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Урок  № 27-28 

ТЕМА: HTML-документи , які містять фрейми 

 

МЕТА:  

- Опанувати поняття фреймів в HTML-документах 

- Розвити навички роботи з фреймами 

- Вивчити теги фреймів та їх атрибути 

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

обраної професії 

 

Вивчення нового матеріалу: 
Ви, мабуть, помітили, що  користуватися створеним сайтом не дуже зручно,  оскільки для  

переходу  на  сторінку з  головним  меню  необхідно  клацати  кнопку  Назад.  Тому  в   мові  

HTML  є   засіб, за допомогою якого можна створити меню, що постійно відображатиметься під 

час перегляду сайту. Інформація, що відкривається за допомогою його посилань, буде 

розташована в іншому наперед визначеному місці. 

Список усіх таких посилань, який фактично є змістом веб-сайту і постійно відображається на 

екрані, називають меню сайту або навігаційним меню. Типове меню складається з графічних 

зображень у вигляді кнопок або з текстових гіперпосилань,  призначених для переходу в основні 

розділи сайту. Продумане навігаційне меню  може  легко  провести  відвідувача  сайту  всіма  

основними і додатковими розділами. Постійне відображення меню суттєво спрощує навігацію 

розділами, тому відвідувачі  можуть  більше часу присвячувати опрацюванню веб-сайту. 

 
 

Фрейми, їхні теги й атрибути 

Веб-сторінка сайту може містити кілька блоків або вікон, які називають фреймами, або кадрами. 

У кожному з них відображається свій HTML-документ. В одному фреймі може міститися 

навігацій не меню, а в іншому відкриватися веб-сторінки, на які вказують його пункти. 

Для того щоб створити веб-сторінку з фреймами, потрібно кілька HTML-документів. В одному з 

них задають розмітку екрана, тобто розташовують у вікні браузера фрейми, кожному з яких 

призначають свої документи. 

Сторінка з розміткою, як і звичайна, починається з тегу <HTML> і закінчується тегом </HTML>. 

Для поділу екрана на кілька фреймів використовують теги <FRAMESET> і </FRAMESET>. 

Перший має бути розташований після тегу заголовка, але перед тегом <BODY>. Іноді в таких 

документах зовсім не використовують тег <BODY>. 

Два фрейми можна розташовувати поруч по горизонталі або один над одним.  У  першому  

випадку  використовують  атрибут  COLS, а в другому — атрибут ROWS тегу < FRAME ЗЕТ >. 

Для поділу вікна на фрейми через кому записують два числа, які визначають розміри фреймів. 

Для трьох фреймів потрібно три числа. Розміри фреймів вимірюють у пікселях або відсотках від 

розміру екрана. Якщо потрібно зазначити, що фрейм займає те місце, яке залишилося, 

використовують символ *. 

Наприклад, тег <FRAMESET  ROWS="150,  *"> задає поділ вікна на два горизонтальні фрейми, 



один з яких має висоту 150 пікселів, a другий займає те місце, що залишилося. Тег <FRAMESET 

COLS="20%, 55%, *"> задає поділ вікна на три вертикальні фрейми, один з яких займає 20  %  від 

ширини екрана, другий  —  55  %, а третій  займає те місце,  що залишилося.  Можна 

використовувати одночасно і горизонтальний, і вертикальний поділ вікна на фрейми — це 

роблять за допомогою вкладення тегів <FRAMESET> один в один. 

Після поділу екрана на вікна для кожного фрейму слід задати HTML-документ, який 

відображатиметься в ньому. Для цього використовують тег <FRAME> з атрибутами, що керують 

властивостями фреймів: 

• SRC —  задає ім'я файлу,  що  відображатиметься у фреймі; 

• NAME — задає ім'я фрейму; 

•  SCROLLING — визначає наявність (значення yes) або відсутність (значення nо) смуг 

прокручування у вікні фрейму (за умовчанням — yes); 

• NORESIZE — забороняє користувачу змінювати розміри фрейму; 

•  BORDER — визначає ширину розділювальної смуги між фреймами в пікселах; 

•  BORDERCOLOR — визначає колір розділювальної смуги між фреймами; 

•  MARGINHEIGHT — додає порожнє поле, висота якого визначена в  пікселах,   між  верхньою  

межею  фрейму  і  початком  тексту або графіки; 

•  MARGINWIDTH — додає порожнє поле, ширина якого визначена в пікселах, між  боковими  

межами фрейму і початком тексту або графіки. 

Оскільки фрейми підтримують не всі браузери, необхідно помістити тег <NOFRAME> перед 

тегом <BODY>, а між <BODY> І </BODY> записати повідомлення, яке з'являтиметься  у вікні,  

якщо  браузер не підтримує фрейми. Після </BODY> має йти </NOFRAME>. 

Використання посилань у фреймах 

Поділ сторінки на велику кількість фреймів призводить до розпорошування уваги 

відвідувача сайту. 

Якщо заплановано використовувати певний фрейм для відображення інформації, яка 

змінюватиметься після вибору відвідувачами іншого посилання, то йому надають ім'я. 

Наприклад, <FRAME NAME="frame1". Веб-сторінка з гіперпосиланнями, що 

виконуватиме роль навігаційної панелі, складається із сукупності тегів 

<А>...</А>. У них крім адреси файлу, пов'язаного з гіперпосиланням, слід зазначити ім'я 

фрейму, в якому цей файл відображатиметься. Для цього використовують атрибут 

TARGET, значенням якого є ім'я відповідного фрейму. Наприклад: <А HREF="2.html" 

TARGET="frame1">Гімназія «Сихівська»</А> 

Недоліки використання фреймів 

Фрейми на веб-сторінках — це зручний спосіб структурування веб-сайту. Однак  слід  пам'ятати  

про  те,  що  веб-сторінки  з  фреймами потребують завантаження кількох документів, і тому для їх 

відтворення браузеру необхідно більше часу, ніж для відтворення веб-сторінки без фреймів. Окрім 

цього, екран із кількома веб- сторінками розпорошує увагу користувача. Іноді веб-документи, 

розміщені на одному екрані, мають різний стиль оформлення, що негативно впливає на загальне 

враження від такої сторінки. 

 

 

Домашнє завдання 

1. Законспектувати матеріал уроку 

2. Виконати за зразком 3 сторінки та надіслати на ел. пошту 2573562@ukr.net: 

Index.html 

<html> 

<head> 

<title>стартова сторінка</title> 

</head> 



<frameset frameborder=1 border=2 rows=60,*> 

<frame skrolling="yes" noresize src="page1.html" name="1"> 

<frameset frameborder=1 border=2 cols=160,*> 

<frame skrolling="yes" noresize src="page2.html" name="2"> 

<frame skrolling="yes" noresize src="page3.html" name="3"> 

</frameset> 

</frameset> 

</html> 

 

Page1.html 

<html> 

<head><title>page1</title></head> 

<body bgcolor=ffffcc> 

<center> <h1> <windows та Internet</h1> </center> 

</body> 

</html> 

 

 Page2.html 

<HTML> 

<HEAD><TITLE>page2</TITLE></HEAD> 

<BODY bgcolor=99ffcc> 

<a href="1.html"  target="3">Комп'ютернi мережi</a><br> 

<a href="2.html"  target="3">Internet</a><br><br> 

<a href="3.html"  target="3"">Електрона пошта </a> <br> 

<a href="4.html"  target="3"> Телеконференцiї </a> <br> 

<a href="5.html"  target="3">Word Wide Web</a> <br> 

<a href="6.html"  target="3">Пошук iнформацiї</a> <br> 

<a href="7.html"  target="3">Контрольно - діагностична система </a> <br><br> 

<img src="foto52.jpg" width=140 height=100> 

</BODY> 

</HTML> 

 

3. Читать Пасічник О.Г. «Основи Web-дизайну» стор 74-80 

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

 


