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Лабораторна робота №13 частина 3 

Тема: Використання графіки на Web-сторінках 

Мета: Отримати навички з використання графічних об'єктів при створенні web-сторінок мовою 

розмітки гіпертексту HTML. 

Програмне забезпечення: текстовий редактор (Блокнот, Notepad++ тощо). 

Завдання: 

1. Створити папку LAB_13_3_NV. У цю папку скопіювати всі файли, які створені під час виконання 

попередньої роботи та знаходяться у папці LAB_13_2_NV. 

2. У папку LAB_13_3NV помістити файл з власною фотографією. На головну сторінку (index.html) 

вставити зображення з цього файлу. Задати вирівнювання фотографії відповідно до варіанту Додаток №1. 

3. Доповнити головну сторінку інформацією (декілька рядків тексту) про свій обласний центр (або місто, в 

якому ви живете). У мережі Інтернет знайти опис даного міста та відповідне зображення. У параграф з 

введеним текстом вставити знайдене зображення використовуючи URL зображення. 

4. Розмістити та відформатувати вставлене зображення відповідно до варіанту Додатку №1. 

5. Вставлене зображення зробити гіперпосиланням на сторінку в Інтернет з описом зображеного місця.  

Використовуючи відповідні атрибути тегу img домогтися, щоб не відображалася рамка. 

6. Для вставлених зображень задати атрибути alt, width, height. 

7. Проглянути модифіковану головну сторінку у браузері. 

8*. На головну сторінку вставити зображення власної родини. 

9*. Використовуючи відповідні теги, створити на основі зображення родини карту-зображення для 

переходу на відповідні сторінки для кожного члена родини. 

10*. Перевірити роботу гіперпосилань з карти зображень у різних браузерах. 

* - завдання на вищий бал 
 

Контрольні питання: 

1. Які формати растрових графічних файлів можна вставити на html-сторінку за допомогою елемента img? 

Які особливості цих форматів? 

2. Яким чином можна задати абсолютний та відносний шлях до файлу у елементі img? З якою метою 

використовується ".."? 

3. З якою метою використовуються атрибути width, height елементу img? Яких правил потрібно 

дотримуватись при використанні цих атрибутів? 

4. З якою метою використовуються атрибут alt елементу img? Яких правил потрібно дотримуватись при 

використанні цього атрибуту? 

5. Як для веб-сторінки встановити фонове зображення, фоновий колір? 

6. Які особливості створення гіперпосилання у вигляді зображення? 

7*. Які формати векторних графічних файлів можна вставити на html-сторінку за допомогою елемента 

img? Які особливості цих форматів? 

8*. У чому полягають особливості графічних форматів apng та mng? 

9*. У чому полягають відмінності при створенні карти зображення, яка оброблюється браузером, та карти 

зображення, яка оброблюється на сервері? 

10*. Які об'єкти, крім графічних зображень, можна вставляти до html-сторінки? 

11*. Яким чином можна вставити фоновий звук до html-сторінки? Які недоліки фонового звуку? 

12*. Які є способи вставки відео до html-сторінки? Які особливості кожного способу? 
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Додаток №1 

Варіант 

Горизонтальне 

вирівнювання власного 

фото 

Вертикальне вирівнювання 

зображення обласного центру 

чи власного міста 

Відступ між зображенням обласного 

центру чи міста та текстом 

Вид відступу Розмір 

1,9 по лівому краю top горизонтальний 5 пікселів 

2,10 по правому краю middle вертикальний 15 пікселів 

3,11 по лівому краю bottom горизонтальний 25 пікселів 

4,12 по правому краю top вертикальний 10 пікселів 

5,13 по лівому краю middle горизонтальний 20 пікселів 

6,14 по правому краю bottom вертикальний 30 пікселів 

7,15 по лівому краю top горизонтальний 5 пікселів 

8,16 по правому краю middle вертикальний 45 пікселів 

 

 
 


