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ВСТУП 

 

Методичні вказівки укладені на підставі робочої програми навчального 

курсу «Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків» для студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

освітнього ступеня «Бакалавр». 

Виконання лабораторних робіт дозволить студентам поглибити 

теоретичні знання, отримані під час лекційних занять, підвищити рівень їх 

засвоєння та набути практичних навичок у галузі розробки гіпертекстових 

додатків. 

У результаті виконання лабораторних робіт студент повинен 

знати: 

– правила побудови HTML-документів; 

– основні групи тегів гіпертекстової розмітки; 

– основні властивості каскадних таблиць стилів; 

уміти: 

– створювати гіпертекстові документи з використанням мови HTML; 

– вбудовувати графіку та мультимедіа-контент у гіпертекстові документи; 

– вбудовувати форми в гіпертекстові документи; 

– оформляти гіпертекстові документи з використанням каскадних таблиць 

стилів. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Розробка web-сторінок з мультимедіа-контентом із викорис-

танням мови HTML 

Мета: отримання практичних навичок розробки гіпертекстових 

документів, що містять графіку та мультимедіа-контент. 

Короткі теоретичні відомості 

HTML – це мова розмітки, за допомогою якої можна вказати браузеру, як 

відображати вміст веб-сторінки. Елементи мови HTML називають тегами і 

виділяють парою кутових дужок < >. Теги поділяють на парні та непарні (або 

порожні). 

Парний тег складається з 2 частин: початкового, або відкриваючого тега, 

та кінцевого, або закриваючого тега. Наприклад, тег абзацу має вигляд: 

<p>Це абзац</p> 

Як видно з даного прикладу, закриваючий тег починається із символа /. 

Текст Це абзац є вмістом тегу. 

Непарні (порожні) теги не мають вмісту. Як приклад можна навести теги 

<img> та <hr>. 

Теги можуть мати атрибути, що містять додаткову інформацію про 

елемент, яка не відображається в самому контенті. Синтаксис їх опису такий: 

ім’я_атрибута="значення_атрибута". 

Імена атрибутів відділяються пробілом, а значення береться в лапки. 

Кількість атрибутів тега не обмежена. 

За способом відображення теги поділяються на дві великі групи: 

 блокові, які займають весь рядок при відображенні, навіть якщо їх 

вміст менше ширини вікна браузера. За замовчуванням блокові елементи не 

можуть розташовуватися в одному рядку, тобто розтягуються на всю ширину 

вікна браузера. Заголовки (h1, h2, h3, ...) і абзаци (параграфи) – це блокові 
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елементи; 

 рядкові, які відображаються в одному рядку один за одним. 

Також виділяють теги логічного (<div>, <span>, <header>) та фізичного 

(<p>, <ul>, <i>) форматування текста. Різниця між ними полягає в тому, що 

фізичне форматування впливає на вигляд, а логічне – на спосіб відображення та 

обробки браузером вмісту тега. 

Допускається вкладення тегів один в одного. Наприклад: 

<p>Цей текст<b>напівжирний</b></p> 

Важливо пам’ятати правильне вкладення елементів: спочатку закривають 

внутрішній тег, а потім – зовнішній. 

Загальна структура html-документа має вигляд: 

<Інформація про версію HTML> 

<html> 

    <head> 

        <title> ... </title> 

        <meta ...> 

        ... 

        <meta ...> 

    </head> 

    <body> 

        ... 

    </body> 

</html> 

Кожен HTML-документ починається з декларації типу документа, за 

допомогою якої браузер визначає версію HTML і може правильно відобразити 

сторінку. Для HTML декларація типу документа має вигляд: 

<! DOCTYPE html> HTML 

Далі йдуть два основні розділи – заголовок і тіло HTML-документа. 

Заголовок HTML-документа, що задається за допомогою тега <head>, 

зазвичай містить заголовок сторінки, ключові слова, опис сторінки та інші 
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службові дані. Всередині нього підключаються зовнішні ресурси (наприклад, 

таблиці стилів та скрипти). Вміст цього тега не відображається на сторінці 

безпосередньо. 

Для підключення стилів використовують тег <link>. Його атрибут href 

задає адресу стильового файлу, а значення stylesheet атрибута rel говорить 

браузеру, що підключаються саме стилі, а не щось інше. Приклад: 

<head> 

  <link href = "адреса_файла_стілів.css" rel = "stylesheet"> 

</ head> 

У <head> також розташовується тег <title>. Він задає заголовок сторінки, 

який відображається як назва вкладки браузера. Наприклад: 

<head> 

  <title> Лабораторна робота №1 – Мова HTML</ title> 

</ head> 

Ще один важливий тег, що розташовується усередині <head>, це тег 

<meta>. Він непарний, тобто не вимагає закриваючого тега в кінці. За 

допомогою <meta> можна повідомляти браузеру або пошуковому роботу різну 

службову інформацію (т.зв. метаінформацію) про HTML-сторінку: кодування 

тексту, опис контенту і так далі. Для цього використовуються теги <meta> з 

різними атрибутами і їх значеннями. Наприклад, кодування тексту HTML-сто-

рінки вказується за допомогою атрибута charset: 

<meta charset = "назва кодування"> 

Найпоширеніша сучасна таблиця кодування – це UTF-8. 

Перелік ключових слів задається тегом <meta>, у якого атрибут name має 

значення keywords. Ключові слова (найважливіші слова зі змісту сторінки) 

перераховуються в атрибуті content через кому: 

<meta name = "keywords" content = "важливі, ключові, слова"> 

Короткий опис (анотація) сторінки задається схожим чином, лише 

значення атрибута name змінюється на description: 

<meta name = "description" content = "короткий опис"> 
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У тегові <body> (тіло HTML-документа) зберігається вміст сторінки, 

який відображається у вікні браузера. 

У <body> знаходяться ті теги, які відображаються на сторінці. У тілі 

HTML-документа що можуть використовуватися такі теги логічного 

форматування: 

 тег <main> виділяє основний зміст сторінки, який не повторюється на 

інших сторінках. На сторінці використовується лише один <main>; 

 тег <header> містить вступну частину сторінки, яку частіше 

називають «шапкою», а тег <footer> описує заключну частину сторінки, або 

«підвал». Існує тег <section>, який позначає великий смисловий (або 

«логічний») розділ; 

 тег <article> позначає цілісний, закінчений і самостійний фрагмент 

інформації; 

 тег <nav> (скорочення від англійського «navigation») призначений для 

створення логічного розділу з основною навігацією. Зазвичай у <nav> 

включають посилання на інші сторінки або навігацію по поточній сторінці; 

 тег <aside> включає в себе додатковий зміст, не пов’язаний 

безпосередньо з основним. Такі блоки ще називають бічними панелями. 

Далі розглянемо теги фізичного форматування (табл. 1). 

Таблиця 1 – Основні теги форматування HTML-документа 

№ Тег Призначення 

1 <p> Параграф (абзац тексту) 

2 <div> 
Контейнер, основне призначення – розміщення блоків вмісту на 

сторінці 

3 <br>  
В XHTML/HTML 5 – <br />. Примусовий перенос рядка, 

непарний 

4 <pre> 

Вміст тегів <pre> ... </ pre> буде відображатися так, як він був 

відформатований: з точним дотриманням переносів рядків і 

інтервалів 
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Продовження таблиці 1 

№ Тег Призначення 

5 <ul> 
Невпорядкований (маркований) список, елементи списку 

виводяться тегом <li> 

6 <ol> 
Упорядкований (нумерований) список, елементи списку 

виводяться тегом <li> 

7 <a> 
Створює в документі гіперпосилання, обов’язковий атрибут 

href вказує на ресурс або його місцезнаходження 

8 <i> Текст буде відображатися курсивом 

9 <b> Текст буде відображатися жирним шрифтом. 

10 <tt> Текст буде відображатися моношрифтом 

11 <h1>...<h6> 

Заголовки розділів. Можливі значення – від h1 до h6. 

Семантично правильна структура заголовків веб-сторінки 

впливає на її ранжування в пошуковому індексі 

12 <sub> Текст буде зміщений вниз (нижній індекс) 

13 <sup> Текст буде зміщений ввверх (верхній індекс) 

14 <big> Текст буде відображатися шрифтом більшого розміру 

15 <small> Текст буде відображатися шрифтом меншого розміру 

16 <img> 
Виводить зображення, адреса якого задана значенням 

обов’язкового атрибута src 

17 <table> 
Контейнер таблиці. Рядки формуються тегом <tr>, клітинки 

– тегом <td> 

 

Розглянемо основні теги фізичного форматування докладніше. 

1. Для створення основної структури тексту використовують заголовки. В 

HTML їх 6: від <h1> до <h6>. Тег <h1> позначає найважливіший заголовок 

(заголовок верхнього рівня), а тег <h6> позначає підзаголовок самого нижнього 

рівня. 

2. Дрібнішу структуру тексту створюють за допомогою параграфів (або 
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абзаців). Для розмітки параграфів призначений тег <p>. За замовчуванням 

абзаци починаються з нового рядка і відокремлюються від решти контенту 

відступами зверху і знизу. 

3. <hr> – горизонтальна лінія, використовується для візуального 

відділення елементів на сторінці. Блоковий елемент. 

4. <img src="url" alt="..."> – непарний тег. Зображення є рядковим 

(inline) елементом, тобто якщо поспіль ідуть кілька зображень, то за 

замовчуванням вони відображаються в один рядок (якщо розміри зображень і 

вікна браузера дозволяють це зробити). Для правильного його відображення 

необхідно два атрибути: 

 src="url" – вказує розташування файлу із зображенням. Отже, 

усередині HTML-документа зберігається тільки посилання на малюнок, а сам 

файл може розташовуватися як на локальному сховищі, так і на віддаленому; 

 alt="..." – альтернативний текст, який до HTML5 виводився 

користувачеві, якщо зображення не могло бути завантажено. З виходом HTML5 

атрибут став обов’язковим і використовується для програм читання з екрану. За 

відсутності атрибута alt браузер відобразить зображення, проте валідацію цей 

документ не пройде. 

5. <a href="url"> ... </a> – гіперпосилання (від anchor – якір), використо-

вується для створення гіперпереходу на інший документ в мережі або для 

переходу на мітку в поточному документі. Якорем називається закладка з 

унікальним ім’ям на певному місці веб-сторінки, призначена для створення 

переходу до неї за посиланням. Якорі зручно застосовувати також в документах 

великого обсягу, щоб можна було швидко переходити до потрібного розділу. 

При наведенні миші на гіперпосилання курсор набуває вигляду долоні з 

витягнутим вказівним пальцем (pointer), а текст гіперпосилання підкреслюється 

і виділяється синім кольором. Гіперпосилання – парний тег, рядковий. 

Всередині тегів <a> ... </a> можна розташовувати не просто текст, а й інші 

теги. Якщо клікнути на посилання, то можливі такі варіанти: 

 якщо посилання вказує на іншу сторінку, то ця сторінка буде 
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завантажена і відображена в браузері, тобто буде здійснений перехід на нову 

сторінку; 

 якщо посилання вказує на файл, відмінний від .html, то можливі 

варіанти: якщо браузер може відобразити цей документ, то він буде 

відображений (так відбувається з pdf), якщо ні – відкриється діалогове вікно 

завантаження файлу; 

 якщо посилання вказує на мітку в поточному документі, то буде 

здійснено перехід до вказаного місця поточного документа. 

Для створення якоря слід спочатку зробити закладку в відповідному місці 

і дати їй ім’я за допомогою атрибута name тега <a>. Як значення href для 

переходу до цього якоря використовується ім’я закладки із символом решітки 

(#) попереду. Приклад створення посилання на потрібне місце всередині одного 

документа: 

<! DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

  <title>Швидкий перехід усередині документа </title> 

 </ head> 

<body> 

  <p><a name="top"></a></p> 

  <p>...</p> 

  <p><a href="#top">Вгору</a></p> 

 </body> 

</html> 

Між тегами <a name="top"> і </a> текст не обов’язковий, оскільки 

потрібно лише вказати місце розташування переходу за посиланням, що 

знаходиться внизу сторінки. Ім’я посилання на якір починається із символу #, 

після чого йде ім’я якоря, воно може бути будь-яким. Головне, щоб значення 

атрибутів name і href збігалися (символ решітки не береться до уваги). 
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Також слід мати на увазі, що після переходу до зазначеного якоря 

натискання на кнопку «Назад» поверне не на попередню переглянуту сторінку, 

а до гіперпосилання, з якого було виконано перехід до якоря. 

Другий вид посилання – на закладку, що знаходиться на іншій веб-

сторінці поточного чи іншого сайта. Для такого гіперпосилання в атрибуті href 

тега <a> треба вказати адресу документа, а в кінці додати символ решітки # і 

ім’я закладки. Наприклад: 

<! DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

   <title>Перехід до іншої сторінки</ title> 

</head> 

 <body> 

  <p><a href="http://mysite.ua/about.html">Перейти до сторінки на 

іншому сайті</a></p> 

  </body> 

</html> 

Якщо на веб-сторінці міститься посилання на якір, а самого якоря немає, 

то ніякої помилки не виникне. 

6. <b> ... </ b> – в стандарті HTML5 цей тег використовується для 

виділення слова або словосполучення напівжирним шрифтом. 

7. <i> ... </ i> – в стандарті HTML5 цей тег використовується для 

виділення слова або словосполучення курсивом. 

8. <sup> ... </ sup> – створення верхнього індексу. Піднімає символ або 

слово, до яких його застосовано, над рівнем основного тексту і зменшує в 

розмірах. 

9. <sub> ... </ sub> – створення нижнього індексу. Опускає символ або 

слово, до яких його застосовано, нижче рівня основного тексту і зменшує в 

розмірах. 
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10. <br> – розрив рядка. При використанні розриває рядок і переносить 

на наступну лінію. Не є альтернативою параграфу. 

11. <div> ... </ div> – просто прямокутний блок. Не несе смислового 

контенту, використовується у верстці для створення прямокутних областей. 

12) <span> ... </ span> – використовується для виділення елементів 

всередині рядка, з наступним їх оформленням за допомогою CSS. 

13) <table> – виводить таблицю. Будь-яка таблиця складається з рядків і 

клітинок, які задаються за допомогою тегів <tr> і <td> відповідно. Усередині 

<table> можна використовувати елементи <caption>, <col>, <colgroup>, 

<tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead> і <tr>. 

Синтаксис описання таблиці має вигляд: 

<table> 

  <tr> 

    <td> ... </ td> 

  </ tr> 

</ table> 

Тег <table> має такі основні атрибути: 

 align – визначає вирівнювання таблиці; 

 background – задає фоновий малюнок у таблиці; 

 bgcolor – колір фону таблиці; 

 border – товщина рамки в пікселях; 

 bordercolor – колір рамки; 

 cellpadding – відступ від рамки до вмісту клітинки; 

 cellspacing – відстань між клітинками; 

 cols – число стовпчиків у таблиці; 

 height – висота таблиці; 

 width – ширина таблиці. 

14. <object> – використовується для вбудування об’єктів. 

Цей тег використовується для вбудовування мультимедіа (наприклад, 
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аудіо, відео, Java-аплетів, ActiveX, PDF і Flash) в веб-сторінки. 

Додатково всередину контейнера <object> можна помістити елемент 

<param>, який передає додаткові параметри для відображення об’єкта.. 

Приклад: 

<object type="application/x-shockwave-flash" data="flash/mouse.swf" 

width="400" height="300"> 

    <param name="quality" value="high"> 

    <param name="wmode" value="opaque"> 

</object> 

Порядок виконання роботи 

1. Узгодити варіант завдання з викладачем. Згідно зі своїм варіантом 

розробити структуру та реалізувати не менше 5 HTML-сторінок, об’єднаних 

єдиною тематикою. Приблизний перелік можливих тем наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Приблизний перелік тем 

№ варіанта Тематика 

1 Новітні технології 

2 Ігри 

3 Мистецтво 

4 Техніка і транспорт 

5 Мої захоплення 

6 Спорт 

7 Навчання 

8 Дозвілля 

9 Музика 

10 Комерція 

 

2. Виконати інформаційне наповнення HTML-сторінок з використанням 

заголовків, тексту з різним форматуванням, таблиць та списків. Заголовок 
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сторінок має містити визначення типу документа, відомості про автора і дату 

створення у вигляді коментаря та мета-інформацію. 

3. Зв’язати сторінки між собою з використанням гіперпосилань, 

створивши гіпертекстове меню на кожній з них. 

4. Додати зображення до створених HTML-сторінок. 

5. Створити ще одну HTML-сторінку, на якій розмістити карту зображень 

та малюнок-гіперпосилання. Вставити на сторінку відеоролик з використанням 

тегів <object> та <embed>. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Варіант тематики HTML-сторінок. 

3. Cкріншоти та текст розроблених HTML-сторінок. 

4. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Синтаксис мови HTML. Теги та їх атрибути. 

2. Структура HTML-документа. Тег <!DOCTYPE> та мета-теги. 

3. Теги логічного та фізичного форматування тексту. 

4. Списки, гіперпосилання та попередньо відформатований текст. 

5. Вбудування таблиць в HTML-документ. 

6. Спеціальні символи в HTML. 

7. Вбудування зображень. Тег <img> та його атрибути. 

8. Карти зображень. 

9. Вбудування об’єктів у HTML-документ. 

Література: [2, 7, 8, 11, 14]. 

 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Розробка web-сторінок з використанням форм 

Мета: отримання практичних навичок створення гіпертекстових 

документів, що містять форми. 
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Короткі теоретичні відомості 

Тег <form> дозволяє створити на HTML-сторінці форму. Форма 

призначена для обміну даними між користувачем і сервером. Область 

застосування форм не обмежена відправкою даних на сервер, за допомогою 

клієнтських скриптів можна отримати доступ до будь-якого елемента форми, 

змінювати його і застосовувати на власний розсуд. 

Документ може містити будь-яку кількість форм, але одночасно на сервер 

може бути відправлено дані лише однієї форми, тому дані форм мають бути 

незалежні один від одного. 

Щоб відправити дані з форми на сервер, можна натиснути кнопку Submit 

або натиснути клавішу Enter в межах форми. 

Дані з форми, відправлені на сервер, будуть оброблені програмою, 

заданою атрибутом action тега <form>. Попередньо браузер готує інформацію у 

вигляді пари «ім’я = значення», де ім’я визначається атрибутом name тега 

<input>, а значення введено користувачем або встановлено для поля форми за 

замовчуванням. 

Синтаксис вбудування форми: 

<form action = "url"> 

   ... 

</ form> 

Основні атрибути тега<form>: 

 accept-charset – встановлює кодування, в якій сервер може приймати 

та обробляти дані; 

 action – адреса програми або документа, який обробляє дані форми; 

 autocomplete – включає автозаповнення полів форми; 

 enctype – спосіб кодування даних форми; 

 method – метод протоколу HTTP; 

 name – ім’я форми; 

 novalidate – скасовує вбудовану перевірку даних форми на коректність 
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введення; 

 target – ім’я вікна або фрейму, куди обробник буде завантажувати 

повертається результат. 

Форма може містити такі елементи. 

1. Текстові поля. 

Майже всі форми пропонують користувачу ввести текст – ім’я, адресу 

електронної пошти, пароль тощо. Варіанти текстових полів форми: 

 текст <input type = "text">, допускає будь-який тип символів; 

 email <input type = "email">, може показувати попередження, якщо 

введено невірний email; 

 пароль <input type = "password">, символи показуються як точки; 

 число <input type = "number">, можуть бути використані клавіші 

вгору/вниз; 

 телефон <input type = "tel">, може спрацювати автозаповнення; 

 складний рядок <textarea> </ textarea>, можна задати розмір поля. 

Хоча ці поля дуже схожі і дозволяють користувачам вводити текст будь-

якого роду (навіть неправильний), їх тип забезпечує специфічну семантику для 

введення, визначаючи, яку інформацію має містити поле. 

 placeholder – атрибут для відображення тексту підказки, який зникає 

при введенні тексту в поле, наприклад: 

<input type = "text" placeholder = "Введіть своє ім’я"> 

 <label> – задає текстову мітку, що передує елементові форми: 

<label> Email </ label> 

<input type = "email"> 

На відміну від атрибута placeholder мітки залишаються видимими 

постійно. Елемент <label> також може бути пов’язаний з певним елементом 

форми за допомогою атрибута for, що має значення відповідного id поля. 

<label for = "first_name"> Ім’я </ label> 

<input id = "first_name" type = "text"> 
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Під час натискання на таку мітку фокус переходить до текстового поля і 

поміщає в нього курсор. 

2. Прапорці. 

Це елементи форми, які мають тільки два стани: відмічено/не відмічено. 

В основному використовуються, щоб отримати від користувача відповідь «Так» 

або «Ні». 

<input type = "checkbox"> Запам’ятати мене 

Оскільки по невеликому прапірцю складно клацнути досить складно, 

краще помістити прапорець з описом всередину <label>: 

<label> 

  <input type = "checkbox"> Погоджуюсь з умовами 

</ label> 

При використанні такого синтаксису, щоб відмітити прапорець достатньо 

клацнути по тексту «Погоджуюсь з умовами». 

За замовчуванням прапорець не відмічений. Щоб відмітити його за 

замовчуванням, слід використати атрибут checked: 

<label> 

  <input type = "checkbox" checked> Підтверджую згоду на обробку моїх 

персональних даних 

</ label> 

3. Перемикачі. 

Якщо необхідно надати користувачеві список варіантів на вибір, це 

можна зробити за допомогою перемикачів. Перемикачі необхідно згрупувати, 

що досягається використанням одного і того ж значення для атрибута name: 

<label> Сімейний стан </ label> 

<label> 

  <input type = "radio" name = "status"> 

  неодружений 

</ label> 

<label> 



19 

  <input type = "radio" name = "status"> 

  одружений 

</ label> 

<label> 

  <input type = "radio" name = "status"> 

  розлучений 

</ label> 

<label> 

  <input type = "radio" name = "status"> 

  вдівець 

</ label> 

Оскільки всі перемикачі використовують однакове значення атрибуту 

name (в наведеному прикладі – status), вибір одного з варіантів скасує всі інші. 

Перемикачі є взаємовиключальними. 

4. Випадаюче меню. 

Якщо кількість варіантів для вибору займає надто багато місця, можна 

скористатися випадаючим меню <select>: 

<select> 

  <Option> січень </ option> 

  <Option> лютий </ option> 

  <Option> березень </ option> 

... 

  <Option> листопад </ option> 

  <Option> грудень </ option> 

</ select> 

Якщо додати атрибут multiple, можна надати можливість вибрати кілька 

варіантів: 

<label> Якими браузерами ви користуєтеся? </ label> 

<select multiple> 

  <option> Google Chrome </ option> 
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  <option> Internet Explorer </ option> 

  <option> Mozilla Firefox </ option> 

  <option> Opera </ option> 

</ select> 

5. Інші поля. 

Елемент <input> має декілька інших варіантів використання, наприклад 

отримання прихованих даних і прикріплення файлів в процесі обробки форми. 

а) приховане поле. 

Приховані поля надають спосіб передачі даних на сервер без 

відображення їх користувачам. 

Такі поля використовують для відстеження кодів, ключів або іншої 

інформації, яка не має відношення до користувача, але може бути корисна під 

час обробки форми. Ця інформація не відображається на сторінці, однак її 

можна побачити, переглянувши її вихідний код, тому так не можна 

використовувати вразливу або захищену інформацію. 

Для створення прихованого поля використовують значення hidden 

атрибута type та відповідні значення атрибутів name і value: 

<input type = "hidden" name = "tracking-code" value = "abc-123"> 

б) поле для файлу. 

Щоб дозволити користувачам додати файл в форму, наприклад, 

прикріпити файл до листа, використовують значення file атрибута type: 

<input type = "file" name = "file"> 

6. Кнопки 

Кнопку на веб-сторінці можна створити двома способами – за допомогою 

тега <input> і тега <button>. 

а) створення кнопки з використанням тега <input>. 

Синтаксис: 

<input type = "button" атрибути> 

Атрибути кнопки такі: 

 name – ім’я кнопки, призначене для того, щоб обробник форми міг її 
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ідентифікувати; 

 value – значення кнопки і одночасно напис на ній; 

б) створення кнопки з використанням тега <button>. 

Синтаксис: 

<button атрибути> Напис на кнопці </ button> 

На відміну від попереднього способу цей надає розширені можливості 

щодо створення кнопок. На такій кнопці можна розміщувати будь-які елементи 

HTML, включаючи зображення і таблиці. 

Атрибути кнопки такі: 

 name – ім’я кнопки, призначене для того, щоб обробник форми міг її 

ідентифікувати; 

 value – значення кнопки, що буде відправлене на сервер; 

в) кнопка Submit. 

Спеціальна кнопка Submit призначена для відправки даних на сервер. При 

натисканні на неї відбувається виконання серверної програми, вказаної 

атрибутом action тега <form>. Ця програма (обробник форми) отримує дані, 

введені користувачем у полях форми, виконує з ними необхідні маніпуляції, 

після чого повертає результат у вигляді HTML-документа.  

Синтаксис створення кнопки Submit залежить від використовуваного тега 

<input> або <button>: 

<input type = "submit" атрибути> 

<button type = "submit"> Напис на кнопці </ button> 

Атрибути ті ж самі, що і у звичайних кнопок. Атрибут name для цього 

типу кнопки можна не писати. Якщо не вказати значення value, то браузер 

автоматично додасть текст, що буде відрізнятися залежно від браузера. Так, 

Firefox напише «Відправити запит», Opera і Chrome – «Відправити». Сам текст 

напису на функціонал кнопки не впливає; 

г) кнопка Reset. 

При натисканні на кнопку Reset дані форми набувають початкових 

значень. Зазвичай цю кнопку застосовують для очищення введеної в поля 
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форми інформації. Для великих форм від використання кнопки Reset не 

рекомендується. 

Синтаксис створення цієї кнопки простий і схожий на інші кнопки: 

<input type = "reset" атрибути> 

<button type = "reset"> Напис на кнопці </ button> 

Значення кнопки Reset ніколи не пересилається на сервер. Якщо не задати 

значення атрибута value, на кнопці за замовчуванням буде додано текст 

«Очистити». 

7. Організація елементів форми. 

Важливим завданням є організація елементів форми і полів у зручному 

порядку. Під час взаємодії з формами користувач має зрозуміти, що від нього 

вимагається і як надати запитувану інформацію. 

За допомогою тегів <label>, <fieldset> і <legend> можна краще 

організувати форми і направляти користувачів правильно їх завершувати. 

7. Відправка даних форми. 

Форма найчастіше використовується для отримання від користувача 

інформації для подальшого пересилання її на сервер, де дані форми отримує 

програма-обробник. Така програма може бути написана будь-якою серверною 

мовою програмування – PHP, Perl, Python тощо. 

Адреса програми-обробника вказується в атрибуті action тега <form>: 

<! DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta charset = "utf-8"> 

  <title> Авторизація </ title> 

 </ head> 

 <body> 

  <form action = "/mydir/userpass.php"> 

   <p> <input name="login"> <input type="password" name="pass"> </ p> 

   <p> <input type = "submit"> </ p> 
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  </ form> 

 </ body> 

</ html> 

У наведеному прикладі дані форми, позначені атрибутом name (login і 

password), будуть передані в файл за адресою /mydir/userpass.php. Якщо 

атрибут action не вказувати, то передача відбувається на адресу поточної 

сторінки. 

Передача на сервер відбувається двома різними методами: GET і POST, 

щоб задати потрібний метод, використовується атрибут тега <form> method, а 

його значеннями є ключові слова get і post. 

Якщо атрибут method не заданий, то за замовчуванням дані 

відправляються на сервер методом GET. У табл. 3 наведено відмінності між 

цими методами. 

 

Таблиця 3. – Відмінності між методами GET і POST 

GET POST 

Обмеження на обсяг даних, що 

передаються, складає 4 Кб 

Обмеження на обсяг даних, що 

передаються, задаються сервером 

Передані дані видно відразу всім Передані дані видно лише при 

перегляді через розширення браузера 

або іншими методами 

Кешування: сторінки з різними 

запитами вважаються різними, їх 

можна кешувати як окремі документи 

Кешування: сторінка завжди одна 

Закладки: сторінку із запитом можна 

додати в закладки браузера і 

звернутися до неї пізніше 

Закладки: сторінки з різними запитами 

мають одну адресу, запит повторити 

не можна 

 

Визначити метод, який використовується, можна за виглядом адресного 

рядка браузера. Якщо в ньому є знак питання і адреса схожа на наведену далі, 
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це метод GET: 

https://www.google.com/search?q=html&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b 

Унікальне поєднання параметрів в адресному рядку однозначно 

ідентифікує сторінку. Цю особливість використовують системи управління 

контентом (CMS, Content management system) для створення множини сторінок 

сайту. При цьому запит GET отримує лише один файл, який відповідно до 

нього і формує вміст документа. 

Типові області застосування методів GET і POST на сайтах такі: 

1) GET: 

 передача невеликих текстових даних на сервер; 

 пошук по сайту (форми пошуку по сайту завжди відправляються 

методом GET, що дозволяє ділитися результатами пошуку з друзями, надсилати 

посилання поштою або викладати її на форумі); 

2) POST: 

 пересилання файлів (фотографій, архівів, програм тощо); 

 відправка коментарів; 

 додавання і редагування повідомлень на форумі, у блозі. 

Робота з формою за замовчуванням відбувається в поточній вкладці 

браузера, при цьому допустимо при відправці форми змінити цей параметр і 

відкривати обробник форми в новій вкладці або у фреймі. Така поведінка 

задається через «ім’я контексту», яке є значенням атрибута target тега <form>, 

наприклад значення _blank дозволить відкрити форму в новому вікні. 

Порядок виконання роботи 

1. Скласти і занотувати перелік та опис призначення форм, що будуть 

розміщені на розроблених HTML-сторінках. Мінімальний набір має включати 

форми: 

 для входу/реєстрації користувача; 

 для введення коментарів; 

 анкета для нового користувача; 



25 

 мінімум 2 інші форми відповідно до свого варіанта. 

2. Скласти перелік елементів кожної форми та реалізувати розроблені 

форми. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи, скріншоти та текст розроблених HTML-

сторінок. 

3. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Елемент <form>. 

2. Елемент <input>. 

3. Елементи <textarea>, <select> та <optgroup>. 

4. Елементи <button> та <label>. 

5. Методи GET і POST. 

Література: [2, 4, 7, 9]. 

 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Розробка web-сторінок зі стильовим оформленням 

Мета: отримання практичних навичок оформлення гіпертекстових 

документів з використанням каскадних таблиць стилів. 

Короткі теоретичні відомості 

CSS – це абревіатура від слів Cascading Style Sheets, що означає каскадні 

таблиці стилів. Стилем називають набір параметрів форматування, який 

застосовується до елементів документа, щоб змінити їх зовнішній вигляд. За 

допомогою стилів можна задавати колір, розмір тексту, фон, відступи та інші 

параметри для будь-якого тега. Загалом CSS дозволяє використовувати 

набагато більше можливостей для форматування, ніж звичайний HTML, чим 

розширює можливості дизайну і верстки веб-сторінок. 

Розрізняють такі типи стилів. 
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1. Стиль браузера, тобто оформлення, яке за замовчуванням 

застосовується до елементів веб-сторінки браузером. Це оформлення можна 

побачити в разі «чистого» HTML, коли до документа не додано ніяких стилів. 

2. Стиль автора, тобто стиль, який додає до документа його розробник. 

3. Стиль користувача, тобто стиль, який може включити користувач сайту 

через налаштування браузера. Такий стиль має більш високий пріоритет і 

перевизначає вихідне оформлення документа. 

Пріоритетність цих видів стилів така: найвищий пріоритет має стиль 

користувача, потім стиль автора, і останнім іде стиль браузера. 

Синтаксисис описання стилю дуже простий: 

селектор {властивість: значення;} 

Якщо властивостей декілька, вони розділяються пробілами. 

За способом вбудування таблиця стилів може бути: 

1) зовнішньою, або пов’язаною (linked). 

Це текстовий файл з розширенням .css, в якому знаходиться набір CSS-

стилів елементів, без HTML-розмітки. Зовнішня таблиця стилів підключається 

до веб-сторінки за допомогою тега <link>, розташованого в розділі <head>. 

Такі стилі працюють для всіх сторінок сайту. 

До кожної веб-сторінки можна приєднати кілька таблиць стилів, додаючи 

послідовно кілька тегів <link>, вказавши в атрибуті тега media призначення цієї 

таблиці стилів. Атрибут rel="stylesheet" вказує тип посилання – на таблицю 

стилів. Наприклад: 

<head> 

<link rel = "stylesheet" href = "css / style.css"> 

<link rel = "stylesheet" href = "css / assets.css" media = "all"> 

</ head> 

2) внутрішньою, або впровадженою (embedded). 

Внутрішні стилі вбудовуються в розділ <head> HTML-документа і 

визначаються всередині тега <style>. Внутрішні стилі мають пріоритет над 

зовнішніми, але поступаються вбудованим стилям (заданим через атрибут 
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style). Наприклад: 

<head> 

<style> 

h1, 

h2 { 

color: red; 

font-family: "Times New Roman", Georgia, Serif; 

line-height: 1.3em; 

} 

</ style> 

</ head> 

3) Вбудованою (inline). 

Вбудовані стилі описують в тілі HTML-документа, безпосередньо 

всередині тега елемента, за допомогою атрибута style. Наприклад: 

<p style = "font-weight: bold; color: red;"> Виділений текст. </ p> 

Ці стилі діють лише на той елемент, для якого задані. 

Далі розглянемо види селекторів, що використовуються для визначення 

стилів. Селекторами можуть бути елементи, їх класи та ідентифікатори, а також 

псевдокласи і псевдоелементи. 

1. Універсальний селектор – символ *. 

Відповідає будь-якому HTML-елементу. Наприклад: 

* {margin: 0;} 

Такий стиль обнулить зовнішні відступи для всіх елементів сайту. 

2. Селектор елемента. 

Селектори елементів дозволяють форматувати всі елементи цього типу на 

всіх сторінках сайту. Наприклад, можна задати загальний стиль форматування 

всіх заголовків h1: 

h1 {font-family: Times New Roman, cursive;} 

3. Селектор класа. 

Селектори класа дозволяють задавати стилі для одного і більше елементів 
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з однаковим ім’ям класу, при цьому розміщені вони можуть бути в різних 

місцях сторінки або на різних сторінках сайту. Наприклад, щоб створити 

заголовок з класом top_head, необхідно додати атрибут class зі значенням 

top_head у відкриваючий тег <h1> і задати стиль для зазначеного класу. Стилі, 

створені за допомогою класу, можна застосовувати до інших елементів, не 

обов’язково цього типу. 

CSS: 

<h1 class = "top_head"> Загаловок найвищого рівня </ h1> 

HTML: 

.top_head { 

text-transform: uppercase; 

color: red; 

} 

Якщо елемент має декілька атрибутів класу, їх значення перераховують 

через пробіл: 

<h1 class = "top_head post-title"> Загаловок найвищого рівня </ h1> 

4. Селектор ідентифікатора. 

Селектор ідентифікатора дозволяє форматувати лише один конкретний 

елемент. Значення id має бути унікальним, на одній сторінці може зустрічатися 

тільки один раз і має складатися щонайменше з одного символу. Значення не 

має містити пробілів, але інших обмежень для id немає, зокрема, 

ідентифікатори можуть складатися тільки з цифр, починатися з цифри, 

починатися з підкреслення, складатися тільки з розділових знаків тощо. 

Наприклад: 

HTML: 

<div id = "left_sidebar"> </ div> 

CSS: 

#left_sidebar { 

width: 2200px; 

float: left; 
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} 

 

5. Cелектор нащадка. 

Селектори нащадків застосовують стилі до елементів, які розташовані 

всередині елемента-контейнера. Наприклад, ul li {text-transform: uppercase;} – 

вибере всі елементи li, які є нащадками всіх елементів ul. 

Якщо потрібно відформатувати нащадка лише певного елемента, для 

цього елемента потрібно задати стильовий клас. Наприклад: 

p.first a {color: red;} 

Цей стиль буде використано до всіх посилань-нащадків абзацу з класом 

first. 

p .first a {color: red;} 

Якщо після імені тега додати пробіл, то будуть стилізовані посилання, 

розташовані всередині будь-якого тега класу first, який є нащадком елемента 

<p>. 

.first a {color: red;} 

Цей стиль буде використано до будь-якого посилання, розташованого 

усередині іншого елемента, позначеного класом first. 

6. Дочірній селектор. 

Дочірній елемент є прямим нащадком елемента, що його містить. У 

одного елемента може бути кілька дочірніх елементів, а батьківський елемент у 

кожного елемента може бути лише один. 

Дочірній селектор дозволяє застосувати стилі, тільки якщо дочірній 

елемент розташований відразу за батьківським і між ними немає інших 

елементів, тобто дочірній елемент не вкладений в інший тег. 

Наприклад: 

p> strong 

Цей селектор вибере всі елементи strong, які є дочірніми по відношенню 

до елемента p. 
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7. Сестринський селектор 

Сестринські відносини виникають між елементами, що мають загального 

батька. Селектори сестринських елементів дозволяють вибрати елементи з 

групи елементів одного рівня. Наприклад: 

h1 + p 

Такий селектор вибере всі перші абзаци, що йдуть безпосередньо за будь-

яким тегом <h1>, не зачіпаючи інші абзаци. 

h1 ~ p 

Такий селектор вибере всі абзаци, які є сестринськими по відношенню до 

будь-якого заголовку h1 і йдуть відразу після нього. 

8. Cелектор атрибута. 

Селектори атрибутів вибирають елементи на основі імені атрибута або 

значення атрибута: 

1) [Атрибут] – вибирає всі елементи, що містять вказаний атрибут, 

наприклад: [alt] – всі елементи, для яких зацей атрибут alt; 

2) селектор [атрибут] – вибирає елементи заданого типу, що містять 

вказаний атрибут, наприклад: img [alt] – тільки малюнки, для яких зацей 

атрибут alt; 

3) селектор [атрибут = "значення"] – вибирає елементи заданого типу, 

що містять вказаний атрибут з вказаним конкретним значенням, наприклад:  

img [title = "flower"] – вибирає всі малюнки, назва яких містить слово flower; 

4) селектор [атрибут ~ = "значення"] – вибирає елементи, які частково 

містять задане значення, наприклад, якщо для елемента задано кілька класів 

через пробіл, то p [class ~ = "feature"] вибере абзаци, ім’я класу яких містить 

feature; 

5) селектор [атрибут | = "значення"] – вибирає лише ті елементи, список 

значень атрибута яких починається із вказаного після знака «=» слова, 

наприклад: p [class | = "feature"] – вибере абзаци, ім’я класу яких feature або 

починається на feature; 

6) селектор [атрибут ^ = "значення"] – вибирає ті елементи, значення 
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атрибута яких починається із вказаного після знака «=» значення, наприклад:  

a [href ^ = "http://"] – вибере всі посилання, що починаються на http://; 

7) селектор [атрибут $ = "значення"] – вибирає елементи, значення 

атрибута яких закінчується вказаним значенням, наприклад img [src $ = ".png"] 

– вибере всі малюнки у форматі png; 

8) селектор [атрибут * = "значення"] – вибирає елементи, значення 

атрибута яких містить в будь-якому місці вказане слово, наприклад:  

a [href * = "book"] – вибере всі посилання, назва яких містить book. 

9. Селектор псевдокласу 

Псевдокласи – це класи, що фактично не прикріплені до HTML-тегів. 

Вони дозволяють застосувати CSS-правила до елементів у разі настання події 

або при виконанні певного правила. 

Псевдокласи характеризують елементи з такими властивостями: 

 : link – не відвідуване посилання; 

 : visited – відвідане посилання; 

 : hover – будь-який елемент, над яким проводять курсором миші; 

 : focus – інтерактивний елемент, до якого перейшли за допомогою 

клавіатури або активували за допомогою миші; 

 : active – елемент, який був активізований користувачем; 

 : valid – поля форми, вміст яких пройшов перевірку в браузері на 

відповідність зазначеного типу даних; 

 : invalid – поля форми, вміст яких не відповідає вказаним типам даних; 

 : enabled – всі активні поля форм; 

 : disabled – заблоковані поля форм, тобто такі, що знаходяться в 

неактивному стані; 

 : in-range – поля форми, значення яких знаходяться в заданому 

діапазоні; 

 : out-of-range – поля форми, значення яких виходять за встановлений 

діапазон; 
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 : lang () – елементи з текстом зазначеною мовою; 

 : not (селектор) – елементи, які не містять вказаний селектор – клас, 

ідентифікатор, назву або тип поля форми, наприклад : not ([type = "submit"]); 

 : target – елемент із символом #, на який посилаються в документі; 

 : checked – виділені (вибрані користувачем) елементи форми. 

10. Селектор структурних псевдокласів. 

Структурні псевдокласи відбирають дочірні елементи відповідно до 

параметрів, зазначених в круглих дужках: 

 : nth-child (odd) – непарні дочірні елементи; 

 : nth-child (even) – парні дочірні елементи; 

 : nth-child (3n) – кожен третій елемент серед дочірніх; 

 : nth-child (3n + 2) – вибирає кожен третій елемент, починаючи з 

другого дочірнього елемента (+2); 

 : nth-child (n + 2) – вибирає всі елементи, починаючи з другого; 

 : nth-child (3) – вибирає третій дочірній елемент; 

 : nth-last-child () – в списку дочірніх елементів вибирає елемент із 

зазначеним місцем розташування, аналогічно до : nth-child (), але, починаючи з 

останнього, у зворотньому напрямку; 

 : first-child – дозволяє форматувати тільки найперший дочірній 

елемент тега; 

 : last-child – дозволяє форматувати останній дочірній елемент тега; 

 : only-child – вибирає елемент, який є єдиним дочірнім елементом; 

 : empty – вибирає елементи, у яких немає дочірніх елементів; 

 : root – вибирає елемент, який є кореневим в документі (елемент html). 

Для більш точного відбору елементів для форматування можна 

використовувати комбінації селекторів, наприклад: 

a [href] [title] 

Такий селектор вибере всі посилання, для яких задані атрибути href і title; 

img [alt * = "css"]: nth-of-type (even) 
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Такий селектор вибере всі парні малюнки, альтернативний текст яких 

містить слово css. 

Один і той же стиль можна одночасно застосувати до кількох елементів. 

Для цього необхідно в лівій частині оголошення перелічити через кому потрібні 

селектори, наприклад: 

h1, 

h2, 

p, 

span { 

color: red; 

background: green; 

} 

Розглянемо ще два фундаментальні поняття в CSS – спадкування і 

каскадування. 

1. Спадкування полягає в тому, що елементи успадковують властивості 

від свого «батька» (елемента, що їх містить). 

Це механізм, за допомогою якого певні властивості передаються від 

предка до його нащадкам. Специфікацією CSS передбачено спадкування 

властивостей, що відносяться до текстового вмісту сторінки, таких як color, 

font, letter-spacing, line-height, list-style, text-align, text-indent, text-transform, 

visibility, white-space і word- spacing. У багатьох випадках це зручно, оскільки не 

потрібно задавати подібні властивості для кожного елемента веб-сторінки. 

Властивості, що відносяться до форматування блоків, не успадковуються. 

Це background, border, display, float, clear, height, width, margin, min- max-height, 

min- max-width, outline, overflow, padding, position, text-decoration, vertical-align 

та z-index. 

За допомогою ключового слова inherit можна примусити елемент 

успадковувати будь-яке значення властивості батьківського елемента. Це 

працює навіть для тих властивостей, які не успадковуються за замовчуванням. 

Стилі можуть успадковуватися від батьківського елемента (успадковані 
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властивості або за допомогою значення inherit). 

Стилі, розташовані в таблиці стилів нижче, скасовують стилі, 

розташовані в таблиці вище. 

До одного елемента можна застосовувати стилі з різних джерел. 

Перевірити, які стилі застосовуються, можна в режимі розробника браузера. 

При визначенні стилю можна використовувати будь-яку комбінацію селекторів 

– селектор елемента, псевдокласу елемента, класу або ідентифікатора елемента. 

Наприклад: 

HTML: 

<div id = "wrap" class = "box clear"> </ div> 

CSS: 

div {border: 1px solid #eee;} 

#wrap {width: 500px;} 

.box {float: left;} 

.clear {clear: both;} 

2. Каскадування проявляється в тому, як різні види таблиць стилів 

застосовуються до документу і як конфліктуючі правила скасовують одне 

одного. 

Каскадування – це механізм, який керує кінцевим результатом в ситуації, 

коли до одного елемента застосовуються різні CSS-правила. Існує три критерії, 

які визначають порядок застосування властивостей – правило !Important, 

специфічність і порядок, в якому підключені таблиці стилів. 

1. Правило !Important. Вагу правила можна задати за допомогою 

ключового слова !Important, яке додається відразу після значення властивості, 

наприклад: 

span {font-weight: bold !Important;} 

Таке оголошення буде мати пріоритет над усіма іншими правилами. Це 

правило дозволяє скасувати значення властивості і встановити нове для 

елемента з групи елементів в разі, коли немає прямого доступу до файлу зі 

стилями. 
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2. Специфічність. Для кожного правила браузер обчислює специфічність 

селектора, і якщо у елемента є конфліктуючі оголошення властивостей, до 

уваги береться правило, яке має найбільшу специфічність. Значення 

специфічності складається з чотирьох частин: 0, 0, 0, 0. Специфічність 

селектора визначається так: 

 для id додається 0, 1, 0, 0; 

 для class додається 0, 0, 1, 0; 

 для кожного елемента і псевдоелемента додається 0, 0, 0, 1; 

 для вбудованого стилю, доданого безпосередньо до елемента 

додається 1, 0, 0, 0; 

 універсальний селектор не має специфічності. 

Наприклад: 

h1 {color: lightblue;} /* специфічність 0, 0, 0, 1 */ 

em {color: silver;} /* специфічність 0, 0, 0, 1 */ 

h1 em {color: gold;} /* специфічність: 0, 0, 0, 1 + 0, 0, 0, 1 = 0, 0, 0, 2 */ 

div # main p.about {color: blue;} /* специфічність: 0, 0, 0, 1 + 0, 1, 0, 0 + 0, 

0, 0, 1 + 0, 0, 1, 0 = 0, 1, 1, 2 */ 

.sidebar {color: grey;} /* специфічність 0, 0, 1, 0 */ 

#sidebar {color: orange;} /* специфічність 0, 1, 0, 0 */ 

li # sidebar {color: aqua;} /* специфічність: 0, 0, 0, 1 + 0, 1, 0, 0=0, 1, 0, 1 */ 

В результаті до елемента буде застосовано те правило, специфічність 

якого більша. Наприклад, якщо на елемент діють дві специфічності зі 

значеннями 0, 0, 0, 2 і 0, 1, 0, 1, то виграє друге правило. 

Якщо до однієї веб-сторінки підключено декілька зовнішніх таблиць 

стилів і в різних таблицях будуть зустрічатися різні значення властивостей 

одного елемента, то в результаті до елемента буде застосовано правило, що 

знаходиться в таблиці стилів, яка йде в списку нижче. 

У табл. 4 наведено властивості CSS, які використовуються найчастіше. 
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Таблиця 4 – Властивості елементів CSS 

Назва Значення Опис 

background 

[background-color || background-

image || background-repeat || 

background-attachment || background-

position] | inherit  

Фон елемента 

background-

color  

<color> | transparent | inherit  
Колір фона 

background-

image  

<uri> | none | inherit  
Фонове зображення 

background-

position  

[ [<percentage> | <length> ]{1,2} | [ 

[top | center | bottom] || [left | center | 

right] ] ] | inherit  

Положення фонового 

зображення 

background-

repeat  

repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat 

| inherit  

Повторення фонового 

зображення 

border  
[ border-width || border-style || 

<color> ] | inherit  
Рамки елемента 

border-

collapse  

collapse | separate | inherit  Об’єднання/розділення 

суміжних рамок таблиці 

border-color  <color>{1,4} | transparent | inherit  Колір рамки 

border-style  <border-style>{1,4} | inherit  Стиль лінії рамки 

border-top 

border-right 

border-bottom 

border-left  

[ border-top-width || border-style || 

<color> ] | inherit  Керквання стилем 

заданної рамки 

border-width  <border-width>{1,4} | inherit  Товщина лінії рамки 

bottom  
<length> | <percentage> | auto | 

inherit  
Низ елемента 
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Продовження табл. 4 

Назва Значення Опис 

clear  

none | left | right | both | inherit  Заборона заповнення 

вільного простору поруч 

з елементом 

clip  
<shape> | auto | inherit  Обрізання вмісту 

елемента 

color  <color> | inherit  Колір вмісту 

cursor  

[ [<uri> ,]* [ auto | crosshair | default 

| pointer | move | e-resize | ne-resize | 

nw-resize | n-resize | se-resize | sw-

resize | s-resize | w-resize| text | wait | 

help ] ] | inherit  

Форма курсора 

display  

inline | block | list-item | run-in | 

compact | marker | table | inline-table | 

table-row-group | table-header-group | 

table-footer-group | table-row | table-

column-group | table-column | table-

cell | table-caption | none | inherit  

Спосіб відображення 

елемента 

empty-cells  
show | hide | inherit  Відображення пустих 

клітинок таблиці 

float  
left | right | none | inherit  Вільне розміщення 

елемента  

font  

[ [ font-style || font-variant || font-

weight ]? font-size [ / line-height ]? 

font-family ] | caption | icon | menu | 

message-box | small-caption | status-

bar | inherit  

Керування шрифтом 
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Продовження табл. 4 

Назва Значення Опис 

font-family  

[[ <family-name> | <generic-family> 

],]* [<family-name> | <generic-

family>] | inherit  

Гарнітура 

font-size  
<absolute-size> | <relative-size> | 

<length> | <percentage> | inherit  
Кегль 

font-style  normal | italic | oblique | inherit  Стиль шрифта 

font-variant  
normal | small-caps | inherit  Варіанти відображення 

шрифта 

font-weight  

normal | bold | bolder | lighter | 100 | 

200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 

900 | inherit  

Товщина шрифта 

height  
<length> | <percentage> | auto | 

inherit  
Ширина елемента 

left  
<length> | <percentage> | auto | 

inherit  

Положення лівої межі 

елемента  

line-height  
normal | <number> | <length> | 

<percentage> | inherit  
Висота рядка 

list-style  
[ list-style-type || list-style-position || 

list-style-image ] | inherit  
Стиль списка 

margin  <margin-width>{1,4} | inherit  Зовнішній відступ 

margin-top 

margin-right 

margin-bottom 

margin-left  

<margin-width> | inherit  

Зовнішній відступ із 

заданого боку 

padding  <padding-width>{1,4} | inherit  Внутрішній відступ 

z-index  auto | <integer> | inherit  Порядок переходу по 

натисканню клавиші Tab 
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Продовження табл. 4 

Назва Значення Опис 

padding-top 

padding-right 

padding-bottom 

padding-left  

<padding-width> | inherit  

Внутрішній відступ із 

заданого боку 

position  
static | relative | absolute | fixed | 

inherit  

Позиціонування 

елемента 

right  
<length> | <percentage> | auto | 

inherit  
Положення правої межі 

text-align  
left | right | center | justify | <string> 

| inherit  

Вирівнювання 

текстового блока 

text-decoration 
none | [ underline || overline || line-

through || blink ] | inherit  
Текстові ефекти 

text-indent  <length> | <percentage> | inherit  Абзацний відступ 

text-transform 
capitalize | uppercase | lowercase | 

none | inherit  
Написання текста 

top  
<length> | <percentage> | auto | 

inherit  

Положення верхньої 

межі елемента 

vertical-align 

baseline | sub | super | top | text-top | 

middle | bottom | text-bottom | 

<percentage> | <length> | inherit  

Вертикальне 

вирівнювання в межах 

блоку 

visibility  
visible | hidden | collapse | inherit  Керування видимістю 

елемента 

white-space  
normal | pre | nowrap | inherit  Керування пробілами 

між словами 

width  
<length> | <percentage> | auto | 

inherit  
Ширина елемента 
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Порядок виконання роботи 

1. Розробити макети оформлення для створених у попередніх 

лабораторних роботах HTML-сторінок та реалізувати їх у будь-якому 

графічному редакторі. 

2. Виконати оформлення відповідних HTML-сторінок відповідно до 

розроблених макетів з використанням зовнішніх таблиць стилів. 

3. Отримати у викладача та реалізувати індивідуальне завдання щодо 

стильового оформлення HTML-документа. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи та текст розробленого CSS-файла. 

3. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Види каскадних таблиць стилів. Їх переваги та недоліки. 

2. Синтаксис описання стилю. Групи селекторів. 

3. Властивості шрифту та тексту. 

4. Властивості кольору, фону та обрамлення. 

5. Стильове оформлення таблиць. 

6. Стильове оформлення зображень. 

7. Блочна верстка. 

8. Позиціонування. 

9. Робота з шарами. 

Література: [1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У 5-му семестрі студенти виконують 11 лабораторних робіт. Загальна 

кількість балів, яку отримують студенти за виконання та захист лабораторних 

робіт, становить 30 балів (максимально по 2 або 3 бали на кожну лабораторну 

роботу). 

 

Шкала оцінювання знань студентів: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно 

Зараховано 

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю по-

вторного складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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