.color=’blue’; 

Динамічний вміст 
Під терміном “динамічний вміст” (рус. динамическое содержание, англ. 

dynamic contents) мається на увазі можливість доступу та зміни частини вмісту 
документа без завантаження або створення нової сторінки. Прикладом є 
електронний годинник, що автоматично оновлюється без необхідності 
генерування нового документа. 

Динамічний HTML забезпечує прямий доступ до всіх елементів 
документа, навіть до окремих символів. Така система доступу дозволяє 
швидко і оперативно оновлювати документ. 

Елемент body і всі елементи, що знаходяться всередині його 
представлять чотири властивості для доступу і зміни HTML-документа: 
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• innerHTML – представляє вміст елемента, включаючи розмітку HTML 
для всіх дочірніх елементів 

• innerText – представляє текст, що міститься всередині елемента 
без тегів HTML 

• outerHTML – представляє вміст елемента, включаючи розмітку HTML 
елемента й всіх його дочірніх елементів 

• outerText – представляє текст, що міститься в елементі 
Перші дві властивості називаються внутрішніми властивостями 

елемента, а дві останні – зовнішніми властивостями. 
Присвоєння значення одній із внутрішніх властивостей елемента 

замінює вміст елемента, присвоєння значення одній із зовнішніх властивостей 
змінює весь елемент. 

Приклад 
<h1>Київський національний університет 

  <i>ім.Т.Шевченка </i> 

</h1> 

Нижче, для елемента <h1> в даному фрагменті, перераховані значення 
кожної з чотирьох властивостей. 

 
Таблиця 10.1. 
InnerHTML Київський національний університет 

<i> ім.Т.Шевченка </i> 
InnerText Київський національний університет ім.Т.Шевченка 
OuterHTML <h1>Київський національний університет 

<i>ім.Т.Шевченка </i></h1> 
outerText Київський національний університет ім.Т.Шевченка 

 
Лістинг 10.3. 

<html> 

  <head> 

    <title>Example or running script</title> 

  <script> 

  <!-- 

    function RedText(){ 

  text1.style.color = "red";} 

    function NormalText(){ 

      text1.style.color = "black";} 
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    function EraseText(){ 

      text1.innerText = "";} 

//--> 

  </script> 

  </head> 

  <body> 

    <p id = text1 onmouseover="RedText();" 

       onmouseout="NormalText();" 

       onClick="EraseText();"> 

       Коли курсор знаходиться над цим текстом, то 

       він червоний, а якщо на ньому натиснути 

       лівою кнопкою мишки, то він зникне. 

    </p> 

  </body> 

</html> 

Зауваження 
У попередньому прикладі відбувався вплив із допомогою функцій JScript 

на конкретний, наперед заданий елемент text1. У наступному ліснингу 
приведено код, у якому функції RedText та NormalText – універсальні і 
можуть бути використані для довільного об’єкта. 
Лістинг 10.4. 

<html> 

  <head> 

    <title>Example or running script</title> 

  <script> 

  <!-- 

    function RedText(obj) { 

      obj.style.color="red";} 

    function NormalText(obj){ 

      obj.style.color="black";} 

//--> 

  </script> 

  </head> 

  <body> 

    <p id = “text1” onmouseover="RedText(text2);" 

       onmouseout="NormalText(text2);”> 

       Цей блок тексту має назву text1. Коли  
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       курсор знаходиться над цим текстом, то  

       текст text2 червоний. 

    </p> 

    <p id = text2 onmouseover="RedText(text1);" 

       onmouseout="NormalText(text1);”> 

       Цей блок тексту має назву text2. Коли  

       курсор знаходиться над цим текстом, то  

       текст text1 - червоний. 

    </p> 

  </body> 

</html> 

Вправа 10.1. Переглянути у браузері інтерпретацію коду попереднього 
лістингу. 

Вправа 10.2. Створити документ із малюнком, що змінюється при 
наведенні на нього курсору миші. 

Вправа 10.3. Створити таблицю з двох стовпчиків і одного рядка, де 
лівий стовпчик містить список малюнків, а правий відображає самі малюнки, 
при наведенні миші на відповідну назву з списку у лівому стовпчику. Причому, 
ця назва, при наведенні, повинна змінити колір із чорного на синій та 
підкреслитись. 

Контрольні запитання 
 Що значить термін динамічний HTML? 
 Що таке подія? 
 Що таке об’єктна модель документа? Приклади об’єктів HTML. 
 Яка структура об’єкта? 
 Яка роль об’єкта window? 
 Який об’єкт відповідає за документ, яка його ієрархія? 
 Що таке властивості і методи об’єкта? 
 Що таке дочірній об’єкт? 
 Для чого використовуються колекції в об’єктній моделі? 
 Як реалізується доступ до об’єктів HTML-документа? 
 Навіщо потрібні ідентифікаційні імена елементів? 
 Як відбувається доступ до атрибутів елементів? 
 Як змінити атрибут class елемента в динамічному HTML? 
 Що значить термін “динамічний вміст”? Які теги відповідають за 

динамічну зміну вмісту документа? 
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Заняття №11. Позиціонування з допомогою CSS. 
Динамічна зміна положення об’єктів 

CSS як засіб розміщення об’єктів на сторінці 
Досі ми використовували CSS як методику управління зовнішнім 

виглядом HTML-сторінки, наприклад, розміром шрифту чи кольором фону. Але 
одним із найпотужніших властивостей CSS є позиціонування (CSS-P). Воно 
дає можливість вказувати точне положення кожного об’єкта в документі. 

Види позиціонування 
CSS-P визначає три типи позиціонування: статичне, абсолютне і 

відносне. Статичне позиціонування використовується за замовчуванням і 
відповідає традиційному розміщенню HTML-елементів. 

При використанні абсолютного позиціонування, елемент розміщується у 
відповідності до батьківської системи координат. Абсолютно позиціонований 
елемент не впливає на оточуючі його елементи. 

При використанні відносного позиціонування, елемент розміщується в 
рамках батьківського елемента. Елемент позиціонований відносно може 
змінювати форму і переміщуватися в результаті переформатування 
документа. 

Абсолютне і відносне позиціонування дозволяє розробнику точно 
керувати положенням і розміром елемента, а також проводити накладення 
елементів. Одночасне використання CSS-P, а також програмування сценаріїв 
дозволяє здійснювати анімацію елементів. 

Властивості позиціонування CSS 
У таблиці 11.1. перераховані властивості робочого проекту CSS-P, що 

підтримуються браузерами Internet Explorer 4.0 та Netscape Navigator 4.0. 
Значення за замовчуванням для кожної властивості виділені напівжирним 
шрифтом. 

 
Таблиця 11.1. Властивості позиціонування CSS 

Властивість Допустимі 
величини 

Область 
застосування Опис 

position static | 
absolute 
relative 

Усі елементи Тип позиціонування 

top, left auto | 
довжина | 
<%> 

Усі елементи зі 
значенням атрибута 
position, рівним 
значенню absolute 

Визначає верхнє і ліве 
положення елемента в 
документі або відносно 
батьківського елемента в 
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або relative залежності від типу 
позиціонування. 

height, 
width 

auto | 
довжина | 
<%> 

Усі елементи зі 
значенням атрибута 
position, рівним 
значенню absolute 
або relative 

Визначає ширину і 
висоту елемента. 
Процентні значення вка-
зуються відносно доку-
мента або відносно 
батьківського елемента в 
залежності від типу 
позиціонування. 

z-index auto | 
number 

Усі елементи зі 
значенням атрибута 
position, рівним 
значенню absolute 
або relative 

Визначає положення 
елемента, на який накла-
даються інші елементи 
або який накладається 
на інші елементи. 

clip auto | 
rect(top 
right 
bottom 
left) 

Усі елементи зі 
значенням атрибута 
position, рівним 
значенню absolute 
або relative 

Визначає область вирізки 
елемента. 

visibility inherit| 
visible 
hidden 

Всі елементи Визначає область види-
мості елемента. 

Динамічна зміна положення елемента 
Будь-який елемент з абсолютним чи відносним позиціонуванням може 

бути динамічно переміщеним, а його розміри можуть бути змінені з допомогою 
сценарію. Даний метод дозволяє здійснювати анімацію позиціонованих 
елементів шляхом зміни положення, зміни розміру і динамічної зміни області 
вирізки елемента. Маніпулювання положенням елемента і областю вирізки 
здійснюється засобами об’єктних моделей таблиць стилів. 

Властивість position доступна тільки для читання. Для переміщення з 
допомогою сценарію, елемент, при створенні, повинен бути позиціонований 
відносно або абсолютно. 

Властивості позиціонування CSS 
Кожна властивість розміру чи положення CSS представлена набором 

властивостей, що робить доступ до нього більш зручним. Подібно іншим 
властивостям CSS властивості top, left, height та width представлені 
засобами колекції style елемента. Дані властивості є рядками і повертають 
значення у визначених одиницях, наприклад, у пікселях. 

Маніпулювання даним рядком може бути досить складним, особливо, 
коли код намагається змінити положення елемента на екрані. Тому, крім 
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властивостей із рядковими значеннями, представлені наступні властивості з 
числовими значеннями. 

 
Таблиця 11.2. Властивості позиціонування CSS 

Властивість Допустимі 
значення Опис 

posTop, 
posLeft, 
posWidth, 
posHeight 

Цілі значення Визначають верхнє і ліве положення, 
ширину та висоту елемента. Цілому 
значенню відповідає значення в пунктах 
(pt). 

pixelTop, 
pixelLeft, 
pixelWidth, 
pixelHeight 

Цілі значення Визначають верхнє і ліве положення, 
ширину та висоту елемента. Цілому 
значенню відповідає значення в пікселях 
(px).  

 
Лістинг 11.1.Динамічна зміна положення об’єкта 

<html> 

  <head> 

    <title>Example of running script</title> 

  <script> 

  <!-- 

    function MoveLeft(obj) 

    { 

      obj.style.pixelLeft -= 5; 

    } 

    function MoveRight(obj) 

    { 

      obj.style.pixelLeft += 5; 

    } 

    function MoveDown(obj) 

    { 

      obj.style.pixelTop += 5; 

    } 

    function MoveUp(obj) 

    { 

      obj.style.pixelTop -= 5; 

    } 

//--> 
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  </script> 

  </head> 

  <body> 

    <img id = pic1 src="Pictures\Pic\Clipar~8.gif" 

 style="position:absolute;top:20;left:200"> 

    <br><br><br><br><br><br> 

    <br><br><br><br><br><br> 

    <input type=button value="Move Left" 

          id=MoveLeft onclick="MoveLeft(pic1)"> 

    <input type=button value="Move Up"  

          id=MoveUp onclick="MoveUp(pic1)"> 

    <input type=button value="Move Down" 

          id=MoveDown onclick="MoveDown(pic1)"> 

    <input type=button value="Move Right" 

          id=MoveRight onclick="MoveRight(pic1)"> 

  </body> 

</html> 

 
Мал. 11.1. 

При натисненні на відповідну кнопку, малюнок буде рухатися у 
відповідну сторону. 

Вправа 11.1. Створіть сторінку, яка б містила одну-єдину кнопку, на яку б 
ви не змогли навести курсор (кнопка тікає). 

Вправа 11.2. Створіть сторінку зі словом, яке підстрибувало б при 
наведені на нього курсору миші. 
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Вправа 11.3. Створіть сторінку з текстом, кожне слово якого 
підстрибувало при наведенні на нього курсору миші. 

Контрольні запитання 
 Які види позиціонування ви знаєте? Чим вони відрізняються? 
 Які властивості позиціонування ви знаєте? 
 Які властивості колекції стилів елемента зручніше 

використовувати при програмуванні сценарію динамічної зміни 
його положення? 
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Заняття №12 Керування вікном 
У даному занятті показано, як створювати і управляти вікнами та 

модальними діалоговими вікнами. З допомогою динамічного HTML можна 
переміщувати, змінювати розмір вікон та пролистувати їх. 

Маніпулювання вікном 

Переміщення, зміна форми та прокручування вікна 
Об’єкт window представляє методи для переміщення, зміни розміру та 

прокручування вікна. 
 

Таблиця 12.1.Методи об’єкта window 
Метод Опис 

moveBy(x,y) Переміщує вікно на відстань визначену в пікселях. 
Координати x,y вказують зміну верхнього лівого кута 
вікна. 

moveTo(x,y) Переміщує вікно, так що положення лівого верхнього кута 
потрапляє в точку з координатами x,y, вказані в 
пікселях. 

resizeBy(l,h) Змінює розмір вікна, так його ширина змінюється на 
величину l, а висота відповідно на величину h, 
(величини l,h вказуються в пікселях). 

resizeTo(l,h) Змінює розмір вікна, так його ширина стає рівною l, а 
висота відповідно h, (величини l,h вказуються в 
пікселях). 

scrollBy(l,h) Прокручує документ у вікні на довжину l, по горизонталі 
та довжину h по вертикалі (в пікселях). 

scrollTo(l,h) 
або 
scroll(l,h) 

Прокручує документ до визначеної позиції (вимірюється в 
пікселях). 

Створення нових вікон 
Динамічний HTML представляє п’ять методів для створення різних типів 

вікон. Можуть бути створені вікна двох типів: модальні і немодальні. Модальне 
вікно, як правило, вікно в якому користувач повинен зробити вибір для 
продовження роботи програми. При відображенні модального вікна, сценарій у 
вихідному вікні зупиняється й чекає закриття діалогового вікна. Немодальні 
вікна працюють незалежно від поточного вікна. Програма в немодальних 
діалогових вікнах виконується незалежно від інших вікон. 
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Таблиця 12.2.Методи об’єкта window створення вікон 
Метод Опис 

alert(message) Модальне вікно. Відображає просте модальне 
діалогове вікно, що містить повідомлення і кнопку Ok. 

confirm(message) Модальне вікно. Використовується для постановки 
питання користувачу. Повертає значення істини, 
якщо користувач натисне ОК та хибності, якщо 
користувач натисне кнопку Cancel. 

open([url [,name 
[, option]]]) 

Немодальне вікно. Відкриває новий екземпляр вікна 
браузеру, у якому завантажує документ з відповідною 
url адресою. Параметр дозволяє управляти 
зовнішнім виглядом нового вікна. 

prompt(message, 
[DefaultText]) 

Модальне вікно. Відображає діалогове вікно, що 
запитує в користувача рядок. Необов’язковий 
параметр використовується для забезпечення 
значення за замовчуванням. 

ShowModalDialog(u
rl, [,arguments 
[, option]]) 

Модальне вікно. Відображає модальне вікно, що 
містить документ з адресою url. Сценарій може 
передавати аргументи в діалогове вікно. 

Відкриття немодального вікна 
Усі параметри відкриття нового вікна є необов’язковими. Інструкція 

window.open() відкриє порожнє вікно браузеру. 
window.open(url, name, option); 

• url – адреса сторінки, що завантажується у вікні 
• name – ім’я вікна, використовується для того, щоб потім до нього 

можна було звертатися з інших вікон 
• option – даний аргумент відповідає за зовнішній вигляд вікна, тобто 

за всі меню, підменю, смуги прокрутки, панелі інструментів, розміри 
вікна та його положення на екрані 

 
Таблиця 12.3.Елементи метода open 

Елемент Допустимі 
значення Опис 

toolbar 0 | 1 Визначає наявність панелі інструментів у 
вікні браузера (0 – вимкнена, 1 – 
ввімкнена). 

location 0 | 1 Визначає наявність панелі адреси 
directories 0 | 1 папок. 
status 0 | 1 Визначає наявність панелі статусу 



Керування вікном  

 83 

документа (відображається знизу вікна). 
menubar 0 | 1 Визначає наявність головного меню. 
scrollbars 0 | 1 Визначає наявність смуг прокрутки 

документа. 
resizable 0 | 1 Визначає можливість зміни розміру вікна 
width, 
height 

Pixels Визначають відповідно ширину та висоту 
вікна. 

left, top Pixels Визначає відстань між вікном браузера і 
відповідно лівою та верхньою границею 
робочого стола. 

Приклад 
window.open("list.html", "new", “toolbar=0, 
location=0, directories=0, status=0, menubar=0, 
scrollbars=0, resizable=0, width=200, height=250, 
left=80, top=180”); 

Відкриття модального вікна 
Як було вказано раніше, об’єкт window представляє чотири методи, що 

дозволяють опитувати користувача з допомогою модальних вікон. 
Методи для вбудованих діалогових вікон alert, confirm та prompt 

приймають рядок message як аргументи. 
Метод ShowModalDialog використовується для створення 

індивідуальних діалогових вікон, що можуть відображати HTML-документи. 
При створенні індивідуальних модальних діалогових вікон, ви завжди 

повинні вказувати кнопку закриття. 
window.ShowModalDialog(url, arguments, option); 

• url – адреса сторінки, що завантажується в діалоговому вікні 
• arguments – аргументи, що передаються в модальне діалогове вікно 
• option – метод ShowModalDialog підтримує дещо інший набір 

елементів для індивідуальної настройки модального діалогового вікна, 
ніж метод open 

 
Таблиця 12.4.Елементи метода window.ShowModalDialog 

Елемент Допустимі 
значення Опис 

border thick| thin Визначає ширину границі діалогового 
вікна. 

center 0 | 1 Вирівнює діалогове вікно по центру. 
dialogHeight Величини CSS Вказує висоту діалогового вікна. 
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dialogLeft Величини CSS Вказує ліве положення діалогового 
вікна. 

dialogTop Величини CSS Вказує верхнє положення діалогового 
вікна. 

dialogWidth Величини CSS Вказує ширину діалогового вікна. 
font CSS font Визначає шрифт для діалогового вікна. 
font-family CSS font-

family 
Вказує назву шрифту для діалогового 
вікна. 

font-size CSS font-size Визначає розмір шрифту для 
діалогового вікна. 

font-style CSS font-style Визначає стиль шрифту для 
діалогового вікна. 

font-weight CSS font-
weight 

Визначає жирність літер для 
діалогового вікна. 

help 0 | 1 Визначає необхідність відображення 
кнопки допомоги в рядку заголовка. 

maximize 0 | 1 Визначає необхідність відображення 
кнопки розгортання (відновлення) в 
рядку заголовка. 

minimize 0 | 1 Визначає необхідність відображення 
кнопки згортання в рядку заголовка. 

Закриття поточного вікна 
window.close(); 

дана інструкція закриває поточне вікно браузеру. Якщо відкрите тільки 
одне вікно браузеру, то перед його закриттям програма попросить у 
користувача підтвердження закриття вікна. 

 
Лістинг 12.1.Динамічна зміна положення об’єкта 

<html> 

<head> 

 <title>Example of running script</title> 

<script> 

<!-- 

function win_alert() 

{ 

  if (window.confirm('Закрити поточне вікно')) 
window.close(); 

  else window.alert(“Не хочете як хочете”); 
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} 

//--> 

</script> 

</head> 

<body> 

  <p id=p1 onClick="win_alert()">Для закриття 
поточного вікна клікніть на цьому тексті 

  </p> 

</body> 

</html> 

Завантаження документа в поточному вікні 
Для завантаження документа у вікні, використовують властивість 

location вікна  
window.location.href=”url” 

Дана інструкція завантажує в поточному вікні сторінку з адресою “url” 

Вправа 12.1. Створити сторінку зі списком малюнків. При натисканні 
мишею на відповідний пункт в новому модальному вікні, повинен бути 
завантажений відповідний малюнок. У новому документі повинна бути кнопка 
закриття вікна та кнопка виведення наступного та попереднього малюнка. 

Вправа 12.2. Створення програми – калькулятора. Результат повинен 
виводитися у вікні повідомлення. Мають бути кнопки очистки полів та закриття 
калькулятора. 

Значення в текстових полях форми є символьного типу даних, з яким 
працювати, як з чисельним неможливо. Щоб перевести ці значення до 
чисельного, можна скористатися наступною інструкцією a=a*1; де а – 
змінна, що містить символьні дані. Після виконання такої інструкції, змінна а 
буде містити чисельні значення. Чисельні вирази можна спокійно присвоювати 
текстовим полям, вони автоматично будуть конвертовані до символьного типу. 

Контрольні запитання 
 За допомогою якого об’єкта динамічного HTML, здійснюється 

управління вікном браузера? 
 Назвіть методи зміни форми та положення вікна. 
 Назвіть методи прокручування документа у вікна. 
 Що таке модальні і немодальні вікна? У чому різниця? 
 Які методи відповідають за створення  та закриття вікон? 
 За допомогою якого методу, можна завантажити новий документ?  
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