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Лабораторно- практична робота № 6 

Тема: «Робота з фреймами» 

Мета: 

- Вивчити теги роботи з фреймамии 

- Розвити навички роботи з атрибутами фреймів 

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

обраної професії 

Хід роботи: 
Теоретичні відомості: 

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

кадрами. У кожного з них відображається свій HTML-документ. В одному фреймі може 

міститися навігаційне меню, і 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 розташувати поруч по горизонталі або один над одним. У першому випадку 

використовують атрибут COLS, а в другому – атрибут ROWS тегу  <FRAMESET> . 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, а другий займає те місце, що залишилося. Тег 

<FRAMESET  COLS=”20%, 55%,  *” > задає поділ вікна на три вертикальні фрейми.  

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 no) смуг 

прокручування у вікні фрейму (за умовчанням – yes); 

• NORESIZE – забороняє користувачу змінювати розміри фрейму; 

• BORDER – визначає ширину розділювальної смуги між фреймами в пікселях; 

• BORDERCOLOR – визначає колір розділювальної смуги між фреймами; 

• MARGINHEIGHT – додає порожнє поле, висота якого визначена в пік селях, між 

верхньою межею фрейму і початком тексту або графіки; 



Готовий вигляд html-документу на рисунку  

 

• MARGINWIDTH – додає порожнє поле, ширина якого визначена в пік селях, між 

верхньою межею 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>. 

 

Вправа 1. 

Розмістимо на сторінці три документи раніше створених на уроках веб-сторінок.  

Створіть файл головної сторінки та збережіть його як main.html у тій самій папці, що й решту 

документів: MENU.html, CONTENT.html 

<HTML> 

 <HEAD> 

 <TITLE> ФРЕЙМИ </TITLE> 

 </HEAD> 

 <FRAMESET COLS="100, *"> 

 <FRAME SRC="MENU.HTML" NAME="MENU"> 

 <FRAME SRC="CONTENT.HTML" NAME="CONTENT"> 

 </FRAMESET> 

 </HTML> 
 

 

 

 

 

«Використання посилань 

у фреймах» 
 

Теоретичні відомості. 

У попередній вправі не 

використані гіперпосилання – 

між фреймами немає взаємозв’язку. Проте це не завжди зручно: документів може бути 

багато, а поділ сторінки на велику кількість фреймів призводить до розпорошування уваги 

відвідувача сайту.  

Тому розглянемо веб-сторінку з навігаційною панеллю, яка розміщена у лівій меншій частині 

екрана, при цьому необхідна інформація відображатиметься у більшій правій частині так, як 

це показано в таблиці нижче. 

Навігаційна панель 
Документ з інформацією про вибраний відвідувачем 

сайту навчальний заклад 

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 <A>…</A>. 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 

імя відповідного фрейму. Наприклад: 

<A HREF=”2.html” TARGET=”frame1”>Сайт школи</A> 
 
 

 

 

 



Вправа 2. 

Сформуйте сторінку з навігаційною панеллю та областю відображення документів. 

Використайте файли з попередньої вправи, а сторінку, поділену на фрейми index.html та 

сторінку з гіперпосиланнями example.html створіть самостійно. 

1.Створіть HTTML-документ, який розмітьте за допомогою фреймів і збережіть у файлі 

index.html. 

<HTML> 

<TITLE>Мої сторінки</TITLE> 

<FRAMESET COLS=”20%, *”> 

<FRAME SRC=”example.html”> 

<FRAME NAME=”FRAMEL”> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

2. Створіть HTTML-документ, який міститиме навігаційну панель, і збережіть його у файлі 

example.html. 

<HTML> 

<TITLE>Мови програмування</TITLE> 

<BODY> 

<H3><A HREF=”1.html” TARGET=”frame1”>Java Script</A></H3> 

<H3><A HREF=”2.html” TARGET=”frame1”>HTML</A></H3> 

<H3><A HREF=”3.html” TARGET=”frame1”>CSS</A></H3> 

</BODY> 

</HTML> 

3. Відкрийте файл index.html у вікні браузера. Після першого завантаження веб-сторінки 

права частина буде порожньою. Щоб цього уникнути, використовують атрибут SRC в тегу 

<FRAME> для повідомлення адреси файлу, який повинен відкриватись  у цьому фреймі під 

час першого завантаження сторінки. Зазвичай це файл веб-сторінки з графічними вставками 

та загальною інформацією про сайт. 

 

На рисунку показано, який вигляд має поділене на фрейми вікно з навігаційною 

панеллю після того, як відвідувач вибрав посилання. 

 

4. Створіть власний сайт з фреймами та продемонструйте вчителю. 

 
 

Оформіть звіт до практичної роботи в якому зазначте тему та мету уроку, а також 

запишіть алгоритм виконання тегів до практичної роботи. Оформіть висновок. 

 


