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1. Навчальний контент: 

Програма навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з 

«Міжнародної інформації та міжнародних комунікацій» спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
 



1. Загальні методичні вказівки 

 

Аудиторні заняття з дисципліни «Комп’ютерний дизайн проводяться у 

формі лекційних та практичних занять, на яких студенти повинні:  

Вивчити: теоретичні засади створення Web - сайтів використовуючи 

різні Web -технології;  протоколи передачі даних в глобальній мережі 

Internet; організацію серверів глобальних мереж;  теоретичні аспекти 

створення растрової, векторної, тримірної комп'ютерної графіки та 

зображень; технології створення типових елементів дизайну Web-сторінок; 

мови динамічного Web - програмування. 

Вміти: 

- розробляти та ефективно застосовувати графічне оформлення 

сайтів; 

- застосовувати графічні редактори як інструментарій для створення 

типових графічних елементів дизайну Web-сайтів (розподільчих ліній та 

смуг, маркерів, візуальних кнопок, перемикачів, прапорців, указників та 

інших знаків візуальної комунікації; фонових зображень; елементів 

фірмового стилю; ілюстрацій тощо); 

- створювати засобами мови розмітки гіпертексту HTML ілюстровані 

Web-сторінки в формі HTML-документів, які містять форматований текст, 

таблиці, фрейми, гіперпосилання, фонові зображення та ілюстрації, 

інтерактивні елементи; 

- автоматизувати процес створення ілюстрованих Web-сторінок у 

формі HTML-документів за допомогою Web-редакторів FrontPage та 

DreamWeaver; 

- ставити та ефективно реалізовувати технічні завдання з розробки 

Web-сайтів. 

На лекційних та практичних заняттях з дисципліни використовуються 

методи навчання: пояснення теоретичного матеріалу, моделювання ситуацій 

з використанням мультимедійних технологій, варіативне виконання 

практичних завдань з використанням комп’ютерної техніки. 

Вивчення рекомендованої літератури є основним джерелом знань із 

курсу. При проведенні аудиторних занять, передбачається підготовка 

рефератів; здійснення контролю рівня засвоєння матеріалу за допомогою 

поточного тестування або контрольних робіт за темами та підсумкового 

тестування.  

Основною формою вивчення більшості питань тем курсу є самостійна 

підготовка студентів до семінарських занять. Це зумовлено: 

- значним обсягом навчального матеріалу; 

- обмеженим обсягом аудиторних занять. 

Результати участі кожного студента на аудиторних заняттях, його 

самостійної роботи і засвоєння навчального матеріалу оцінюються 

викладачем.  

Критерії оцінювання роботи студентів на аудиторних заняттях: 

- оцінка «відмінно» - студент повно і всебічно розкриває питання теми, які 

винесено на самостійне опрацювання, вільно оперує поняттями і 

термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору 

стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити; 

- оцінка «добре» - загалом рівень знань студентів (слухачів) відповідає 



викладеному вище, але спостерігаються деякі недоліки при виконанні 

завдань; 

- оцінка «задовільно» - студент розкрив питання, винесені  на самостійне 

опрацювання, аудиторне заняття в загальних рисах, розуміє їх суть, 

намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих 

помилок, матеріал викладає нелогічно; 

-  оцінка «незадовільно» - студент не в змозі дати відповідь на поставлене 

запитання  або відповідь неправильна, не розуміє суті питання, не може 

зробити висновків. 

По закінченні вивчення курсу проводиться підсумковий контроль. 

Студент, який пропустив семінарське заняття (незалежно від причини 

пропуску), не з’явився на кафедру для індивідуального відпрацювання 

матеріалу у встановлені дні і години, до підсумкового контролю не 

допускається. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Технологічні та художні рішення сучасного дизайну. 

Тема 1. Основні 

поняття, технології 

дизайну. 

11 2 4   5       

Тема 2. Принципи 

компонування і 

алгоритм створення 

web-сайту. Графічні 

зображення.  

11 2 4   5       

Тема 3. Структура 

HTML документа. 

Кольорові 

специфікації. 

11 2 4   5       

Тема 4. Введення 

текстової інформації. 

Гіперпосилання. 

12 2 4   6       

Разом за розділом 1 45 8 16   21       

Розділ 2. Web-програмування. 

Тема 1. Створення 

Web-вузла за 

допомогою майстра. 

Основні принципи 

роботи з DW. 

8 2 4   2       

Тема 2. Робота над 

web-сайтом  

8 2 4   2       

Тема 3. Робота з 

таблицями та 

фреймами. 

8 2 4   2       

Тема 4. Створення і 

використання форм. 

Засоби розміщення 

сайтів в мережі 

Інтернет 

8 2 4   2       



Разом за розділом 2 32 8 16   8       

Контрольна робота 13    13        

Усього годин  
90 16 32  13 29       

 

Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Аналіз сайтів відомих брендів, визначення їх функціональних 

характеристик.  

2 

2 Створення схеми для власного сайту. Робота з графічними файлами та 

їх оптимізація. 

2 

3 Робота з  HTML – документами.  2 

4 Створення таблиць за допомогою мови HTML. Робота  з 

гіперпосиланнями. 

2 

5 Створення web- вузла за допомогою майстра. 2 

6 Налаштування властивостей web–сторінки 2 

7 Табличні та фреймові структури web–сторінки. 2 

8 Підготовка шаблону сайту. 2 

 Разом  32 

 

 

  



Методичні вказівки до лекцій та  практичних занять 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ХУДОЖНІ РІШЕННЯ СУЧАСНОГО 

WEB-ДИЗАЙНУ 

Тема 1. Основні поняття, технології Web-дизайну. 

 

Час проведення – 2 год. 
 

Мета заняття: ознайомлення з основними поняттями web-дизайну; 

основними завданнями web-дизайну в Інтернеті, функціями web-дизайнера; 

визначити роль і предмет вивчення дисципліни web-дизайну. 

 

План заняття: 

1. Основні поняття та завдання web-дизайну.  

2. Функції web-дизайнера.  

3. Технологічні і художні рішення, що застосовуються в сучасному web-

дизайні. Логічна і фізична структура сайту.  

4. Особливості верстки документів сайту. 

5. Види модульних сіток. 

 

Ключові поняття: 

Web-дизайнер - це фахівець, який займається проектуванням і 

розробкою web-вузла; створенням його структури, підбором кольорової 

палітри і розробкою користувальницького інтерфейсу. 

Web-майстер - це фахівець, основним завданням якого є підтримка 

існуючого web-сайту. Підтримка полягає в інформаційному наповненні 

сторінок сайту і в віртуальному взаємодії з користувачами інтернету, які 

відвідують цей сайт. 

Web-сайт - це сукупність web-сторінок, об'єднаних між собою єдиною 

композицією, темою інформаційного змісту, структурою, набором кольорів, і 

знаходяться на одному або декількох серверах. 

Web-сторінка - це текстовий документ, складений з використанням 

мови HTML-розмітки. Web-сторінка є простим файлом з розширенням html 

або htm. Цей файл містить текст і зображення. 

Браузер - це прикладна програма, яка дозволяє запитувати, 

отримувати з сервера і відображати web-сторінки. Найпопулярнішим 

браузером в даний час вважається Microsoft Internet Explorer. 

Статичний web-вузол - це web-сайт, вміст якого фіксоване і не 

змінюється до тих пір, поки майстер не замінить дані на сайті. 

Динамічний web-вузол - це web-сайт, в якому інформація зберігається 

в базі даних, а web-сторінки генеруються динамічно в відповідь на запит 

клієнта. 

Модем - це пристрій, що дозволяє передавати цифрову інформацію по 

телефонних лініях. 

Сервер - це комп'ютер, підключений до мережі і призначений для 

управління ресурсами. Якщо він підключений до глобальної мережі 

інтернету, то на ньому можуть бути розміщені web-документи, які 

передаються у відповідь на запити клієнтів. 



Електронна пошта - це система, призначена для обміну електронними 

повідомленнями з глобальної мережі інтернету. 

Мережевий робот - це комп'ютерна програма, яка сканує різні web-

сайти, витягує інформацію про ключові слова і зберігає її в базі даних 

пошукового сервера. 

Пошуковий сервер - це комп'ютерна програма, яка організовує пошук 

за ключовими словами в глобальній мережі інтернету або на конкретному 

web-вузлі. У відповідь на запит користувача пошуковий сервер повертає 

список посилань на документи. Як приклад пошукового сервера можна 

назвати "yandex" і "rambler". 

Доменне ім'я - це назва web-сайту, представлене у вигляді символів 

англійською мовою. Наприклад, www.desighner.ru, www.site.com і інші. 

Протокол інтернет (IP) - це протокол передачі інформаційних пакетів, 

який лежить в основі функціонування глобальної мережі інтернету. 

Web-палітра - це набір з 216 кольорів. Web-орієнтована палітра 

гарантує, що кольорове зображення буде відображатися в незмінному 

вигляді більшістю браузерів, що працюють на різних платформах. 

Протокол - це набір правил, що регламентують обмін інформацією 

між комп'ютерами в мережі. Як приклади мережевих протоколів можна 

привести IP, HTTP і FTP. 

Гіпертекст - це інформаційна структура, яка забезпечує навігацію між 

web-документами за допомогою гіпертекстових посилань. Фрагменти тексту 

або зображення, при активації яких відображаються пов'язані з ними 

документи, називаються гіпертекстовими посиланнями. 

Логічна і фізична структура сайту 

Кожен ресурс Інтернету, від аматорської домашньої сторінки до 

великого інформаційного порталу, містить кілька тематичних рубрик, 

з'єднаних між собою гиперсвязями. Як правило, посилання на всі розділи 

сайту з короткими анонсами їх вмісту наводиться на першій, так званій 

стартовій сторінці, якої присвоюється ім'я index.htm (.html). Якщо тематичні 

рубрики містять власні підрозділи, кожна з них також має свою стартову 

сторінку, що називається index.html. 

ПРИМІТКА Таке ім'я файлу рекомендується привласнювати всім 

стартовим документам сайту, оскільки в іншому випадку при зверненні до 

будь-якого розділу за допомогою скороченого URL без вказівки назви 

стартової сторінки (наприклад, http://www.mysite.ru/photos/ замість http: // 

www.mysite.ru/photos/ startpage.html) броузер відобразить не саму web-

сторінку, а перелік зберігаються в цій папці файлів. 

Подібний набір тематичних рубрик з розподіленими за відповідними 

розділами документами і заздалегідь спроектованими гиперсвязями між 

усіма сторінками ресурсу і називається логічною структурою сайту. Фізична 

структура, навпаки, має на увазі алгоритм розміщення фізичних файлів по 

піддиректоріях папки, в якій опубліковано ваш сайт. 

 

Особливості верстки документів сайту. 

Ширина документа. Спочатку розробникові сайту ширина вікна 

браузера користувача невідома, оскільки вона може змінюватися в 

найширших межах. Ширина залежить від дозволу монітора, довжини його 

діагоналі, розміру вікна і ще деяких варійованих даних. Іншими словами 



передбачити її заздалегідь простими засобами не представляється можливим. 

З урахуванням цієї особливості утвердилося два способи верстки: 

фіксований і «гумовий». 

Фіксований макет. В даному випадку діємо від зворотного і 

встановлюємо загальну ширину макету жорстко заданій і рівній певній 

величині. Якщо взяти деяку узагальнену статистику відвідувачів сайтів і 

подивитися, який дозвіл монітора вони переважно використовують, то 

дізнаємося, що це 800 х 600 і 1024 х 768 пікселів. Виходить, що ширина 

монітора користувачів в основному 800 і 1024 пікселя. Візьмемо за орієнтир 

800 пікселів, тоді загальна ширина макету за вирахуванням вертикальної 

смуги прокрутки і рамки браузера опиниться 770-790 пікселів. 

Модульна сітка 

Модульна сітка являє собою набір невидимих напрямних, уздовж яких 

розташовуються елементи веб-сторінки. Це полегшує розміщення даних в 

документі, забезпечує візуальний зв'язок між окремими блоками і зберігає 

спадкоємність дизайну при переході від однієї сторінки до іншої. 

Веб-сторінка фактично розглядається як набір прямокутних блоків, які 

викладаються в певному порядку. При цьому, як правило, дані 

розташовуються по колонках, тому при верстці застосовують термін одно-, 

дво-, трехколонной макет і т.д.  

Кожен блок цієї сторінки чітко відділений від інших за допомогою 

порожнього простору, рамки або роздільник, в якості якого виступає 

кольоровий прямокутник з текстом заголовка. У деяких випадках відразу 

визначити, скільки колонок містить макет і справді важко. В такому випадку 

слід розуміти, що колонки можуть об'єднуватися, а також містити не тільки 

суцільний текст, а й графічні вставки. Якщо уявити основні блоки сторінки у 

вигляді однотонних прямокутників, то отримаємо наочну модульну сітку, по 

якій відразу стає зрозуміло, як зверстаний документ. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке «web-дизайн»? 

2. Дайте поняття «web-сторінка» 

3. Назвіть допустимий обсяг web-сторінки. 

4. Назвіть основні рекомендації при створенні web-сторінок 

5. Чим відрізняється логічна і фізична структура сайту 

6. Дайте поняття фіксованому макету. 

7. Дайте поняття «гумовому» макету. 

8. Які види модульних сіток ви вивчили? 

 

Теми рефератів: 

1. Історія розвитку мережі Інтернет », 

2. «Основні web-технології». 

 

Практична робота (4 год): скласти схему (модульну сітку) для 

майбутнього сайту.  

 



Тема 2. Принципи компонування і алгоритм створення web- сайту. 

Графічні зображення. 

 

Час проведення – 2 год. 

 

Мета заняття: ознайомлення з принципами компонування сайту: статичної 

та динамічної; основними компонентами web - сайту. 

План заняття:  

1. Принципи компонування сайту.  

2. Динамічний сайт.  

3. Статичний сайт.  

4. Компоненти сайту.  

5. Види графічних форматів їх особливості та відмінності.  

6. Оптимізація графічних об'єктів. 

 

Принципи компонування web- сайту 

Сучасні відеокарти підтримують кілька довільно встановлюваних 

видеорежимов, що характеризуються екранним дозволом і кількістю квітів, 

використовуваних при відображенні інформації на екрані комп'ютера. За 

допомогою вбудованих функцій операційної системи користувач може 

встановити кілька стандартних значень екранного дозволу, наприклад 

640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024 або 1600x1200 точок. 

Зрозуміло, при відкритті в одному і тому ж браузері будь-якої web-сторінки 

вона може відображатися однаковим чином в залежності від 

використовуваного відвідувачем сайту екранного дозволу. 

Для того щоб уникнути "зсуву" елементів html-документа один щодо 

одного і, як наслідок, деформації web-сторінки в цілому при зміні параметрів 

екрану, застосовується досить простий і дієвий прийом: всі компоненти web-

сторінки полягають у відповідні комірки невидимою таблиці, при цьому 

кожному об'єкту призначається одне, строго певне положення. Таким чином, 

з'являється другий критерій, за яким можна розділити всі існуючі web-сайти 

на дві умовні категорії. Даною таблиці можна призначити строго певну 

ширину в пікселях, наприклад, 640 точок, після чого жорстко позиціонувати 

її по центру екрана або "притиснути" до лівого його краю. 

Для побудови складних таблиць можна застосовувати вкладення однієї 

таблиці в іншу: наприклад, первинна таблиця шириною 640 точок задає 

горизонтальну розбиття сторінки, в кожну з її осередків вкладається ще одна, 

рівна їй по ширині невидима таблиця, що забезпечує вертикальне розбиття. 

Та- кой підхід дозволяє дробити різні ділянки web-сторінки незалежно один 

від одного, створюючи, наприклад, в одному її поле чотири вертикальні 

колонки різної ширини, а в іншому - дві, оперуючи при цьому різними 

параметрами вкладених таблиць в межах одного і того ж документа - 

розміром простору між колонками, товщиною кордонів і т. д. 

Такий варіант компонування сайту можна назвати статичним, оскільки 

ширина таблиці не змінюється в залежності від екранного дозволу. 

Зрозуміло, при зміні параметрів екрану не відбувається ні найменшого 

зміщення елементів дизайну сторінки. 



Інший підхід - коли ширину невидимою таблиці, яка містить фрагменти 

web-сторінки, задають у відсотках від поточної ширини екрану. При 

збільшенні екранного дозволу таблиця "розтягується" по горизонталі, і всі 

розміщені в її осередках елементи, позиційований або по центру, або по 

краях стовпців, зміщуються відповідно до встановленого алгоритму. В силу 

того, що параметри таблиці змінюються в залежності від налаштувань 

екрану, такий принцип компонування html-документа можна назвати 

динамічним.  

 

Статична компонування сторінки 

Переваги. Простота алгоритму верстки документа. Оптимізувавши 

сторінку для відображення з екранним роздільною здатністю 640x480 

пікселів, ви можете бути впевнені, що при зміні користувача екранних 

налаштувань елементи дизайну не "попливуть". Крім того, даний варіант 

компонування сайту в більшості випадків (при дотриманні ряду додаткових 

умов) дозволяє домогтися ідентичності відображення html-документа в 

браузерах MicrosoftInternet Explorer і Netscape Navigator. 

Недоліки. При відображенні документа на комп'ютері з високим 

екранним дозволом по краях екрану або з правого його боку залишається 

помітне порожнє поле. 

 

Динамічна компонування сторінки 

Переваги. Документ розтягується по всій ширині екрану, не 

залишається не- використаних порожніх полів. 

Недоліки. Складність верстки та налагодження сторінки, досить часто 

виявляється неадекватність відображення таких документів в браузерах 

Microsoft Internet Explorer і Netscape Navigator. 

ПРИМІТКА Використовувані в командах HTML значення пікселів 

(умовних точок) мають на увазі фізичні розміри точки екрану користувача і 

залежать від типу його монітора. 

Елементи web-сторінки 

Будь-яка web-сторінка містить певний набір стандартних елементів, які 

є обов'язковими компонентами кожного ресурсу Інтернету. Безумовно, 

асортимент і кількість подібних об'єктів можуть варіюватися в залежності 

від тематичної спрямованості сайту, обсягу опублікованих на ньому 

матеріалів, а також від цілей і завдань, які ставить перед собою творець 

даного ресурсу. Компонування таких елементів, проектування їх взаємного 

розташування і становить одну з головних завдань web-майстри. 

Першим елементом web-сторінки, який нам належить розглянути, є її 

заголовок. Він може бути виконаний як в текстовому, так і в графічному 

вигляді, але і в тому і в іншому випадку він повинен розташовуватися у 

верхній частині документа. Іноді з заголовком поєднують меню вибору 

кодування кирилиці і кнопки для переходу з російськомовної на англомовну 

версію сайту, якщо даний web-ресурс представлений на двох мовах. 

Безпосередньо підзаголовком документа, як правило, розташовується 

простір, відведений для розміщення рекламного банера. Включення банера 

саме в верхню частину web-сторінки в більшості випадків є обов'язковою 

умовою реєстрації сайту в службах баннерного обміну - системах, які 

рекламують створений вами ресурс в обмін на показ на сторінках вашого 



сайту реклами інших учасників баннерообменной мережі. Стандартний 

розмір банерів, що публікуються під заголовком документа, становить 

зазвичай 468x60 точок. Якщо ви використовуєте статичний принцип 

компонування сторінки, ширина заголовка вашого документа буде складати 

приблизно 640 пікселів: це значення обумовлене, перш за все, необхідністю 

забезпечити коректне відображення документа на моніторах з екранним 

роздільною здатністю 640x480 пікселів і уникнути появи горизонтально 

смуги прокрутки, що утрудняє його перегляд. Очевидно, що ширина банера 

в цьому випадку буде значно менше ширини заголовка, завдяки чому в тій 

частині сторінки, де ви плануєте відвести місце під рекламу, утворюється 

незайняте простір, який можна заповнити логотипом компанії-власника 

даного сайту або посиланням на сервер, який здійснює web- хостинг. 

Зрозуміло, логотип необхідний далеко не завжди: як правило, він 

включається до складу web-сторінки лише в разі, якщо сайт має комерційну 

спрямованість. 

Основну частину документа займає так зване текстове поле - ділянка, 

де і розміщується смислове наповнення сторінки: змістовний інформаційний 

текст і ілюстрації. Перераховані елементи ще називають "контент" (від англ, 

content - зміст). Розташування текстового поля залежить в першу чергу від 

того, яким чином web-дизайнер розмістить інші елементи документа. 

Наступною обов'язковою складовою частиною web-сторінки є 

елементи навігації - гіперпосилання, що зв'язують даний документ з іншими 

розділами сайту. Елементи навігації можуть бути виконані у вигляді 

текстових рядків, графічних об'єктів, тобто кнопок, або активних 

компонентів, наприклад Java-аплетів. Останні являють собою ті ж кнопки, 

які, на відміну від своїх "традиційних" сестер, вміють реагувати на рухи 

миші, виконуючи при наведенні на них курсору будь-які нескладні дії 

(включення підсвічування, створення ефекту "натискання", зміна форми і т. 

д.). Як я вже згадував в розділі "Основні" постулати "web-дизайну", 

розташовувати елементи навігації слід таким чином, щоб вони завжди були 

"на увазі", "під рукою", тобто так, щоб користувачеві не доводилося 

"відмотувати" сторінку назад , якщо текстове поле займає по висоті кілька 

фізичних екранів, після чого довго шукати посилання на інші розділи. 

Найбільш усталеним підходом є розміщення елементів навігації у лівої межі 

сторінки. 

У нижній частині документа прийнято публікувати інформацію про 

розробників сайту та адресу електронної пошти, за яким відвідувачі ресурсу 

можуть направити власникам сторінки свої відгуки, пропозиції і побажання. 

Якщо web-сторінка є стартовим документом, в нижній її частині також 

розміщують лічильник відвідувань - невеликий сценарій, що викликає 

встановлений на сервері CGI-скрипт, який фіксує кожне відкриття документа 

в браузері користувачів, змінюючи значення індикатора лічильника. Завдяки 

цьому web-майстер без праці визначить кількість відвідувачів, навести його 

сторінку в протягом будь-якого часу. Зазначу, що лічильник відвідувань 

встановлюється тільки на першій сторінці, спричиненої при зверненні до 

сайту, в інших документах ресурсу він відсутній. Не рекомендується також 

розміщувати на одній сторінці кілька різних лічильників. 

 

Питання для самоконтролю: 



1. Що таке динамічна компоновка сайту? 

2. Що таке статична компоновка сайту? 

3. Назвіть основні елементи web- сторінки. 

4. Назвіть класифікацію web-сайтів за ознаками їх перегляду. 

 

Теми рефератів: 

1. Типи веб-дизайну: текстовий, динамічний, конструктивний, 

поліграфічний, змішаний. Характеристики. 

2. Правила професійного веб-дизайну. 

Тема 3. Структура HTML документа. Кольорові специфікації.  

 

Час проведення – 2 год. 

 

Мета заняття: ознайомлення з основними поняттями HTML; визначити 

поняття основних елементів HTML та структуру HTML документа. 

 

План заняття: 

1. Мова HTML.  

2. Структура HTML документа.  

3. Специфікації елементів.  

4. Кольорові специфікації.   

5. Символьна нотація.  

6. Додавання графічних об'єктів за допомогою мови HTML. 

 

Основні поняття HTML 

 HTML - мова гіпертекстової розмітки документів (HyperText Markup 

Language). За допомогою HTML створюються Web-сторінки, які знаходяться 

в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет. HTML - це не мова 

програмування в традиційному сенсі, вона є мовою розмітки. За допомогою 

HTML текстовий документ розбивають на блоки смислової інформації 

(заголовки, параграфи, таблиці, малюнки тощо). 

Гіпертекстовий документ - це документ, що містить переходи 

(гіперпосилання) на інші документи. При використанні гіперпосилання 

відбувається переміщення від одного документа до іншого (як по ланцюжку) 

в Інтернеті. HTML-документ є гіпертекстових документом. 

 

Особливості HTML-документа: 

1. HTML-документ може містити текст, графіку, відео і звук. 

2. У загальному випадку HTML-документ - це один або кілька 

текстових файлів, що мають розширення .htm або .html. 

3. Створювати HTML-документ можна як за допомогою спеціальних 

програм - редакторів HTML (наприклад, FrontPage), так і за допомогою будь-

якого текстового редактора (наприклад, блокнота Windows). 

4. Для перегляду HTML-документів існують спеціальні програми-

браузери. Вони інтерпретують HTML-документи, тобто переводять текст 

документа в Web-сторінку, і відображають її на екрані користувача. Існує 

дуже багато різних браузерів, але найбільш поширеними броузерами є 

Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator і Opera. 



5. Якщо при інтерпретації HTML-документа броузер чогось не розуміє, 

то повідомлення про помилку не виникає, а це місце в HTML-документі 

ігнорується і не відображається броузером. 

HTML-документ складається з елементів HTML. 

Елемент HTML - це найчастіше два тега (відкриває і закриває) і 

частина документа між ними. Крім того, існують елементи HTML, що 

складаються тільки з одного тега. 

Тег - в перекладі з англійської - ярлик, етикетка. Тег визначає тип 

виведеного елемента HTML (наприклад, заголовок, таблиця, малюнок і т.п.). 

Сам тег не відображається броузером. Тег є послідовність елементів: 

• символ лівої кутової дужки (<) - початок тега; 

• необов'язковий символ слеша (/) - символ використовується, щоб 

позначити закриває тег; 

• ім'я тега; 

• необов'язкові атрибути в відкриваючому тезі; 

• символ правої кутової дужки (>) 

Атрибути - необов'язковий набір параметрів, що визначають додаткові 

властивості елемента HTML (наприклад, колір або розмір). Атрибут 

складається: 

• з назви ознаки; 

• знака рівності (=); 

• значення атрибута - рядки символів, укладеної в лапки 

Приклад елемента HTML: 

<H1 ALIGN = "CENTER"> Глава 1 </ H1> 

У цьому прикладі: 

<H1 ALIGN = "CENTER"> - відкриває тег 

</ H1> - закриває тег 

H1 - ім'я тега 

ALIGN = "CENTER" - атрибут 

ALIGN - ім'я атрибута 

"CENTER" - значення атрибута 

Правила створення HTML-документів: 

1. Теги та атрибути можна записувати в будь-якому регістрі, тобто </ 

H1> і </ h1> - це одне і те ж. 

2. Кілька прогалин поспіль, символи табуляції і переведення рядка при 

інтерпретації браузером замінюються на один пробіл. Це дозволяє писати 

добре структуровані вихідні тексти файлів HTML. 

3. Рекомендується давати імена файлам HTML малими англійськими 

літерами. Довжина імені - до восьми символів. В принципі, можна не 

дотримуватися даної рекомендації, але тоді користувачі, що працюють в 

операційних системах, відмінних від Windows, не зможуть скористатися 

вашими HTML-документами. 

 

Структура html-документу 
Кожен HTML-документ повинен починатися тегом <HTML> і 

закінчуватися тегом </ HTML>. Ці теги позначають, що знаходяться між 



ними рядка представляють єдиний HTML-документ. Крім того, можна 

помітити, що файл HTML в цілому є елементом мови HTML. 

Також в HTML-документі повинні бути присутніми елементи HEAD 

(інформація про документ) і BODY (тіло документа). 

Розділ документа HEAD 

 Розділ документа HEAD визначає його заголовок, а також містить 

додаткову інформацію про документ для броузера. Цей розділ не є 

обов'язковим, однак рекомендується завжди використовувати його в своїх 

HTML-документах, так як правильно складений заголовок може бути вельми 

корисний. 

Розділ заголовка починається тегом <HEAD> і слід відразу за тегом 

<HTML>. Між відкриває і закриває тегами елемента HEAD розташовуються 

інші елементи заголовка. 

Назва документа TITLE. Для того щоб дати назву HTML-документу, 

призначений тег <TITLE>. Ця назва буде виведено в заголовок вікна 

броузера. Назва записується між тегами <TITLE> і </ TITLE> і являє собою 

рядок тексту. Довжина цього рядка може бути будь-який, але 

рекомендується робити її не більш 60 символів. Елемент TITLE повинен 

знаходитися тільки в розділі HEAD. 

Розділ документа BODY 

В цьому розділі документа розташовується та інформація, яка 

відображається у вікні броузера. Розділ BODY повинен починатися тегом 

<BODY> і завершуватися тегом </ BODY>, між якими розташовуються 

елементи HTML, з яких і складається зміст документа. 

Специфікація елемента BODY 

Тег <BODY> має ряд атрибутів, що визначають зовнішній вигляд 

документа. Нижче наводиться специфікація тега <BODY>. 

<BODY 

TEXT = "колір тексту" 

BGCOLOR = "колір фону" 

BACKGROUND = "адреса фонового малюнка" 

LINK = "колір невідвідування гіперпосилання" 

VLINK = "колір відвідується гіперпосилання" 

ALINK = "колір активного гіперпосилання" 

Атрибут TEXT задає колір шрифту для всього документа в форматі 

RGB або в символьній нотації. За замовчуванням (якщо не вказано цей 

атрибут) буде використано стандартні броузера. 

Атрибут BGCOLOR задає колір фону вікна броузера документа в 

форматі RGB або в символьній нотації. За замовчуванням використовуються 

настройки броузера. 

Атрибут BACKGROUND дозволяє вказати адресу і ім'я малюнка, який 

використовується в якості фону. Цей малюнок буде розмножений і 

розподілений на задньому плані документа. 

Атрибути LINK, VLINK і ALINK задають кольори гіперпосилань в 

форматі RGB або в символьній нотації. За замовчуванням використовуються 

настройки броузера. Невідвідування гіперпосилання - гіперпосилання, яка 

ще не використовувалася для переходу до іншого документу. Відвідана 

гіперпосилання - гіперпосилання, яка вже використовувалася для переходу 



до іншого документу. Активне гіперпосилання - гіперпосилання на 

документ, до якого в даний момент відбувається перехід. 

 Поради щодо використання атрибутів тега BODY 

• Якщо ви вказуєте хоча б один колір в тегу BODY, то вкажіть і інші. 

Це пов'язано з тим, що користувач може встановити настройки кольорів 

свого броузера як йому зручніше. Вказівка тільки одного кольору може 

привести до ситуації, що у деяких користувачів текст зіллється з кольором 

фону. В результаті перегляд документа буде утруднений. 

• Вибирайте колір тексту так, щоб він "працював" разом з кольором 

фону або основними кольорами зображення. Наприклад, червоне на 

зеленому може викликати серйозні проблеми у значної кількості людей. 

• В елементі BODY можна задати як BGCOLOR, так і BACKGROUND. 

В цьому випадку броузер віддає перевагу BACKGROUND, але якщо 

зображення фону неможливо завантажити, буде використано BGCOLOR. 

Тому намагайтеся задавати колір фону схожим на колір шпалер, щоб не 

порушився баланс кольорів документа. 

 Приклади:  

Приклад простого HTML-документа 

  

<HTML> 

<HEAD> 

 <TITLE> Привітання </ TITLE> 

</ HEAD> 

<BODY> 

 <P> Ласкаво просимо! </ P> 

</ BODY> 

</ HTML> 

 

Питання для самоконтролю: 

7. Дайте поняття елементу HTML, тега, атрибутів. 

8. Що таке браузер? 

9. Які особливості і правила HTML-документа? 

10. Які елементи HTML входять в обов'язкову структуру HTML-

документа? 

11. Для чого використовується елемент BODY, і які він має атрибути? 

 

Практична робота (4 год): створити дві web- сторінки в редакторі блокнот, 

використовуючи мову HTML, з інформацією про себе. 

 

Тема 4. Введення текстової інформації. Гіперпосилання. 

 

Час проведення – 2 год. 

 

Мета заняття: ознайомлення з основними елементами форматування тексту: 

заголовок, абзац, переклад рядка, списки, форматування шрифту; спосіб 

створення таблиць за допомогою мови HTML. 

План заняття: 



1. Основні елементи форматування тексту: заголовок, абзац, 

переклад рядка, списки, форматування шрифту;   

2. Створення таблиць за допомогою мови HTML.  

3. Основні поняття гіперпосилання;  

4. Правила створення посилань на різні типи документів. 

 

 

Основні елементи форматування тексту: заголовок, абзац, 

переклад рядка, списки, форматування шрифту 

 

Розбиття всього тексту на структурні елементи називається логічним 

форматуванням. У HTML-документі логічне форматування досягається за 

допомогою спеціальних тегів. 

Одним з перших правил складання будь-яких документів є розбиття 

його тексту на окремі абзаци, які виражають закінчену думку. У HTML-

документі поділ на абзаци проводиться за допомогою спеціального тега <P>. 

Синтаксис цього тега такий: 

ALIGN = "вирівнювання"> 

Атрибут ALIGN визначає спосіб вирівнювання абзацу. Він може мати 

наступні значення: 

• LEFT - текст вирівнюється по лівому краю вікна броузера. Це 

значення використовується за умовчанням, тобто коли атрибут не вказаний. 

• CENTER - текст вирівнюється по центру вікна броузера. 

• RIGHT - текст вирівнюється по правому краю вікна броузера. 

Приклад використання тега <P>: 

<HTML> 

<HEAD> 

 <TITLE> Привітання </ TITLE> 

</ HEAD> 

<BODY> 

 <P> Ласкаво просимо! </ P> 

 <P ALIGN = "CENTER"> Ласкаво просимо! </ P> 

 <P ALIGN = "RIGTH"> Ласкаво просимо! </ P> 

</ BODY> 

</ HTML> 

Так як броузер автоматично визначає місця перенесення рядків, іноді 

виникають ситуації заборонити новий рядок в якому-небудь місці або, 

навпаки, примусово зробити новий рядок в якомусь певному місці. Для 

цього існують особливі теги, що керують перекладом рядків. 

Коли необхідно зробити примусове переведення рядка, 

використовують тег <BR>. Цей тег не має атрибутів і закриває тега. Приклад 

використання примусового переведення рядка: 

<HTML> 

<HEAD> 

  <TITLE> Привітання </ TITLE> 

</ HEAD> 

<BODY> 

  <P> Ласкаво <BR> просимо! </ P> 

</ BODY> 



</ HTML> 

Створення таблиць за допомогою мови HTML 

Одним з найбільш потужних і широко застосовуваних у HTML коштів 

є таблиці. Вони використовуються не тільки традиційно як метод 

представлення даних, а й як засіб форматування Web-сторінок. Документ 

HTML може містити довільне число таблиць, причому допускається 

вкладеність таблиць одна в одну. 

Кожна таблиця починається тегом <TABLE> і закінчується тегом </ 

TABLE>. Усередині цієї пари тегів розташовується опис вмісту таблиці. 

Будь-яка таблиця складається з однієї або декількох рядків, в яких задаються 

дані для окремих осередків. 

Кожен рядок починається тегом <TR> і закінчується тегом </ TR>. 

Окрема осередок в рядку обрамляється парою тегів <TD> і </ TD> або <TH> 

і </ TH>. Тег <TH> використовується для осередків заголовка таблиці, а 

<TD> - для осередків даних. Відмінність цих тегів в тому, що в заголовку за 

замовчуванням використовується напівжирний шрифт, а для даних - 

звичайний. 

Теги <TD> і <TH> не можуть з'являтися поза описом рядка таблиці 

<TR>. 

Приклад таблиці: 

<HTML> 

<HEAD> 

 <TITLE> Приклад таблиці </ TITLE> 

</ HEAD> 

<BODY> 

<TABLE> 

 <TR> 

  <TD> Осередок 1 </ TD> 

  <TD> Осередок 2 </ TD> 

 </ TR> 

 <TR> 

  <TD> Осередок 3 </ TD> 

  <TD> Осередок 4 </ TD> 

 </ TR> 

</ TABLE> 

</ BODY> 

</ HTML> 

Специфікація тега <TABLE>: 

<TABLE 

ALIGN = "вирівнювання". 

BORDER = "товщина рамки" 

CELLPADDING = "відстань" 

CELLSPACING = "відстань" 

HEIGHT = "висота" 

VALIGN = "вертикальне вирівнювання" 

WIDTH = "ширина". 

 

Основні поняття гіперпосилання 



Гіперпосилання - переходи до інших документів. Вони є основою 

HTML. Гіперпосилання можна використовувати для переходу не тільки до 

інших HTML-документів, але і іншим об'єктам, які можна розмістити на 

комп'ютері, наприклад, до відео- та аудіофайлів, архівів, малюнків і т.п. 

Кожне посилання складається з двох частин. Перша - це те, що 

відображається браузером. Вона називається покажчиком посилання. Друга 

частина - адресна, що містить адресу об'єкта, до якого повинен відбуватися 

перехід. Цю частину називають URL (універсальний ідентифікатор ресурсів). 

Коли ви натискаєте мишею по покажчику посилання, браузер 

завантажує документ, адреса якого вказана в URL. 

Покажчиком посилання може бути слово, група слів або малюнок. 

Якщо покажчик текстовий, то він зазвичай відображається броузером 

підкресленим синім шрифтом. При наведенні курсора миші на покажчик 

курсор приймає форму руки, вказуючи, що це посилання і можна зробити 

перехід. Якщо покажчик графічний, зовні він не відрізняється від інших 

малюнків, але при наведенні курсору миші на такий покажчик, курсор також 

приймає форму руки. 

 За своєю суттю URL - це адреса файлу, до якого відбувається перехід. 

Вказівка адреси може бути відносним або абсолютним. 

Коли в URL вказується повний шлях до файлу, незалежно від того, де 

цей файл знаходиться (в Інтернеті або на жорсткому диску комп'ютера), то 

це абсолютна вказівку. Наприклад: http://www.mysite.ru/page.htm - 

абсолютний адресу документа, що знаходиться в Інтернеті, c: \ web \ 

doc1.htm - абсолютний адреса документа на диску c. 

Якщо в URL вказується не повний шлях, а шлях щодо адреси 

документа, в якому знаходиться посилання, то це відносне вказівку. 

Наприклад, броузер відображає документ, абсолютний адреса якого c: \ web \ 

doc1.htm, в цьому документі є посилання з адресою pict / ris1.jpg, то це 

означає, що насправді посилання буде на документ за адресою c: \ web \ pict \ 

ris1.jpg. 

Коли треба послатися на файл, що знаходиться на іншому комп'ютері, 

тоді слід користуватися абсолютним зазначенням, а якщо посилатися на 

файли, що знаходяться на тому ж комп'ютері, де і документ, що містить 

посилання, то краще використовувати відносне вказівку. 

Правила запису посилань 

Для організації посилання необхідно вказати браузеру, що є 

покажчиком посилання, а також визначити адресу документа, на який 

відбувається посилання. Обидва цих дії виконуються c допомогою тега <A>. 

Тег <A> має наступну специфікацію: 

<A 

HREF = "URL-адресу" 

NAME = "ім'я посилання" 

TARGET = "об'єкт для виведення" 

> 

Атрибут HREF використовується для завдання адреси файлу, до якого 

проводиться перехід. Значення цього атрибута є текстовий рядок, що містить 

абсолютний або відносний URL-адресу. 



Атрибут NAME призначений для завдання посиланням імені. Значення 

цього атрибута є коротка текстова рядок. Цей атрибут використовується для 

посилань усередині одного HTML-документа. 

Атрибут TARGET дозволяє визначити, куди буде виводитися 

документ, на який відбувається перехід. Цей атрибут може мати значення 

_blank - це означає, що документ буде виводитися в новому вікні броузера. 

Приклад посилання: 

<A HREF="doc1.htm"> Документ 1 </A> 

При натисканні мишею на цьому рядку броузер завантажить і 

відобразить файл doc1.htm, тобто "Документ 1" - це покажчик посилання, а 

"doc1.htm" - URL-адресу. 

Крім посилань на інші документи, часто буває корисно включити 

посилання на різні частини поточного документа. Наприклад, великий 

документ читається краще, якщо він має зміст з посиланнями на відповідні 

розділи. 

Для побудови внутрішньої посилання спочатку потрібно створити 

покажчик, який визначає місце призначення. Для цього в місці, куди потім 

буде проводитися посилання, треба помістити тег <A> з атрибутом NAME, 

визначивши цим атрибутом ім'я покажчика. наприклад: 

<A NAME="glava5"> </A> 

Після того як місце призначення визначено, можна приступити до 

створення посилання на нього. Для цього в атрибуті HREF тега <A> 

поміщається ім'я посилання з префіксом #, що говорить про те, що це 

внутрішнє посилання. 

<A HREF="#glava5"> Глава 5 </A> 

Коли користувач клацає мишею на засланні, що вказує на інший 

HTML-документ, то документ виводиться безпосередньо у вікні броузера. 

Якщо ж посилання вказує на документ іншого типу, програма перегляду 

приймає документ і потім вирішує, що з ним робити далі. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Чим відрізняються абзаци від заголовків? 

2. Які бувають списки? 

3. Які теги використовуються для зміни шрифту?  

4. Що таке «інформація»? 

 

 

Практична робота (4 год.) 

Створіть таблицю, яка в першому рядку містить одну клітинку, в 

другій - дві, в третій - три осередки. Застосувати різні значення 

атрибуту ALIGN тега <IMG>. 

 

РОЗДІЛ 2. WEB-ПРОГРАМУВАННЯ 

Тема 1. Створення Web- вузла за допомогою майстра (редактор Front 

Page). Основні принципи роботи з DW. 

Час проведення – 2 год. 
 



Мета заняття: Ознайомлення з основами створення web- сторінок і web- 

вузлів за допомогою візуального редактора Front Page. 

План заняття: 

1. Створення web- вузла за допомогою майстра.  

2. Властивості сторінки.  

3. Проектування і створення таблиць.  

4. Запуск редактора, знайомство з вікнами DW.  

5. Налаштування сайту. 

 

 

Створення web- вузла за допомогою майстра.  

Для швидкого і зручного створення Web-сайту в FrontPage існують 

майстри і шаблони, які дозволяють автоматично створювати нові сторінки з 

розширеними можливостями. У разі використання шаблонів нові 

сформатував сторінки утворюються без вашої безпосередньої участі. 

Створення ж сторінки за допомогою майстра відбувається в діалоговому 

режимі: майстер задає питання про створюваної сторінці і будує її на підставі 

ваших відповідей. Майстри і шаблони знаходяться в головному меню Файл, 

Новий, Сайт. 

Сайт з однієї сторінки (лише однієї сторінки Web-сайт) - містить тільки 

домашню сторінку. 

Вищий корпоративний майстер - надає інформацію про компанію 

(роль діяльності, вид продукції, що випускається, надані послуги), а також 

відомості про те, як зв'язатися з нею і як налагодити зворотний зв'язок. 

Особистий сайт - містить сторінки з особистої, професійної та 

контактною інформацією. 

Майстер імпорту сайту - створюється новий Web-сайт з вмістом, яке 

імпортується з іншого сайту. 

Майстер обговорень в Веб - електронна дошка оголошень, на якій одні 

користувачі залишають питання, а інші - відповіді на них. 

Порожній сайт - Web-сайт без сторінок (ви можете імпортувати їх з 

іншого Web-сайту. 

Сайт підтримки замовника - містить сторінки і форми для підтримки 

повномасштабного діалогу з клієнтами. 

 Сайт проекту - надає відомості про проект: графік виконання, 

інформація про тих, хто працює над проектом, строк виконання та т.д. 

Майстри і шаблони дуже зручні, але їх використання призводить до 

створення дуже схожих один на одного сайтів. 

Створення структури Web-сайту 

Структура Web-сайту створюється в режимі Навігація. Клацніть 

правою кнопкою на піктограмі домашньої сторінки і в контекстному меню 

виберіть команду Нова сторінка, щоб створити нову порожню сторінку. 

Піктограма нової сторінки розміститься під піктограмою домашньої сторінки 

і між ними встановлено зв'язок (вони з'єднані вертикальною лінією). Це 

означає, що нова сторінка є дочірньою по відношенню до домашньої 

сторінки. 

Створимо ту структуру сайту, яку спроектували раніше. Якщо ми 

хочемо створити сторінку нижчого рівня, то необхідно натиснути правою 

кнопкою на сторінку вище, вибрати в контекстному меню Нова сторінка 



 

Властивості сторінки. 

 

Оформлення кожної сторінки здійснюється в режимі Сторінка і 

починається з настройки властивостей сторінки. 

Після виконання команди Page Properties в контекстному меню, яке 

викликається натисканням правої кнопки миші у вікні сторінки з'являється 

однойменна панель з безліччю закладок. 

Основні властивості: 

- Місцезнаходження - URL-адресу цієї сторінки; 

- Назва - ім'я сторінки; 

- основне місце, кінцевий фрейм - віконця роботи з кадрами; 

- фоновий звук - місцезнаходження файлу і час відтворення музики; 

- керуючі скрипти дизайнера - вибір платформи (рекомендується 

залишити все як є). 

Фон: 

- фоновий малюнок - завдання фонового малюнка на сторінку; 

- водяний знак - при включенні даного прапорця фоновий малюнок не 

прокручується разом з текстом; 

- стиль ролловера - тут можна змінити стиль гіпертексту, який 

з'являється після наведення на посилання курсора; 

- кольору - можна задати колір фону всієї сторінки, тексту, 

гіперпосилань; 

- отримати фонову інформацію з іншої сторінки - якщо Ви хочете 

використовувати один і той же малюнок для декількох або всіх 

сторінок сайту, то можна завантажити малюнок з першою сторінкою, а 

потім з допомогу цього віконця, брати малюнок для інших сторінок 

(тим самим заощаджуючи час завантаження ). 

Для створення фону сторінки іноді використовують вже готові 

зображення, текстури, які можна завантажити з Internet або взяти з графічної 

бібліотеки. 

Текстура зазвичай являє собою невелике графічне зображення 

(оптимальний розмір 96 х 96 пікселів). При створенні фону FrontPage 

"розмножує" текстуру, створюючи мозаїку. Текстура повинна бути створена 

так, щоб при побудові мозаїки "стики" між окремими текстурами не були 

видні. 

У вікні Поля можна змінити відстань від верхнього лівого кута 

браузера до інформації, розташованої на сторінці. Для цього необхідно 

активувати опції Вказати верхнє поле і Вказати ліве поле. У віконцях можна 

набрати потрібні відстані в пікселях. Що б прибрати поля, необхідно 

поставити нулі в обох опціях. 

Проектування і створення таблиць. 

 

Bo FrontPage використовуються два засоби, що дозволяють розбивати 

сторінку на області, які містять текст і графічні зображення - таблиці і кадри 

(фрейми). Слід зауважити, що краще використовувати таблиці, ніж фрейми. 

Найважливішим засобом розробки макета Web-сторінки є таблиця. 

Функції таблиць при створенні Web-сторінок різноманітні. В першу чергу 

слід виділити наступні з них: 



- вирівнювання даних шляхом введення їх в елементи таблиці (при 

цьому предоставляется можливість малювати таблицю лініями різної 

товщини); 

- подання тексту у вигляді колонок; 

- вирівнювання в формах полів введення і їх назв; 

- розподіл тексту і графіки з різних колонкам; 

- створення рамки навколо тексту або графічних зображень; 

- розміщення графічних зображень по обидві сторони від тексту (або 

з усіх боків) і навпаки; 

- розташування тексту по контуру графічного зображення; 

- створення кольорового фону для текстового фрагмента або 

окремого зображення; 

- включення таблиць в інші таблиці. 

У процесі створення таблиці в діалоговому вікні Вставити таблицю 

встановлюються значення таких властивостей: кількість рядків і стовпців, 

ширина таблиці, товщина ліній, що розділяють комірки і обмежують 

таблицю, величина інтервалів між вмістом і внутрішнім краєм кордонів 

осередку, вирівнювання таблиці і т.д. Надалі значення властивостей таблиці 

можна змінити. У будь-який момент можна видалити як одну, так і декілька 

рядків або колонок, об'єднати суміжні осередки, сформатувати особливим 

чином вміст одного осередку або виділеного діапа¬зона осередків і т.д. При 

введенні даних розмір осередку збільшується по вертикалі і по горизонталі в 

межах обмежень, встановлених для таблиці і стовпці. 

Ви можете задати ширину таблиці як в пікселях (фіксована ширина), 

таки в процентному співвідношенні щодо ширини вікна браузера або кадру, 

в який включена сторінка. Якщо ширина окремого стовпця або всієї таблиці 

задана в пікселях, то відображення цієї таблиці в браузері буде залежати від 

дозволу екрану, заданого на комп'ютері користувача. 

Виділіть домашню сторінку і перейдіть в режим перегляду Сторінка. 

Відкрийте меню Таблиця і активізуйте команду Вставка → Таблиця. В 

результаті відкриється діалогове вікно Вставити Таблицю. 

 

  

Питання для самоконтролю: 

1. Для чого призначений візуальний редактор Front Page? 

2. Як створюється структура web - сторінки. 

3. Як встановити властивості web- сторінки? 

4. Назвіть способи редагування тексту 

5. Назвіть способи створення і редагування таблиць в редакторі. 

6. Що таке Dreamweaver? 

7. В якому вікні налаштовується властивості web-сайту. 

8. Назвіть основні настройки сайту 

 

Практична робота (4 год): підготувати матеріали для створення 

майбутнього сайту (текст, графіку). 

Тема реферату: Призначення і можливості візуальних редакторів, їх 

порівняльний аналіз 



Тема 2. Робота над web-сайтом.  

Час проведення – 2 год. 

Мета заняття: Ознайомлення з основами створення web - сторінок в 

редакторі DW; настройка властивостей web - сторінки. 

План заняття: 

1. Основи створення web - сторінок в редакторі DW;  

2. Налаштування властивостей web – сторінки.  

3. Засоби додавання графічних об'єктів на web- сторінку, замінник 

графіки - його призначення.  

4. Створення графічних посилань.  

 

Створення нової веб-сторінки 

Створення нашої першої веб-сторінки в Dreamweaver MX. Новий 

документ можна створити декількома способами - «з нуля» або на основі 

шаблонів. Створити порожню веб-сторінку в Dreamweaver MX File • New 

(Файл • Новий). Ця команда, як і комбінація клавіш Ctrl + N, відкриває 

діалогове вікно New Document (Новий документ). Діалогове вікно New 

Document за своїм змістом аналогічно стартовому вікна. На вкладці General 

(Загальні) вибираємо зі списку Category (Категорія) категорію створюваного 

документа - Basic page (Домашня сторінка). Трохи правіше відкриється 

новий список Basic page. Саме в цьому списку вибираємо тип основної 

сторінки. Для створення простої HTML-сторінки слід вибрати тип HTML. 

Натискаємо кнопку Create (Створити) - і сторінка буде створена. За 

замовчуванням нова сторінка буде названа Untitled-1. Це ім'я документа буде 

відображатися на «закладці» біля верхньої межі документа. Одночасно зі 

створенням нової сторінки Dreamweaver MX 2004 напише необхідний 

початковий HTML-код. 

Створення на основі шаблону: У діалоговому вікні New Document зі 

списку Category вибираємо пункт Page Designs (Дизайн сторінки). У 

відкритому правіше однойменному списку ми побачимо колекцію шаблонів 

типових веб-сторінок. Ще правіше розташовано вікно Preview (Попередній 

перегляд), в якому можна побачити мініатюру обраного шаблону. 

Натискаємо кнопку Create - і веб-сторінка готова! Ви побачите в робочій 

області веб-сторінку, створену на основі вибраного шаблону, причому ця 

веб-сторінка буде відображатися в дизайнерському режимі (Design). Вам 

залишається тільки вставити свої картинки і текст, а потім зберегти 

отриманий результат. 

Налаштування властивостей веб-сторінки 

Виконаємо команду меню Modify • Page Properties (Змінити • 

Властивості сторінки). За цією командою відкриється діалогове вікно Page 

Properties (Властивості сторінки) 

Саме в цьому вікні ми трохи змінимо той HTML-код, який 

Dreamweaver MX 2004 самостійно написав при створенні сторінок. Ми 

введемо параметри у відповідні поля діалогового вікна Page Properties. 

У правій частині вікна розташований список Category - тут вибираємо 

потрібну категорію параметрів веб-сторінки. Це найголовніша категорія при 

налаштуванні веб-сторінки. Саме тут ми вказуємо параметри, які визначать 

зовнішній вигляд нашої веб-сторінки. 



Для заповнення фону такою картинкою в поле Background image 

(Шпалери) вказуємо шлях до фонового малюнку або його ім'я. Слід 

зауважити, що фоновий малюнок має переважне значення перед фоновим 

кольором. 

Тому якщо вказати обидва параметри, то на веб-сторінці можна буде 

спостерігати тільки фоновий малюнок. 

Після розділової риси слідують поля введення для установки чотирьох 

параметрів, що визначають величину полів між веб-сторінкою та межами 

вікна браузера. Справа в тому, що за замовчуванням (тобто коли ці поля 

незаповнені) веб-сторінка у вікні браузера зазвичай відображається з 

деякими відступами зверху і з боків. Щоб веб-сторінка заповнювала весь 

простір вікна браузера, треба ввести в наступні поля нульові значення. Отже, 

в нижній частині вікна Page Properties знаходяться наступні поля введення 

значень: 

• Left margin (Ліве поле) - визначає відступ від лівої межі; 

• Right margin (Правое поле) - визначає відступ від правої межі; 

• Top margin (Верхнє поле) - визначає відступ зверху; 

• Bottom margin (Нижнє поле) - визначає відступ знизу. 

Коли кодування вказана, натискаємо знаходиться поруч кнопку Reload 

(Перезавантажити). А після закінчення всіх установок властивостей сторінки 

натискаємо кнопку ОК і переходимо до подальшого редагування веб-

сторінки. 

 

Вставка графіки на веб-сторінку 

 

Для вставки графічного зображення виконуємо команду меню Insert • 

Image (Вставити • Зображення). Також можна використовувати кнопку Image 

(Зображення) на вкладці Common (Загальні) панелі інструментів Insert 

(Вставка). 

В поле введення URL відображається відносний шлях до файлу. Якщо 

веб-сторінка, на яку ми вставляємо зображення, ще не збережена, шлях буде 

абсолютним. А після клацання на кнопці OK Dreamweaver MX 2004 

попередить вас, що даний файл буде записаний з абсолютним шляхом. 

Список, що розкривається Relative to (Щодо) дозволяє вибрати, щодо чого 

визначається шлях (документа або кореневого каталогу сайту). 

У правій частині діалогового вікна розташовується панель Image 

Preview (Попередній перегляд зображення), на якій не тільки здійснюється 

попередній перегляд вибраного зображення, але і відображаються його 

характеристики: розмір, формат, обсяг і передбачуваний час завантаження. 

Втім, цю панель можна і закрити. Для цього слід прибрати прапорець 

Preview image (Попередній перегляд зображення) в нижній частині 

діалогового вікна. Так як ми плануємо вставити фотографію автора сайту, то 

не дивно, що файл збережено в форматі JPEG. На закінчення клацаємо на 

кнопці ОК. Зображення буде вставлено на місце текстового курсора на веб-

сторінку. Якщо файл, що містить зображення, заздалегідь не був поміщений 

в кореневу папку сайту, Dreamweaver MX 2004 попередить вас про це, а 

заодно поцікавиться, чи не треба перемістити цей файл в папку сайту. 

Звичайно, треба. Інакше на опублікованій веб-сторінці цей малюнок може не 

відобразитися. 



Для створення такого посилання потрібно мати як мінімум два об'єкти. 

По-перше, заздалегідь створюємо і зберігаємо веб-сторінку, на яку буде 

посилання. По-друге, підбираємо відповідне зображення, яке збираємося 

використовувати в якості графічної посилання. Попередньо це зображення 

слід відформатувати, підібрати потрібні розміри і зберегти його з потрібним 

ім'ям, в потрібному форматі і у відповідній папці сайту. До добірці 

зображення слід ставитися дуже серйозно. 

Графічні посилання 

Як правило, зображення, що використовується в якості посилання, має 

маленькі розміри. Скажімо, ми плануємо показувати на веб-сторінці галерею 

етикеток одного знаменитого петербурзького пивоварного заводу. Щоб 

детально представити інформацію про продукцію цього пивзаводу, у Вас 

можуть запитати досить багато етикеток. Причому всі ці етикетки повинні 

бути відскановані з великою роздільною здатністю і мати досить великі 

розміри. При таких умовах веб-сторінка буде завантажуватися дуже довго (з 

огляду на характеристики наших ліній зв'язку та модемів відвідувачів веб-

сторінки). Все це негативно діє на популярність нашої веб-сторінки. Але є 

елементарний вихід! Ми не станемо розміщувати на нашій веб-сторінці 

відразу великі і якісні зображення. Тим більше що всі вони можуть просто не 

поміститися на даній веб-сторінці. Краще ми підготуємо зменшені копії 

(можливо навіть і з гіршим дозволом) зображень етикеток і розмістимо їх 

послідовно на нашій веб-сторінці. Для цього використовуємо команду меню 

Insert • Image (Вставка • Зображення). У діалоговому вікні Select Image 

Source вибираємо ім'я файлу, що містить відповідну мініатюру етикетки. Так 

само чинимо і з іншими слайдами етикеток.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть способи створення web сторінок »? 

2. Які основні настройки сторінки необхідно виконати перед 

створенням web - сторінок? 

3. Якими способами можна додати графічні зображення в web- 

сторінку? 

4. Що таке замінник графіки, назвіть його призначення ? 

 

Тема 3. Робота з таблицями та фреймами. 

Час проведення – 2 год. 

Мета заняття: ознайомлення з основними способами створення і 

редагування таблиць і додаткових елементів для розмітки документа. 

План заняття: 

1. Елементи розмітки сторінки.   

2. Таблиці. Табличний дизайн сторінки.   

3. Створення фреймової структури web -сторінки.   

4. Вибір і редагування фрейму.  

5. Заповнення фреймів. 

 

Елементи розмітки сторінки 

Щоб всі елементи на веб-сторінці виглядали естетично, простір веб-

сторінки використовувалося максимально, але при цьому відвідувачеві на 



ній було комфортно, щоб вся веб-сторінка була красива, треба попрацювати 

над правильної та оптимальної розміткою веб-сторінки. Ясно, що перед 

початком роботи в Dreamweaver MX 2004 необхідно створити план-макет 

веб-сторінки - що називається, «на папері». 

Допоміжні інструменти розмітки веб-сторінки 

У Dreamweaver MX 2004 закладено багато коштів для того, щоб 

зробити вашу роботу зі створення красивого і оптимального сайту швидкою і 

ефективною. Такими допоміжними інструментами є серед інших так звана 

модульна сітка і лінійка. Основне їх призначення - це вирівнювання різних 

об'єктів на веб-сторінці. 

Сітка. Щоб включити модульну сітку в Dreamweaver MX 2004, треба 

виконати команду меню View • Grid • Show Grid (Вид • Сітка • Показати 

сітку). Повтор цієї ж команди призведе до приховування сітки. В результаті 

на робочій області веб-сторінки сітка. Ця сітка буде видно тільки в режимі 

редагування Dreamweaver MX 2004. За замовчуванням лінії сітки 

розташовані з інтервалом в 50 пікселів. Щоб збільшити інтервал часу 

проходження ліній сітки, виконуємо команду меню View • Grid • Grid Setting 

(Вид • Сітка • Налаштування сітки). Ця команда відкриває діалогове вікно 

Grid Setting (Налаштування сітки). Прапорець Show grid (Показати сітку) 

показує сітку, а прапорець Snap to grid (Прив'язати до сітки) включає 

прив'язку елементів веб-сторінки до сітки. Таким чином, дії цих прапорців 

аналогічні відповідним командам меню. В поле введення Spacing (Відстань) 

встановлюємо значення проміжків між сусідніми лініями сітки. Тут же 

вказуємо і одиницю виміру цих відстаней. Останній перемикач Display 

(Відображення) включає один з двох можливих режимів відображення сітки 

на екрані: лініями (Lines) або точками (Dots). 

Командою меню View • Grid • Snap to Grid (Вид • Сітка • Прив'язати до 

сітки) включається так звана прив'язка до сітки. В цьому випадку всі 

поміщаються на веб-сторінку об'єкти будуть прив'язуватися ( «прилипати») 

до тієї чи іншої лінії сітки. Це дещо спрощує взаємне розміщення і 

вирівнювання об'єктів. 

Додаткова допоміжна розмітка. Крім допоміжних сітки і лінійок є ще 

кілька видів іншої допоміжної розмітки. Допоміжні інструменти істотно 

полегшують роботу по створенню веб-сторінки і доступні тільки в 

Dreamweaver MX 2004. Вони абсолютно не впливають на зовнішній вигляд 

веб-сторінки і її HTML-код. 

Для того щоб включити (або вимкнути) будь-яку допоміжну розмітку, 

необхідно виконати команду меню View • Visual Aids (Вид • Допоміжна 

розмітка). За цією командою меню розкриється список можливих варіантів 

допоміжної розмітки Вже включені розмітки відмічені галочкою. Пункт 

Show All (Показати все) автоматично включає всі представлені тут варіанти 

допоміжної розмітки. При цьому сам він змінюється на пункт Hide All 

(Заховати все). Клацання по такому пункту призводить до автоматичного 

виключення відразу всіх допоміжних розміток. 

Передбачені наступні допоміжні розмітки. 

• Table Widths включає відображення розмірів елементів таблиці. 

• Table Border відповідає за відображення кордонів таблиці. 

Таблиці на веб-сторінці, що будується в Dreamweaver MX 2004, разом з 

шарами є найбільш популярними засобами допоміжної розмітки. 



• Layer Borders включає відображення кордонів шарів. 

• Frame Borders відображає кордону фреймів. 

• Image Maps показує розмітку графічних карт. 

• Invisible Elements відображає знаки невидимих елементів сторінки: 

коментарі, іменні якоря, сценарії Java Script і т. Д. 

Всі ці спеціальні елементи так чи інакше полегшують роботу з 

побудови стильного, добре відформатованого і правильно розмічені сайту. 

Таблиці 

Таблиці в HTML вже давно не просто оболонка для спеціального 

представлення і збереження даних .. таблиці - ще й дуже простий і 

ефективний спосіб форматування цілої веб-сторінки. Можна створювати 

таблиці різної складності, редагувати їх властивості. 

Отже, все таблиці можуть бути розділені на два великі класи По-

перше, це звичайні таблиці для зручного систематизованого уявлення будь-

яких даних. По-друге, це таблиці для простого і зручного форматування 

вмісту веб-сторінки. 

створення таблиць 

Виконаємо команду меню Insert • Table (Вставити • Таблицю). Крім 

того, можна натиснути і на кнопку Table (Таблиця) вкладки Common 

(Загальні) на панелі інструментів Insert (Вставка). Все це призводить до 

відкриття діалогового вікна Table (Таблиця). У цьому діалоговому вікні ми 

будемо задавати початкові параметри нашої таблиці. Група параметрів Table 

size (Розміри таблиці) є основною. У полях введення Rows (Рядки) і Columns 

(Колонки) задаємо відповідно кількість рядків і стовпців (колонок) 

майбутньої таблиці. Це початкові дані. При заповненні таблиці на веб-

сторінці можна буде змінити ці значення - додати або видалити стовпці або 

рядки. 

В поле введення Table width (Ширина таблиці) задаємо ширину 

таблиці. Тут же в списку можна вибрати одну з двох систем вимірювання 

цієї ширини - відсотки (percent) або пікселі (pixels). Потім в полі введення 

Border thickness (Товщина кордону) задаємо товщину меж таблиці в пікселах. 

За умовчанням встановлено середнє арифметичне значення - воно і є 

найбільш підходящим. Спробуйте збільшити його - елементи таблиці стануть 

більше нагадувати кнопки або рамки. Для того щоб взагалі прибрати 

кордони, треба ввести в це поле 0 (нуль). Цей спосіб застосовується при 

використанні таблиці в якості допоміжної розмітки. 

Один з поширених способів застосування таблиць в якості основи 

структури веб-сторінки - це так званий табличний дизайн. При табличному 

дизайні в основі веб-сторінки знаходиться складна таблиця, а вся інформація 

міститься у відповідні комірки. Такий спосіб дозволяє розмістити на одній 

веб-сторінці більше інформації, систематизувати її і зробити зручною для 

користувачів. Зазвичай саме за цим принципом будуються веб-сторінки 

пошукових або інформаційних сайтів. Розглянемо на прикладі створення 

веб-сторінки з такої табличній структурою. Для початку створимо порожню 

веб-сторінку за допомогою команди меню File • New (Файл • Новий). Потім 

вставимо на цю веб-сторінку просту таблицю. Виконаємо команду меню 

Insert • Table. У діалоговому вікні Table задамо параметри нашої таблиці. 

Варто знову нагадати, що попередньо слід скласти макет майбутньої веб-

сторінки на папері. Отже, в нашій таблиці буде точно 3 колонки (Columns) і 



близько 5 рядків (Rows). Якщо з кількістю рядків точно визначитися не 

вийшло, не біда - в разі чого ми в будь-який момент можемо додати або 

видалити необхідні рядки. Після того як таблична заготівля дизайну веб-

сторінки готова, можна починати заповнювати її начинкою. В ході цієї 

роботи структурну таблицю можна буде підігнати за розмірами зображення 

або навпаки. 

При використанні табличного дизайну веб-сторінки часто доводиться 

застосовувати вкладені таблиці. В цьому випадку в одну з комірок таблиці 

можна вставити іншу таблицю. 

 

Вибір і редагування фрейму 

 

Фреймова структура сайту повинна бути задана в самому початку його 

проектування. Після виконання команди меню File> New відкривається 

діалогове вікно New Document. У цьому вікні переходимо на вкладку General 

і в ній вибираємо пункт Framesets (Набір фреймів). У який з'явився трохи 

правіше вікні Framesets (Набір фреймів) підбираємо відповідний шаблон 

фреймової структури веб-сторінки (набір фреймів). Символічний вид 

виділеної структури буде відображатися в області Preview (Попередній 

перегляд) діалогового вікна New Document. 

Натискаємо кнопку Create (Створити) і отримуємо відповідну 

заготовку сайту. Тут ми описали завдання набору фреймів сайту на той 

момент, поки у нас ще немає самої веб-сторінки. Але Dreamweaver MX 2004 

дає можливість задати набір фреймів і тоді, коли основна веб-сторінка вже 

створена. В цьому випадку ми переходимо на вкладку Layout панелі 

інструментів, де натискаємо кнопку Frames (Фрейми). При натисканні на цю 

кнопку відкриється цілий список можливих наборів фреймів повністю 

повторює описаний вище список, що відкривається в діалоговому вікні New 

Document. 

У цьому вікні слід вибрати один з можливих наборів фреймів сайту. 

Мініатюри піктограм відображаються перед назвою відповідної структури. 

Для того щоб задати властивості певного фрейму або заповнити його 

вмістом, попередньо фрейм слід виділити (зробити поточним). Зробити це в 

Dreamweaver MX 2004 можна (як, втім, і все інше) декількома способами. 

Так, для виділення фрейма можна, утримуючи клавішу Alt, просто клацнути 

лівою кнопкою миші на цьому фреймі. Але зручніше користуватися панеллю 

Frames (Фрейми). Для її відкриття виконаємо команду меню Window • 

Frames (Вікно • Фрейми). Панель Frames з'явиться в колонці панелей 

інструментів у правій межі робочої області Dreamweaver MX 2004. На цій 

панелі схематично будуть відображатися всі наявні в даному наборі фрейми 

Обраний фрейм буде позначений чорною рамкою. Набори фреймів мають 

загальну товсту світло-сіру рамку. 

 

Заповнення фреймів 

Заповнити фрейми необхідною інформацією. Як вже говорилося, в 

кожен фрейм завантажується окрема веб-сторінка. Тому попередньо треба 

створити ці самі веб-сторінки для завантаження в різні фрейми. Якщо такі 

веб-сторінки вже створені, то після створення наборів фреймів залишиться 

вказати, в який фрейм яку веб-сторінку завантажувати. Цю інформацію 



вказуємо в полі введення Src на панелі Properties окремого фрейма. Однак 

якщо заготовок веб-сторінок не було створено до побудови набору фреймів, 

то ці самі веб-сторінки можна створити і тепер. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які типи фреймів ви знаєте? 

2. Назвіть призначення фреймів 

3. Назвіть основні властивості фреймів 

4. Яким чином зберігаються набори фреймів 

5. Які типи фреймів ви знаєте? 

6. Назвіть призначення фреймів 

7. Назвіть основні властивості фреймів 

8. Яким чином зберігаються набори фреймів 

9. Що таке «лінійка»? 

10. Що таке «сітка»? 

11. Назвіть інші способи розмітки сторінки 

12. Назвіть способи створення і редагування таблиць в редакторі 

DW. 

 

Практична робота: (4 год): Підготувати дві сторінки з різними типами 

розмітки сторінки в редакторі DW. Підготувати два набору фреймів в 

редакторі DW. 

 

Тема 4. Створення і використання форм. Засоби розміщення сайтів в 

мережі Інтернет. 

 

Час проведення – 2 год. 

Мета заняття: ознайомлення з основними поняттями елементами форм.  

Способи їх розміщення і управління ними. 

 

План заняття: 

1. Призначення форм. Створення нової форми.   

2. Елементи форми.  

3. Основні поняття шаблону. Базові засоби створення, збереження і 

редагування шаблонів.  

4. Створення анімації та її розміщення на web – сторінці.  

5. Домени різних рівнів.  

6. WEB-сервера, призначення, принципи організації. 

 

Призначення форм. Створення нової форми. 

Базовим елементом дизайну веб-сторінок є форми (або вебформи). 

Фактично форми грають не стільки роль прикраси веб-сторінки, скільки 

серйозного посередника для зворотного зв'язку між веб-сайтом і 

відвідувачем. Форми містять безліч самих різних елементів, які допоможуть 

навіть самому витонченому дизайнеру. Тут є різноманітні кнопки, 

перемикачі, поля введення, списки, що розкриваються і т. Д. - в загальному, 

все елементи інтерфейсу, до якого всі вже давно звикли (їх можна зустріти в 

різних діалогових вікнах практично всіх додатків Windows). Однак все це 



тільки зовнішні прикрашення. Розташувавши на своїй веб-сторінці ці самі 

кнопки перемикачі або поля, ви тільки створите їх образ (зображення). Але 

щоб змусити їх працювати, доведеться написати так звану серверну 

програму. Саме вона і підкаже, що робити при натисканні на ту чи іншу 

кнопку після введення інформації в текстове поле або при виборі певного 

пункту меню, списку. І тут вам може істотно допомогти Dreamweaver MX 

2004. вставляючи на веб-сторінку форму або окремий її елемент, 

Dreamweaver MX 2004 вже робить заготовку коду відповідної серверної 

програми. Про те, як створювати самі серверні програми, ми поговоримо 

трохи пізніше. А поки - власне про самих формах. Найчастіше форми на веб-

сторінках використовуються для створення зворотного зв'язку з 

відвідувачем. Найбільш популярними є анкетні форми. В цьому випадку 

відвідувачеві сайту пропонується відповісти на деякі питання. При 

натисканні на кнопку (наприклад, «Відправити») все запроваджені ним дані 

надсилаються електронною поштою на Вашу електронну адресу. Потім ці 

дані можна використовувати, скажімо, для статистичних підрахунків. Крім 

того, дуже часто зустрічаються так звані форми голосування. У цьому 

випадку досить встановити перемикач в одну з позицій, відповідних 

пропонованим у відповідь на питання пропозиціями. Такі форми найбільш 

популярні на новинних або музичних (хіт-паради) сайтах. Створюються 

також форми, за допомогою яких, не залишаючи веб-сторінки, можна 

відправити повідомлення власникові сайту по електронній пошті. 

Dreamweaver MX 2004 пропонує на вибір кілька способів створення 

форми (або її елементів). Який з них вам більше сподобається, такий і 

використовуйте. Напевно, найпростіший спосіб - використовувати вкладку 

Forms (Форми) панелі інструментів Insert. Всі елементи на цій панелі 

розділені на шість логічних груп. У першій групі панелі Forms розташований 

всього один елемент Form (Форма). Клацання по ньому лівою кнопкою миші 

призводить до створення нової форми. Спочатку форма є порожній (не 

містить ніяких елементів). Також нову форму можна створити, виконавши 

команду меню Insert • Form • Form (Вставити • Форма • Форма). До речі, в 

цьому ж меню розташовані і інші команди, що дозволяють вставляти різні 

елементи форми. При створенні нової форми на веб-сторінку буде поміщена 

вузька смужка з червоною пунктирною кордоном. Власне, це і є наша нова 

порожня форма Одночасно з цим в HTML-код веб-сторінки буде вставлений 

парний тег <form> з заготівлею деяких параметрів. Залежно від поставленої 

мети нову форму можна розмістити і всередині інших, вже наявних, 

елементів веб-сторінки, наприклад всередині таблиці. Точно так же 

всередині форми можна розмістити різні елементи веб-сторінки, навіть ті, які 

не є елементами форми (таблиці, картинки, текст і т. Д.). Єдине обмеження - 

в форму можна вставити іншу форму. Нова форма відразу ж стане активною 

(тобто готової до подальшого редагування). У зв'язку з цим зміниться і вид 

панелі Properties. На ній можна налаштувати властивості самої форми. В 

поле введення Form name (Ім'я форми) задається ім'я даної форми. За 

замовчуванням Dreamweaver MX 2004 вставить туди стандартне ім'я form 1. 

Ім'я можна таким і залишити. Для зміни імені форми клацніть правою 

кнопкою миші точно по пунктирною кордоні форми. Це призведе до 

відкриття контекстного меню форми. Тут слід вибрати перший пункт Name. 

Відкриється невелике діалогове вікно Change Attribute (Зміна атрибута). 



Елементи форми 

 

Всередині форми можна розміщувати найрізноманітніші елементи. 

Єдине обмеження - всередині однієї форми можна помістити іншу форму. 

Однак без особливих зусиль в форму можна помістити типові елементи веб-

сторінки, а також спеціальні елементи управління. Вставка в форму типових 

елементів веб-сторінки Для того щоб вставити в форму типові елементи веб-

сторінки, не потрібно придумувати щось нове. Встановлюємо текстовий 

курсор в потрібне місце форми. А потім виконуємо звичні нам дії, порядок 

яких диктується тим, який елемент ми бажаємо вставити в форму. Дійте так, 

як ніби ви вставляєте цей елемент не в форму, а на звичайну веб-сторінку. 

Так, якщо ви хочете вставити в форму звичайний текст, то просто наберіть 

його на клавіатурі. Для вставки графічного зображення доведеться виконати 

команду меню Insert • Image. Користуючись стандартними інструментами, 

можна змінювати властивості елементів, що вставляються. Однак врахуйте, 

що розміри форми будуть змінюватися в залежності від розмірів 

вставляються в неї елементів. Якщо зі вставкою типових елементів веб-

сторінки все ясно, то перейдемо до докладного розгляду вставки в форму 

різних елементів форми. Таких елементів всього тринадцять. Нічого 

складного у вставці цих елементів немає. Їх можна вставляти або прямо в 

форму, або поміщати всередину вже вставлених в форму типових елементів 

веб-сторінки (наприклад, в таблиці). Всі елементи форми розташовані на 

вкладці Forms панелі інструментів. Вони розділені на п'ять логічних груп. За 

яким принципом їх розсортували, здогадатися не важко. Для вставки в 

форму необхідного елемента досить просто клацнути по його значку на 

вкладці лівою кнопкою миші або перетягнути його зображення з вкладки в 

потрібне місце форми. Крім того, можна вставити потрібний елемент, 

виконавши відповідну команду меню Insert • Form. Для видалення 

непотрібного елементу форми просто виділяємо його і натискаємо клавішу 

Del. Таким же способом можна видалити і непотрібну форму. Якщо ви 

спробуєте вставити елемент форми поза межами самої форми, то 

Dreamweaver MX 2004 це відразу помітить. Відкриється вікно попередження, 

в якому Dreamweaver MX 2004 запитає: Add form tag? (Додати тег форми?). 

Є два варіанти відповіді. Якщо ви натиснете кнопку Yes (Так), то перед тим 

як вставити елемент, Dreamweaver MX 2004 створить нову форму і вже в неї 

помістить сам елемент. В іншому випадку елемент буде розміщений 

безпосередньо на веб-сторінку. 

Вставка в форму текстового поля. Для вставки в форму текстового 

поля можна використовувати і команду меню Insert • Form • Text Field 

(Вставити • Форма • Текстове поле). 

Перемикачі та прапорці. У цій групі три елементи - Checkbox 

(Прапорець), Radio Button (Перемикач) і Radio Group (Група перемикачів). 

Елемент Checkbox встановлює в формі прапорець. Цей елемент 

використовується в основному в анкетних формах. Прапорець може бути 

встановлений чи ні за бажанням відвідувача веб-сторінки. На відміну від 

інших елементів цієї групи, прапорці можуть працювати і поодинці, 

незалежно один від одного. Для установки елемента Checkbox можна 

виконати команду меню Insert • Form • Check Box (Вставити • Форма • 

Прапорець). В тому і іншому випадку в форму вставляється маленький 



квадратик. Якщо прапорець на веб-сторінці встановлений, в цьому 

маленькому квадратику з'являється «галочка». 

Переходимо до наступної групи елементів форми вкладки Forms панелі 

інструментів. Вона включає всього три елементи. Всі елементи, що входять 

до цієї групи, можна об'єднати під загальним поняттям - кнопка. Кнопка є 

одним з найбільш популярних елементів форми. Зупинимося на елементах 

цієї групи докладніше. ImageField (Графічне поле). Незважаючи на свою 

назву, створює не що інше, як графічну кнопку. Іншими словами, замість 

звичайної сірої кнопки з написом в форму буде вставлено графічне 

зображення. Після виконання команди меню Insert • Form • ImageField 

(Вставити • Форма • Графічне поле) відкриється діалогове вікно Select Image 

Source, в якому пропонується вибрати ім'я файлу, що містить графічне 

зображення. Після цього на веб-сторінку буде вставлена відповідна форма з 

обраної картинкою. 

 

Основні поняття шаблону. Базові засоби створення, збереження і 

редагування шаблонів. 

 

Шаблон - це заготовка веб-сторінки, що містить загальні для всіх веб-

сторінок даного сайту елементи: стиль дизайну, заголовок, навігаційне меню, 

підписи і таблицю розмітки. Сайт може містити і одну веб-сторінку, і більше. 

Якщо сайт містить не скільки веб-сторінок, вважається хорошим тоном, щоб 

всі вони були виконані в єдиному дизайнерському стилі: мали б однаково 

оформлені заголовки, підібрану колірну гамму, однакові навігаційне меню і 

т. Д. Змінюватися буде тільки конкретне вміст окремої веб-сторінки - 

відповідно до її призначення. Коли веб-сторінок в сайті досить багато, то 

кожен раз заново виконувати «з нуля» все дизайнерське оформлення кожної 

веб-сторінки, а потім ще й наповнювати їх індивідуальними даними - досить 

трудомістке заняття. Ось в цьому випадку і треба використовувати шаблони 

веб-сторінок. Якщо ви одного разу створите такий шаблон, то вам 

залишиться тільки заповнювати сторінки відповідною інформацією або 

вносити в них несуттєві зміни. До того ж і стиль всього сайту буде 

незмінним. Коли нова веб-сторінка створюється на основі такого шаблону, 

то вносити дані можна тільки в спеціально відведені для цього області. А 

загальні елементи шаблону змінювати не можна. Тому в багатьох веб-студіях 

шаблони виконуються художниками, а заповнення інформацією проводиться 

вже іншими фахівцями Для створення веб-сторінки на основі такого 

шаблону виконуємо команду меню File • New. діалоговому вікні New 

Document на вкладці General вибираємо список Category. У цьому списку 

вибираємо пункт Page Design (Дизайн сторінки) 

 

Створення анімації та її розміщення на web – сторінці. 

 

Для роботи знадобиться панель Timelines, в якій відображаються всі 

анімації, створені на Web-сторінці. Щоб вивести цю панель на екран, 

включите пункт-вимикач Timelines в підміню Others меню Window або 

натисніть комбінацію клавіш <Alt> + <F9>. Сама панель Timelines показана 

на рис. 18.1. 



Як бачите, панель Timelines знаходиться в ще одному доці, що займає 

нижню частину головного вікна Dreamweaver. Це означає, що ми можемо 

приховати панель Timelines (і будь-які інші панелі, які ви помістіть в док), 

якщо вона нам не потрібна, натиснувши кнопку приховування дока, а потім 

повернути її на екран. 

Більшу частину цієї панелі займає тимчасова шкала, але проградуіро-

ванна не в секундах, а в кадрах анімації - так зручніше. Значення часу (в 

кадрах) написані на сірій часовій шкалі, розташованій вище. Під цією 

шкалою відображаються всі доступні канали анімації, і зайняті, і незайняті. 

У верхній же частині панелі знаходяться декілька елементів управління, 

призначених для завдання деяких параметрів доріжок і самої анімації. 

Роботою з декількома різними анімаціями ми займемося потім. А зараз 

давайте створимо одну з них, найпростішу. 

Щоб анімувати будь-якої з доступних вільно позиціонуються, потрібно 

помістити його на шкалу часу, створивши доріжку анімації. Для цього 

виділимо необхідний вільний елемент, клацнемо по ньому правою кнопкою 

миші і виберемо в контекстному меню пункт Add to Timeline. Ви також 

можете вибрати пункт Add Object контекстного меню тимчасової лінії або 

пункт Add Object to Timeline підміню Timeline меню Modify. І, нарешті, ви 

можете просто натиснути комбінацію клавіш <Ctrl> + <Alt> + <Shift> + <T>. 

Після додавання в анімацію вільного елементу Dreamweaver виводить 

попередження, показане на рис. 18.3. Цим він хоче сказати, що може 

керувати в процесі анімації наступними параметрами вільного елементу: 

• горизонтальною і вертикальною координатами лівого верхнього кута 

(атрибути LEFT і ТОР); 

• шириною і висотою (атрибути WIDTH і HEIGHT), причому робити це 

буде тільки в Internet Explorer; 

• порядком перекриття, інакше кажучи, z-індексом (атрибут Z-INDEX); 

• видимістю (атрибут VISIBILITY). 

 

Домени різних рівнів. WEB-сервера, призначення, принципи організації. 
 

Базові поняття і терміни 

Web-сервер - комп'ютер і програмне забезпечення на ньому, якою 

розподілили інформацію за запитами в Інтернеті. 

Домен - частина електронної адреси, що складається зазвичай з 

декількох полів. Є засобом ідентифікації області ресурсів в Інтернеті. 

Домени бувають першого «ru», «corn», «net», «org», другого «firma.ru» і 

третього «forum.fir-ma.ru» рівня. 

DNS (Domain Name System) - система адресації доменів, що забезпечує 

перетворення імені комп'ютера в числовий IP-адреса мережі Інтернет. 

MySQL - SQL-сервер баз даних. Забезпечує розміщення, зберігання і 

вибірку даних через функції доступу для додатків web-сайту. Володіє 

високою продуктивністю, але не володіє більшістю притаманних для 

дорогих серверів баз даних можливостей. 

РНР, PERL - мови програмування, широко використовувані для 

створення інтерактивних динамічних додатків web-сайтів. Виконують 

великий спектр завдань, таких як обробка текстів, робота з базами даних, 

робота з мережевими протоколами і т. Д. 



Скрипт - файл сценарію (комунікаційна програма), написаний на 

PERL, PHR C ++, ASP і т. П. 

Трафік - сумарний обсяг переданих вхідних і вихідних даних між 

сервером (поштовим сервером, web-сайтом, FTP-сервером) і користувачем. 

Web-сервер - це виділений комп'ютер з встановленим програмним 

забезпеченням. Як відомо, хороші сервери коштують дорого, близько 

кількох тисяч, а часом і десятків тисяч доларів. Крім усього іншого, сервер 

потребує підтримки системним адміністратором. Такі фахівці є, як правило, 

високооплачуваними. 

 

Питання для самоперевірки. 

1. Що таке форма і її призначення? 

2. Які елементи форми ви знаєте і їх призначення? 

3. Властивості елементів форми 

4. Що таке «шаблон»? 

5. Призначення шаблону. 

6. Назвіть два способи створення шаблонів  

7. Що таке web- анімація? 

8. Призначення web - анімації. 

9. Назвіть способи створення анімації 

 

Практичне завдання (4 год): Підготувати форму реєстрації учасника 

на сайті. Підготувати шаблон сайту. 
 

  



2. Плани семінарських занять, завдання для практичних робіт, 

самостійної роботи: 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерний 

дизайн web-сторінок»  складено відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації», спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії».  

Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомлення з загальними 

принципами створення Web – документів та стандартів, що їх 

регламентують; набуття знань з структури і призначення засобів 

програмування для Web - сайтів, стандартів їх взаємодії та основи 

синтаксису; вивчення основ дизайну просторових співвідношень, форм, 

кольорів, шрифтів і текстів, об'єктів і їх елементів. 

 

1. Загальні методичні вказівки 

 

Самостійна робота студента (СРС) - це самостійна діяльність 

студента, яку науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, 

але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і 

контролем науково-педагогічного працівника без його прямої участі. 

Метою самостійної роботи є більш глибинне засвоєння знань з 

предмету вивчення навчальної дисципліни, особисте інтелектуальне 

збагачення, розширення світогляду, підвищення рівня обізнаності та 

грамотності.  

Самостійна робота студента з дисципліни триває протягом семестру і 

складається з: 

- проробки лекційного матеріалу (9 год.) ; 

- підготовки до практичних занять (10 год.); 

- проробки питань, що не викладались на лекціях (10 год.);  

- контрольна робота (13 год.) . 

 



2. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 Розділ 1. Технологічні та художні рішення сучасного 

web-дизайну. 

 

1 Тема 1. Основні поняття, технології Web-дизайну. 5 

2 
Тема 2. Принципи компонування і алгоритм створення 

web-сайту. Графічні зображення.  
5 

3 
Тема 3. Структура HTML документа. Кольорові 

специфікації. 
5 

4 Тема 4. Введення текстової інформації. Гіперпосилання. 6 

 Розділ 2. Web-програмування.  

5 
Тема 1. Створення Web-вузла за допомогою майстра. 

Основні принципи роботи з DW. 
5 

6 Тема 2. Робота над web-сайтом  5 

7 Тема 3. Робота з таблицями та фреймами. 5 

8 
Тема 4. Створення і використання форм. Засоби 

розміщення сайтів в мережі Інтернет 
6 

 Разом  42 

 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи  

 

 РОЗДІЛ 1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ХУДОЖНІ РІШЕННЯ 

СУЧАСНОГО WEB-ДИЗАЙНУ 

Тема 1. Основні поняття, технології Web-дизайну. 

Кількість годин: 5 год. 

 

Основні поняття та завдання web-дизайну.  

Функції web-дизайнера.  

Технологічні і художні рішення, що застосовуються в сучасному web-

дизайні. Логічна і фізична структура сайту.  

Особливості верстки документів сайту.  

Види модульних сіток. 

 

Питання для самоконтролю: 

9. Що таке «web-дизайн»? 

10. Дайте поняття «web-сторінка» 

11. Назвіть допустимий обсяг web-сторінки. 

12. Назвіть основні рекомендації при створенні web-сторінок 

13. Чим відрізняється логічна і фізична структура сайту 

14. Дайте поняття фіксованому макету. 

15. Дайте поняття «гумовому» макету. 

16. Які види модульних сіток ви вивчили? 

 

Теми рефератів: 

3. Історія розвитку мережі Інтернет », 

4. «Основні web-технології». 



 

Література: 

Базова: 1, 4, 5,11. 

Допоміжна: 1, 2, 3. 

 

 

Тема 2. Принципи компонування і алгоритм створення web- сайту.  

Кількість годин: 5 год. 

Графічні зображення.  

Принципи компонування сайту.  

Динамічний сайт. Статичний сайт.  

Компоненти сайту.  

Види графічних форматів їх особливості та відмінності.   

Оптимізація графічних об'єктів. 
 

Питання для самоконтролю: 

5. Що таке динамічна компоновка сайту? 

6. Що таке статична компоновка сайту? 

7. Назвіть основні елементи web- сторінки. 

8. Назвіть класифікацію web-сайтів за ознаками їх перегляду. 

 

Теми рефератів: 

3. Типи веб-дизайну: текстовий, динамічний, конструктивний, 

поліграфічний, змішаний. Характеристики. 

4. Правила професійного веб-дизайну. 
 

Література: 

Базова:  2, 3, 4, 5, 8. 

Допоміжна: 1, 2, 4. 

 

Тема 3. Структура HTML документа. Кольорові специфікації.  

Кількість годин: 5 год. 
 

Мова HTML.  

Структура HTML документа.  

Специфікації елементів.  

Кольорові специфікації.   

Символьна нотація.  

Додавання графічних об'єктів за допомогою мови HTML. 

 

Питання для самоконтролю: 

12. Дайте поняття елементу HTML, тега, атрибутів. 

13. Що таке браузер? 

14. Які особливості і правила HTML-документа? 

15. Які елементи HTML входять в обов'язкову структуру HTML-

документа? 

16. Для чого використовується елемент BODY, і які він має атрибути? 

 



Література: 

Базова: 1, 5, 6,12. 

Допоміжна: 1, 4. 

 

Тема 4. Введення текстової інформації. Гіперпосилання. 

Кількість годин: 6 год. 
 

Основні елементи форматування тексту: заголовок, абзац, переклад 

рядка, списки, форматування шрифту;   

Створення таблиць за допомогою мови HTML.  

Основні поняття гіперпосилання;  

Правила створення посилань на різні типи документів. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Чим відрізняються абзаци від заголовків? 

2. Які бувають списки? 

3. Які теги використовуються для зміни шрифту?  

4. Що таке «інформація»? 

 

Література: 

Базова: 4, 6,10,12. 

Допоміжна: 2, 4. 

 

 

 РОЗДІЛ 2. WEB-ПРОГРАМУВАННЯ 

Тема 1. Створення Web- вузла за допомогою майстра (редактор 

Front Page). Основні принципи роботи з DW. 

Кількість годин: 5 год. 
 

Створення web- вузла за допомогою майстра.  

Властивості сторінки.  

Проектування і створення таблиць.  

Запуск редактора, знайомство з вікнами DW.  

Налаштування сайту. 

 

Питання для самоконтролю: 

9. Для чого призначений візуальний редактор Front Page? 

10. Як створюється структура web - сторінки. 

11. Як встановити властивості web- сторінки? 

12. Назвіть способи редагування тексту 

13. Назвіть способи створення і редагування таблиць в редакторі. 

14. Що таке Dreamweaver? 

15. В якому вікні налаштовується властивості web-сайту. 

16. Назвіть основні настройки сайту 

 

Тема реферату: Призначення і можливості візуальних редакторів, їх 

порівняльний аналіз 

 



Література: 

Базова: 7, 9, 11, 12. 

Допоміжна: 1, 3. 

 

Тема 2. Робота над web-сайтом.  

Кількість годин: 5 год. 
 

Основи створення web - сторінок в редакторі DW;  

налаштування властивостей web – сторінки.  

Засоби додавання графічних об'єктів на web- сторінку, замінник 

графіки - його призначення.  

Створення графічних посилань.  

 

Питання для самоконтролю: 

5. Назвіть способи створення web сторінок »? 

6. Які основні настройки сторінки необхідно виконати перед 

створенням web - сторінок? 

7. Якими способами можна додати графічні зображення в web- 

сторінку? 

8. Що таке замінник графіки, назвіть його призначення ? 

 

Література: 

Базова: 3, 4, 6, 12. 

Допоміжна: 3,4. 

 

Тема 3. Робота з таблицями та фреймами. 

Кількість годин: 5 год. 
 

Елементи розмітки сторінки.   

Таблиці. Табличний дизайн сторінки.  

Створення фреймової структури web -сторінки.   

Вибір і редагування фрейму.  

Заповнення фреймів. 

 

Питання для самоконтролю: 

13. Які типи фреймів ви знаєте? 

14. Назвіть призначення фреймів 

15. Назвіть основні властивості фреймів 

16. Яким чином зберігаються набори фреймів 

17. Які типи фреймів ви знаєте? 

18. Назвіть призначення фреймів 

19. Назвіть основні властивості фреймів 

20. Яким чином зберігаються набори фреймів 

21. Що таке «лінійка»? 

22. Що таке «сітка»? 

23. Назвіть інші способи розмітки сторінки 

24. Назвіть способи створення і редагування таблиць в редакторі 

DW. 



 

Література: 

Базова: 4, 6,10. 

Допоміжна: 1,3. 

 

Тема 4. Створення і використання форм. Засоби розміщення сайтів 

в мережі Інтернет 

Кількість годин: 6 год. 
 

Призначення форм.  

Створення нової форми.   

Елементи форми.  

Основні поняття шаблону.   

Базові засоби створення, збереження і редагування шаблонів.  

Створення анімації та її розміщення на web – сторінці.  

Домени різних рівнів.  

WEB-сервера, призначення, принципи організації. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Що таке форма і її призначення? 

2. Які елементи форми ви знаєте і їх призначення? 

3. Властивості елементів форми 

4. Що таке «шаблон»? 

5. Призначення шаблону. 

6. Назвіть два способи створення шаблонів  

7. Що таке web- анімація? 

8. Призначення web - анімації. 

9. Назвіть способи створення анімації. 

 

Література: 

Базова: 1, 3, 4, 6. 

Допоміжна: 3,4. 

 

 

  



3 Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та 

підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти,  

передбачених навчальним планом, після атестаційного моніторингу 

набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни: 

 

Контрольна робота  

 

В якості індивідуального завдання передбачено виконання контрольної роботи, що 

містить теоретичну та практичну частини. Практичне завдання виконується засобами 

Google Docs. Для виконання теоретичної частини студент обирає питання з переліку, що 

зазначений в пункті 11. Про виконану роботу студент має оформити звіт за допомогою 

програми MS Word. Практичні завдання передбачають створення web-сайту засобами 

Google Docs. Хід виконання завдань відображається у звіті. Результати виконання 

практичних завдань студент зобов’язаний подати в роздрукованому та електронному 

вигляді. Електроний варіант контрольної роботи повинен містити файл MS Word, який 

містить звіт про виконання контрольної роботи. 

 

Перелік питань до заліку: 

1. Що таке «web-дизайн»? 

2. Дайте поняття «web-сторінка». 

3. Назвіть допустимий обсяг web-сторінки. 

4. Назвіть основні рекомендації при створенні web-сторінок. 

5. Чим відрізняється логічна і фізична структура сайту? 

6. Дайте поняття фіксованому макету. 

7. Дайте поняття «гумовому» макету. 

8. Які види модульних сіток ви вивчили? 

9. Що таке динамічна компоновка сайту? 

10. Що таке статична компоновка сайту? 

11. Назвіть основні елементи web- сторінки. 

12. Назвіть класифікацію web-сайтів за ознаками їх перегляду. 

13. Які види графічних форматів Ви знаєте? 

14. Який обсяг графічного файлу допустимо на web - сторінці? 

15. Назвіть способи оптимізації графічних файлів. 

16. Чим відрізняється формат Gif від Jpg? 

17. Дайте поняття елементу HTML, тега, атрибутів. 

18. Що таке браузер? 

19. Які особливості і правила HTML-документа? 

20. Які елементи HTML входять в обов'язкову структуру HTML-

документа?  

21. Для чого використовується елемент BODY, і які він має атрибути? 

22. Чим відрізняється символьна нотація від формату RGB? 

23. Які значення в символьної нотації можна використовувати для 

вказівки кольору? 

24. Чим відрізняються абзаци від заголовків? 



25. Які бувають списки? 

26. Які теги використовуються для зміни шрифту? Що таке 

«інформація»? 

27. Що таке URL? 

28. Що таке внутрішнє посилання і як вона створюється? 

29. На які файли можна посилатися в HTML-документах? 

30. Для чого призначений візуальний редактор Front Page? 

31. Як створюється структура web-сторінки? 

32. Як встановити властивості web-сторінки? 

33. Назвіть способи редагування тексту. 

34. Назвіть способи створення і редагування таблиць в редакторі. 

35. Що таке Dreamweaver? 

36. У якому вікні налаштовується властивості web-сайту. 

37. Назвіть основні настройки сайту. 

38. Назвіть способи створення web-сторінок? 

39. Які основні настройки сторінки необхідно виконати перед 

створенням web - сторінок? 

40. Якими способами можна додати графічні зображення в web-

сторінку? 

41. Що таке замінник графіки, назвіть його призначення ? 

42. Що таке «лінійка»? 

43. Що таке «сітка»? 

44. Назвіть інші способи розмітки сторінки. 

45. Назвіть способи створення і редагування таблиць в редакторі DW. 

46. Які типи фреймів ви знаєте? 

47. Назвіть призначення фреймів. 

48. Назвіть основні властивості фреймів. 

49. Яким чином зберігаються набори фреймів? 

50. Що таке форма і її призначення? 

51. Які елементи форми ви знаєте і їх призначення? 

52. Властивості елементів форми. 

53. Що таке «шаблон»? 

54. Призначення шаблону. 

55. Назвіть два способи створення шаблонів. 

56. Дайте поняття єлементам, що вільно позиціонується. 

57. Який тег застосовується для створення будь-якого елементу сторінки, 

фіксованого або вільно позиціонується? 

58. Що таке web-анімація? 

59. Призначення web - анімації. 

60. Назвіть способи створення анімації. 

61. Дайте поняття Web - хостингу? 

62. Дайте поняття web - сервера. 

Назвіть способи реєстрації сайту в мережі Інтернет. 

 

 

 

 

 

 



4.Завдання семестрових заліків 

 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Факультет  Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Спеціальність _Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії___ 

Спеціалізація ___________ 

Семестр       ___V_____ 

Форма навчання _денна_____ 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень):__бакалавр____________ 

Навчальна дисципліна:  __Комп’ютерний дизайн________________ 

 

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ  № 1
 

 

1. Опишіть теги для визначення, заповнення та форматування таблиці в HTML.(10 балів) 

2. Вкажіть шлях до файлу, якщовін знаходиться в папці зображень у корені поточної мережі (10 

балів) 

3. Додайте підказку до абзацу нижче, текст "Про університет". (10 балів) 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<p> Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна</p> 

</body> 

</html> 
4. Вирівняти по центру весь вміст на сторінці. (10 балів) 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h1>This is a heading</h1> 

<h2>This is also a heading</h2> 

<p>This is a paragraph.</p> 

<p>This is also paragraph.</p> 

</body> 

</html> 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

протокол № 1 від  «27»серпня 2019 р. 

 

Завідувач кафедри ____________________ (Л.В. Новікова) 
    підпис 

Екзаменатор     _______________________ (О.В. Чала) 
    підпис 

 

 


