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ВСТУП 

 

Методичні вказівки укладені на підставі робочої програми навчальної 

дисципліни «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 властивості каскадних таблиць стилів; 

– основні елементи об’єктної моделі документа та браузера; 

– правила побудови і основні елементи скриптових сценаріїв мовою 

JavaScript; 

уміти:  

– розробляти шаблони оформлення сторінок сайта та реалізовувати їх з 

використанням каскадних таблиць стилів; 

– застосовувати мову JavaScript для надання сторінкам сайту 

інтерактивності. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Розробка динамічних web-сторінок за допомогою JavaScript. 

Робота з діалоговими вікнами. Обробка подій 

Мета: отримання практичних навичок розробки сценаріїв мовою 

JavaScript, що обробляють події та використовують діалогові вікна. 

Короткі теоретичні відомості 

JavaScript (ECMAScript) – скриптова (сценарна) інтерпретована мова 

програмування, ї інтерпретатор вбудований безпосередньо в браузер. Тому 

обробка скрипта (або іншими словами – сценарію) відбувається на стороні 

клієнта без звернення до серверної сторони, тобто для виконання скрипта 

HTML-файл має бути відкритий в браузері користувача. Скрипти вбдовують в 

HTML-сторінки для збільшення функціональності і можливостей взаємодії з 

відвідувачами сайту. 

Оскільки JavaScript сьогодні – це єдина мова сценаріїв, яку підтримують 

всі основні браузери (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera і т. д.), то 

вона використовується дуже широко. Однак слід пам’ятати, що деякі скрипти 

діють по-різному в різних браузерах (те, що працює в Internet Explorer, може не 

працювати у Firefox). 

Приклад найпростішого скрипта, що виводить текстове повідомлення у 

вікно браузера: 

<script type="text/javascript"> 

document.write("JavaScript працює!") 

</script> 

Існує 4 способи вбудування (розміщення) коду JavaScript на сторінці: 

1. У контейнері <body> ... </ body>: 

<body> 

... 
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<script> Тут знаходяться команди сценарію </ script> 

... 

</ body> 

2. У контейнері <head> ... </ head> (якщо код скрипта являє собою 

функцію, яка викликається у відповідь на будь-яку подію): 

<head> 

... 

<script type = "text / javascript"> Тут знаходяться команди сценарію </ 

script> 

... 

</ head> 

3. У зовнішньому файлі. За аналогією з тим, як стилі підключаються до 

сторінки за допомогою елемента link, сценарії підключаються за допомогою 

елемента script, тільки файл має розширення не .css, а .js: 

<head> 

... 

<script type = "text / javascript" src = "my.js"> </ script> 

... 

</ head> 

4. Оброблювач події вказується прямо в тегові, без використання тегу 

<script>: 

<input type = "button" value = "Натиснути" 

        onClick = "window.alert (‘Hатисніть ще раз’)"> 

Існує кілька способів визначення моменту запуску сценарію: 

 при завантаженні документа; 

 відразу після завантаження документа; 

 у відповідь на дії користувача. 

Розглянемо особливості лексичної структури мови JavaScript. 

1. JavaScript чутлива до регістру. 

2. Інструкції повинні закінчуватися крапкою з комою або починатися з 
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нового рядка. 

3. JavaScript ігнорує  пробіли та табуляції. 

4. Однорядковий коментар має вигляд: 

// Однорядковий коментар 

5. Багаторядковий коментар має вигляд: 

/ * 

  це 

  багаторядковий 

  коментар 

* / 

6. Змінна складається з імені та виділеної області пам’яті, яка їй 

відповідає. 

7. Для оголошення змінної використовується ключове слово var: 

var message; 

message = ‘Hello’; 

var message = ‘Hello’; 

var user = ‘John’, age = 45, message = ‘Hello’; 

8. JavaScript – динамічно типізована, а не строго типізована мова 

програмування. 

9. Ім’я може складатися з таких наборів символів: літери A-z, цифри 0-9, 

символ «_» та символ «$». 

10. Правила задання імен змінних: 

– ім’я не може починатися з цифри; 

– першим символом імені може бути буква або символ «$» або «_»; 

– ідентифікатор має бути одним словом (не містити пробілів); 

– ідентифікатор має не збігатися із зарезервованими словами. 

11. Типи даних: 

а) елементарні: 

– числовий (Number); 

– рядковий (string); 
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– логічний (boolean); 

б) тривіальні: 

– null – відсутність значення; 

– Undefined – невизначене значення; 

в) складені: 

– об’єкт (Object); 

– масив (Array; 

г) спеціальний тип: 

– функція (Function). 

Синтаксис оголошення функції такий: 

function <ім’я_функції>(<параметри>) { 

  <.тіло_функції> 

} 

Локальні змінні (оголошені всередині функції) доступні лише всередині 

цієї функції. Функція має повний доступ до зовнішніх змінних і може 

змінювати їх значення. Зовнішня змінна використовується, тільки якщо 

всередині функції немає такої ж локальної (якщо однойменна змінна 

оголошується всередині функції, тоді вона перекриває зовнішню). 

Змінні, оголошені зовні всіх функцій, називаються глобальними. 

Глобальні змінні видимі для будь-якої функції (якщо тільки їх не перекривають 

однойменні локальні змінні). Однак бажано звести використання глобальних 

змінних до мінімуму. 

Використовуючи параметри (або аргументи функції), можна передати у 

функцію будь-яку інформацію. Якщо параметр не вказано, то його значенням 

стає undefined. У JavaScript параметри за замовчуванням обчислюються кожен 

раз, коли функція викликається без відповідного параметра. 

Функція може повертати значення. Якщо цього не відбувається, тоді 

результат дорівнює undefined. Результат у зовнішню програму функція повертає 

за допомогою return. Директива return може бути розміщена в будь-якому місці 

тіла функції. Як тільки виконання доходить до цього місця, функція 
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зупиняється і значення повертається в код, що її викликав. Викликів return 

може бути кілька. 

Тепер розглянемо керуючі конструкції JavaScript: 

1) розгалуження. 

Синтаксис умовного оператора if: 

if <умова> {<оператор_якщо_умова_виконується>;} 

else {<оператор_якщо_умова_не_виконується>;} 

Умовний оператор може бути вкладеним. 

Синтаксис оператора вибору switch: 

switch (<умова>) 

{ 

case <значення1>: <оператор1>; 

[break;] 

case <значення2>: <оператор2>; 

[break;] 

... ... ... 

case <значенняN>: <операторN>; 

[break;] 

default: <оператор> 

} 

Синтаксис тернарного оператора ?: 

<умова> ? <значення1> : <значення2>; 

2) цикли 

Синтаксис циклу з передумовою while: 

while (<умова>) { 

<тіло_цикла;> 

} 

За допомогою while (true) можна організувати нескінченний цикл. 

Синтаксис циклу з післяумовою do..while: 

do { 
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<тіло_цикла;> 

} while (<умова>); 

Синтаксис циклу із заданою кількістю повторень for: 

for (<початок>; <умова>; <крок>) { 

<тіло_цикла;> 

} 

Перервати ітерації цикла можна за допомогою оператора break, перейти 

на наступну ітерацію – за допомогою оператора continue. 

JavaScript – це об’єктно-орієнтована мова програмування, що грунтується 

не на обробці команд коду, а на присвоєнні окремим елементам програми 

конкретних подій і виконанні їх, якщо ця подія мала місце. Основними 

поняттями будь-якої об’єктно-орієнтованої мови є об’єкти, класи, методи і 

властивості: 

1) OBJECT (об’єкт) – це те, з чим виконується дія, подія. Це може бути 

документ, що відкривається у вікні браузера, саме вікно браузера, частина 

документа, теги. Об’єкт повинен мати унікальне ім’я (ID), щоб до нього можна 

було звернутися. Для виведення інформації у браузер об’єктом є документ 

HTML і до нього можна звернутися за ім’ям document. 

Об’єкти бувають: 

І. Вбудовані (внутрішні) – тобто об’єкти мови JavaScript. До них 

належать: 

– String – рядок тексту; 

– Array – масив; 

– Date – дата і час; 

– Math – математичні функції; 

– Object – конструктор для створення призначених для користувача 

об’єктів; 

– додаткові об’єкти. 

ІІ. Об’єкти браузера – створюються автоматично при завантаженні 

документа в браузер: 
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– window – об’єкт верхнього рівня в ієрархії об’єктів браузера; 

– document – містить властивості, які відносяться до поточного HTML-

документа; 

– location – містить властивості, що описують місцезнаходження 

поточного документа, наприклад, адресу URL; 

– navigator – містить інформацію про версію браузера; 

– history – містить інформацію про всі ресурси, до яких користувач 

звертався під час поточного сеансу. 

ІІІ. Пов’язані з тегами HTML і стилями CSS – в JavaScript більшості тегів 

HTML і стилів CSS відповідають властивості об’єкта document, які самі також є 

об’єктами. 

IV. Призначені для користувача об’єкти – це об’єкти, які створені за 

допомогою конструктора Object. 

2) METHOD (метод об’єкта) – це дії, які можна виконувати над об’єктом 

такого типу, або які сам об’єкт може виконувати. Кожен об’єкт має свої методи. 

Синтаксис: між ім’ям об’єкта і методом обов’язково ставлять точку, після 

методу в дужках вказують параметри метода: 

об’єкт.метод ("параметри методу") 

Параметри методу є даними рядкового типу. Рядки символів потрібно 

обов’язково брати в лапки – одинарні або подвійні. 

3) PROPERTY (властивість) – кожен об’єкт має свої властивості. Один і 

той самий об’єкт може мати багато властивостей. 

Часто ці властивості необхідно змінити у разі настання деякої події. Для 

зміни властивості об’єкта необхідно дотримуватися такого синтаксису: 

об’єкт.властивість об’єкта = "нове значення властивості" 

Значення властивості слід писати в лапках (одинарних або подвійних). 

Наприклад, код для зміни фонового кольору документа HTML (ім’я властивості 

bgColor) має вигляд: 

<script type = "text / javascript"> 

document.bgColor = ‘green’ 
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</ script> 

Щоб присвоїти властивості значення, необхідно використовувати 

оператор присвоєння «=». 

Щоб використати вже заданий параметр, необхідно використовувати 

рівність «==». Наприклад: 

if (document.images [1].height == 220) {виконати_код} 

Також є властивості лише для читання, їх значення вже задані і не можуть 

бути перепризначеними. Наприклад, властивість appName об’єкта navigator. 

Такі властивості також викликаються лише через здвоєний оператор рівності 

«==». 

4) EVENT (подія) – це все, що трапилося: відкриття вікна, завантаження в 

документа, клік клавішею мишки або просто переміщення курсора по екрану, 

натискання клавіші на клавіатурі. 

Розглянемо типи основних подій, що використовуються в JavaScript: 

1) події миші (можуть застосовуватися для будь-якого тега): 

– click – при кліку клавішею миші по тегу; 

– dblclick – при подвійному кліку клавішею миші по тегу; 

– mousedown – при натисканні клавіші миші; 

– mouseup – при відпусканні клавіші миші; 

– mousemove – при переміщенні курсору миші над тегом; 

– mouseover – при введенні курсору миші в область тега; 

– mouseout – при виведенні курсора миші з області тега; 

– contextmenu – при натисканні правої клавиші миші для виведення 

контекстного меню; 

– wheel – при прокручуванні коліщатком миші; 

2) події клавіатури: 

– keydown – у момент натискання клавіші на клавіатурі; 

– keyup – у момент відпускання клавіші на клавіатурі; 

– keypress – після натискання і відпускання клавіші (фіксується 

натиснутий символ); 
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3) події буфера обміну (спрацьовують перед відповідною операцією): 

– cut – перед вирізанням контенту; 

– copy – перед копіюванням контенту; 

– paste – перед вставкою контенту 

4) події документа (для тега body): 

– load – після повного завантаження документа (для тега body), або 

завантаження зображення (для тега img); 

– unload – при закритті вкладки браузера; 

– hashchange – при зміні якоря в URL-адресі; 

– afterprint – після друку сторінки; 

– beforeprint – перед спробою друку сторінки; 

– beforeunload – перед закриттям вкладки; 

– offline – при від’єднанні від Інтернету; 

– online – при появі з’єднання з Інтернетом; 

– pagehide – при переході до іншої вкладки або вікна; 

– pageshow – при переході до поточної вкладки; 

– resize – при зміні розмірів вікна вікна. 

Вивести текстову інформацію у вікно браузера можна за допомогою 

методу document.write: 

<script> 

document.write ("Виводимо текст з допомогою write ()"); 

document.writeln ("Виводимо текст з допомогою writeln () "); 

document.write ("Просто текст"); 

</script> 

Виводити інформацію можна також за допомогою спливаючих вікон, їх у 

JavaScript існує три види: 

1) Alert box (вікно сповіщення, використовується, якщо необхідно 

переконатися, що сповіщення надійшло до користувача. Коли вікно 

попередження спливає, користувач має натиснути кнопку "ОК", щоб 

продовжити). Синтаксис: 
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alert("Текст вікна сповіщення"); 

2) Confirm box (вікно підтвердження, користувач повинен буде натиснути 

або "ОК", або "Скасувати", щоб продовжити). Синтаксис: 

confirm("Текст вікна підтвердження"); 

3) Prompt box (контекстне вікно, використовується, якщо необхідно, щоб 

користувач ввів значення перед входом до сторінки). Синтаксис: 

prompt("Текст вікна запиту", "Значення поля за замовчуванням"); 

Порядок виконання роботи 

1. Знайти в мережі Інтернет довільний скрипт мовою JavaScript та 

підключити його до HTML-сторінки, вбудувавши з використанням <script>. 

2. Той же скрипт підключити до іншої HTML-сторінки з використанням 

.js-файла. 

3. Отримати індивідуальний варіант завдання у викладача (обробка подій) 

та написати скрипт, що реалізує заданий функціонал. 

4. Отримати індивідуальний варіант завдання у викладача (робота з 

діалоговими вікнами) та написати скрипт, що реалізує заданий функціонал. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Коди HTML-сторінок із вбудованими скриптами, код розроблених 

скриптів мовою JavaScript та скріншоти, що демонструють їх роботу. 

3. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Способи підключення JavaScript до HTML-документа. 

2. Об’єктна модель документа (DOM). 

3. Типи даних і правила оголошення змінних у JavaScript. 

4. Синтаксис описання функції у JavaScript. 

5. Локальні та глобаьні змінні. 

6. Умовні оператори мови JavaScript. 

7. Цикли в JavaScript. 

8. Основні методи об’єкта Window. 
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9. Обробка подій миші. 

Література: [1–9]. 

 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Розробка динамічних web-сторінок за допомогою JavaScript. 

Робота з масивами та формами 

Мета: отримання практичних навичок розробки сценаріїв мовою 

JavaScript, що використовують масиви та форми. 

Короткі теоретичні відомості 

Масив у JavaScript є об’єктом, але його також можна подати як об’єднану 

групу змінних, де можна працювати як з кожною змінною окремо, так і з усією 

групою. 

Синтаксис оголошення масива: 

ім’я_масива = new Array () 

При оголошенні в дужках можна вказати кількість елементів масиву: 

new Array (8) 

Ще один варіант – можна перелічити елементи масиву (взявши їх у лапки 

і через кому): 

new Array ("змінна", "функція", "програма", "код") 

Якщо в дужках не вказати нічого, то елементам масиву можна буде 

присвоїти значення пізніше. 

Нумерація елементів масиву починається з 0. 

Дані про довжину (кількість елементів) масива можна отримати за 

допомогою властивості length. У масива, при оголошенні якого було вказано 

порожні дужки, розмірність дорівнює нулю.  

Розмірність можна динамічно змінювати. Визначивши «порожній» масив, 

можна потім присвоїти значення і порядковий номер одного з його елементів. 

Щоб отримати доступ до елемента масива, необхідно вказати в 

квадратних дужках його номер: 
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m = new Array (); 

m [3] = "меню"; 

У наведеному прикладі, навіть якщо інші елементи не визначені, масив 

має розмірність у 4 елементи. 

Багатовимірні масиви в JavaScript – це масиви, що містять у собі інші 

масиви. Це можна проілюструвати на прикладі дворівневого меню у вигляді 

списку. Оголосимо масив: 

m_menu = new Array (); 

Тепер оголосимо його перший елемент як масив з трьох елементів –

основних пунктів меню: 

m_menu [0] = new Array ("Про нас", "Новини", "Події"); 

У цьому «масиві в масиві» є 3 елементи, які можна викликати як 0, 1 і 2. 

Тепер, викликаючи m_menu [0] [0], отримаємо «Про нас», викликаючи 

m_menu [0] [1] – «Новини », і т. д. 

Наступні елементи головного масиву виступатимуть як масиви пунктів 

підменю: 

m_menu [1] = new Array ("Історія", "Керівництво", "Контакти"); 

m_menu [2] = new Array ("Оголошення", "Анонси"); 

m_menu [3] = new Array ("Всеукраїнські", "Місцеві", "Закордонні"); 

У JavaScript для роботи з масивами призначені такі методи: 

– join () (виконує конкатенацію всіх елементів масиву в один рядок); 

– reverse () (змінює порядок елементів масиву на зворотний); 

– sort () (сортує елементи масиву); 

– concat () (виконує конкатенацію масиву з іншим масивом); 

– slice () (виокремлює підмасив масиву); 

– splice () (вставляє елементи в масив і видаляє елементи з масиву); 

– push () (додає елементи в кінець масиву); 

– рор () (видаляє останній елемент масиву); 

– unshift () (додає елементи в початок масиву); 

– shift () (видаляє початкові елементи масиву); 
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– toString () (перетворює елементи в рядок). 

Оскільки JavaScript призначений насамперед для веб-сторінок, деякі 

елементи HTML вбудовані в нього як масиви (інша їх назва – колекції). До 

таких масивів-колекцій належать форми forms () і зображення – images (). 

Припустимо, на веб-сторінці кілька разів зустрічається тег <img>. Тоді 

перший <img> буде автоматично визначатися як images [0], і т.д. Те ж 

стосується і форм. 

У елементів вбудованих масивів є властивості, притаманні їх об’єктам-

прототипам. Так, елементи колекції forms () мають властивості method, action, 

name, а елементи images () – властивості src, width, height. Отже, можна 

створювати якісь «абстрактні» елементи масиву, а потім визначати для них 

конкретний тег. 

Розглянемо, які можливості для роботи з формами надає JavaScript. 

1) Доступ до форми та її елементів. 

Щоб отримати доступ до елементів форми, спочатку необхідно отримати 

доступ до самої форми. Отримати посилання на форму, створену в документі, 

можна такими способами: 

document.forms [Index] 

document.forms ["Name"] 

document.forms.Name 

document.Name 

Тут Index – порядковий номер форми в колекції forms, Name – ім’я форми, 

задане атрибутом name елемента <form>. 

Отримавши посилання на об’єкт Form, можна читати і змінювати такі 

властивості форм: 

– name (дозволяє отримати ім’я форми); 

– method (дозволяє отримати/встановити метод відправки даних форми); 

– action (дозволяє отримати/встановити адресу сценарію або 

виконуваного модуля на сервері, якому будуть відправлені дані форми для 

подальшої обробки); 
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– length (повертає кількість елементів форми); 

– elements (колекція, яка містить всі елементи форми). 

Найчастіше використовують властивості length та elements. За їх 

допомогою можна отримати посилання на будь-який елемент управління в 

формі та організувати циклічний прохід по всіх елементах форми. 

Отримати доступ до елемента форми (посилання на елемент) за 

допомогою колекції elements можна такими способами: 

форма.elements [Index] 

форма.elements ["Ім’я_елемента"] 

форма.elements.Ім’я_елемента 

форма.Ім’я_елемента 

Тут форма – посилання на об’єкт Form, Index – номер елемента, 

Ім’я_елемента – ім’я, дане елементу за допомогою атрибута name. 

Те, які властивості, методи та події елементів доступні для використання 

в сценаріях, багато в чому залежать від типу елемента. Однак всі елементи 

мають і загальний набір властивостей: 

– name (дозволяє отримати ім’я елемента управління); 

– type (тип елемента управління – "text", "checkbox", "button" тощо); 

– value (значення елемента (текст)); 

– disabled (true – елемент недоступний, false – доступний.); 

– onfocus (подія, що виникає при активації елемента мишею або за 

допомогою клавіші Tab); 

– onblur (подія, що виникає при деактивації елемента); 

– focus () (метод, що імітує подію onfocus, примусово передає фокус 

введення елементу); 

– blur () (метод, що імітує подію onblur, примусово забирає фокус 

введення з елемента); 

– reset – при скиданні форми (при натисканні на кнопку з параметром 

type="reset"); 

– select – при виділенні тексту у полі форми (для <input> та <textarea>); 
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– submit – перед відправкою форми. 

– change – при зміні значення поля елемента форми (спрацьовує при 

втраті фокуса елементом форми); 

– input – при введенні тексту; 

– search – при введенні тексту в input з type="search". 

2) Програмування текстових полів 

Найбільш поширені елементи форм – текстові поля. Набір їх 

властивостей, подій та методів наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Властивості, події та методи текстового поля 

Властивості Методи Події 

name blur() onblur 

type focus() onfocus 

value select() onselect 

defaultValue  onchange 

disabled  onkeydown 

  onkeyup 

  onkeypess 

 

Наприклад, властивість defaultValue дозволяє отримати значення 

текстового поля за замовчуванням, тобто той текст, який користувач бачить при 

завантаженні форми. 

Метод select () слугує для виділення вмісту елемента. 

3) Програмування прапорців. 

Прапорець може перебувати у двох положеннях – включений або 

виключений. Для перемикання прапорця з одного стану в інший досить просто 

клацнути по ньому мишею.  

Набір їх властивостей, подій та методів наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 – Властивості, події та методи прапорця 

Властивості Методи Події 

name blur() onblur 

type click() onclick 

value  onmousedown 

checked  onmouseup 

defaultChecked   

disabled   

 

Для прапорців найбільш важливою властивістю є checked, що визначає 

стан елемента: включений – true, вимкнений – false. Ця властивість дозволяє не 

тільки отримати, але і змінити стан прапорця. 

Наприклад, для того, щоб включити прапорець, необхідно присвоїти його 

властивості checked значення true. 

4) Програмування перемикачів. 

Перемикачі завжди використовуються в групі, отримати посилання на яку 

можна, використавши її ім’я. Набір їх властивостей, подій та методів наведено 

в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Властивості, події та методи перемикачів 

Властивості Методи Події 

name click() onclick 

type  onmousedown 

value  onmouseup 

checked   

defaultChecked   

disabled   

length   
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Кожен елемент перемикача адресується як елемент звичайного масива: 

перемикач [Index] 

Тут Index – номер елемента в масиві. Властивість length повертає 

кількість елементів групи. 

5) Програмування випадаючих списків 

Випадаючі списки застосовуються в формах практично з тих же причин, 

що і прапорці або перемикачі, однак вони мають більш компактну форму 

подання, навіть якщо кількість елементів списку велика. 

Оскільки випадаючі списки створюються з використанням двох типів 

елементів (select і option), розглянемо набори властивостей, подій та методів 

для цих елементів, наведені в табл. 4-5. 

 

Таблиця 4 – Властивості, події та методи select 

Властивості Методи Події 

name blur() onblur 

length focus() onfocus 

options  onchange 

selectedIndex   

disabled   

 

Таблиця 5 – Властивості option 

Властивість Опис 

defaultSelected Повертає true, якщо цей елемент є вибраним за замовчуванням 

index номер елемента 

selected Повертає true, якщо цей елемент є вибраним 

value Повертає значення атрибута value 

text Повертає текст елемента, укладений між дескрипторами 

<option> </ option> 

 



22 

Доступ до кожного з елементів списку здійснюється за допомогою 

властивості – масиву options списку. 

Розглянемо приклад скрипта, що реагує на події форми. Даний скрипт 

після введення імені в текстове поле по натисканню кнопки виводить вітання: 

<script type="text/javascript"> 

function m_func() 

{ 

document.getElementById("m_text").value="Вітаю, " + 

document.getElementById("m_text").value + "!" 

} 

</script> 

... 

<form> 

   <h2 align="center">Введіть своє ім’я та натисніть кнопку</h2> 

   <p align="center"> 

    <input name="text" type="text" id="m_text" size="30"> 

    </p> 

    <p align="center"> 

    <input name="button" type="button" id="m_button" onmousedown= 

m_func() value="Натисніть кнопку"> 

    </p> 

</form> 

Порядок виконання роботи 

1. Отримати у викладача індивідуальний варіант завдання щодо обробки 

масивів та написати скрипт, що реалізує заданий функціонал. 

2. В окремому HTML-документі створити багаторівневе меню мовою 

JavaScript з використанням масивів. 

3. Написати скрипти для валідації даних форм, розроблених в 

лабораторній роботі №2. 

 



23 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Коди розроблених скриптів мовою JavaScript та скріншоти, що 

демонструють їх роботу. 

3. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Об’єкт Math та його методи. 

2. Правила оголошення та властивості масивів у JavaScript. 

3. Валідація даних форми. 

4. Регулярні вирази. 

5. Доступ до форми та її елементів. Обробка подій форми. 

6. Властивості, події та методи текстових полів. 

7. Властивості, події та методи прапорців. 

8. Властивості, події та методи перемикачів. 

9. Властивості, події та методи випадаючих списків. 

Література: [1–9]. 
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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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