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Урок  № 18 

ТЕМА: РОБОТА З ОБ’ЄКТАМИ 

 

МЕТА:  

- Розвити навички роботи з тегами списків 

- Вивчити теги гіперпосилань та графічних обєктів 

- Опанувати атрибути до оформлення тексту 

- Виховати інформаційно-освічену особистість, уважність, дисципліну, повагу до 

обраної професії 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

Нумеровані й марковані списки 

Для подання тексту в структурованому вигляді,  коли  кожен  абзац виділено 

за допомогою  позначки  або  номера,  призначені списки. У HTML-

документах використовують три види списків: 

• невпорядкований (маркований); 

• упорядкований  (нумерований); 

• список визначень. 

У невпорядкованому списку для виділення елементів використо вуються 

певні позначки (крапки, квадрати тощо). Починається такий список із тегу 

<UL>,  а  закінчується —  </UL>.  Кожний елемент списку починається з  

тегу  <LI>.  Тег  <UL>  може мати  атри бут TYPE, який визначає форму 

позначки. Цей атрибут  набуває таких значень: 

• dis k —  зафарбоване  коло; 

• circl e —  коло; 

• squar e  —  маленький  чорний  квадрат. 

В упорядкованому списку всі елементи пронумеровані. Починаєть ся список із 

тегу <0L>, а закінчується — </OL>. Кожний елемент такого списку також 

починається з тегу <LI>.  Тег  <OL>  може мати атрибут TYPE, який визначає 

тип нумерації. Цей атрибут набуває таких значень: 

• А — велика літера; 

• а — мала літера; 

• І — велика римська цифра; 

• і — мала римська цифра; 

• 1 — арабська цифра. 

У разі потреби за допомогою атрибута START можна задати відмінний від 
одиниці початковий номер елемента, наприклад 



<0L TYPE="I" START="5">, Нумерований список, початковий елемент  якого  
позначено  латинською  літерою   Е,   яка  є  п'ятою в алфавіті, описують так: 

<OL TYPE="A" START="5"> 

<LI>Перший елемент списку</LI> 

<LI>Другий елемент списку</LI> 

<LI>Третій елемент списку</LI> 

<LI>Четвертий елемент списку</LI> 

</OL> 

Список визначень (definition list) порівняно з маркованим або нумерованим має 
дещо складнішу будову. Кожен елемент такого списку складається  з  двох  
частин:  терміна  та  його  визначення. У такий спосіб можуть бути оформлені 
словники та термінологіч ні довідники. Однак цей тип списку використовують 
рідко, і тому описувати його докладніше не будемо. 

Текстові гіперпосилання 

Гіперпосилання  —   це   вказівка  для  браузера,   до  якого  об'єкта у межах 

або  поза межами  HTML-документа він  має  звернутися. За допомогою 

гіперпосилань користувачі можуть переходити з однієї веб-сторінки на іншу, 

завантажувати файли тощо. Як гіперпосилання може були оформлений 

фрагмент тексту або графічний об'єкт. Коли веб-сторінка відображаються у 

вікні браузера, текстове посилання зазвичай виділено синім кольором і 

підкресленням. Для переходу в місце, на яке вказує посилання, користувачу 

достатньо клацнути його текст. 

Для  створення  гіперпосилання  необхідно  використовувати  теги 

<А> та </А>, визначивши для тегу <А> атрибут HREF. Його значенням має 

бути адреса URL, на яку вказує посилання. Текст посилання розташовують 

між тегами <А> і </А>. 

Якщо веб-сторінка,  на яку вказує посилання, розміщена на іншому веб-сайті, то 

значенням атрибута HREF має бути повна URL- адреса з назвою протоколу 

включно; такі посилання називають зовнішніми. Якщо ж гіперпосилання вказує 

на іншу сторінку того самого сайту, то для пошуку документа достатньо задати 

лише відносний шлях; таке посилання називають внутрішнім. 

Гіперпосилання може вказувати на певне місце всередині сторінки, якщо туди 
попередньо вбудувати якір-мітку. Для визначення якоря також використовують 
теги <А> і </А>, але замість атри бута HREF задають атрибут NAME, 
значенням якого має бути ім'я якоря. Воно може складатися з літер та цифр, але 
не повинно містити символів пробілу. Якщо  на  сторінці  є  кілька  міток,  то всі 
вони повинні мати різні назви. 

Для створення посилання на встановлений якір потрібно у тегу 



<А> зазначити його ім'я в кінці адреси URL після імені документа, 
відокремивши його символом #. Символ #  вказує на те,  що після нього 
записано назву мітки, а не ім'я файлу. 

Посилання  на  мітку  всередині  поточного  документа  задають так: 

<А HREF="#назва_мітки">Текст посилання</А>. 

Якщо в атрибуті HREF задати адресу електронної пошти зі словом mailto : перед 
нею, то після вибору такого посилання можна надіслати електронний лист, де в 
полі Кому буде записано цю адресу. 

 

Домашнє завдання 

1. Законспектувати матеріал уроку 

2. Читать Пасічник О.Г. «Основи Web-дизайну» стор 54-62 

3. Для зворотнього зв’язку ел. пошта: 2573562@ukr.net 

 


