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Тема: Проектування веб-сайту віртуального електронного магазину, 

фірми (в середовищі Microsoft FrontPage) 

Мета: Навчитися використовувати можливості візуального редактора FrontPage 

для форматування тексту веб-сторінок, створення гіперпосилань, 

вставлення графіки і таблиць та публікувати веб-сайт на веб-сервері. 

 

Інтерфейс та можливості програми FrontPage 

Звичайно, було б зручно форматувати веб-сторінки так, як у текстових процесорах, 

коли на екрані документ має приблизно такий самий вигляд, як і після друку. Цей підхід, 

який називають WYSIWYG (What Your See Is What Your Get – що бачиш, те й отримаєш), 

реалізовано у програмі Microsoft FrontPage – візуальному редакторі веб-сторінок. На відміну 

від більшості текстових редакторів, які виводять на екран лише теги HTML, FrontPage 

відразу інтерпретує їх, і ви бачите сторінку майже такою, як у вікні браузера. Завдяки цьому 

відпадає потреба у постійному перемиканні між браузером та редактором для перегляду веб-

сторінки. 

Програма Microsoft FrontPage призначена для створення веб-сторінок і веб-вузлів. 

Застосовуючи панелі інструментів і команди меню, на веб-сторінці можна розміщувати 

текстову і графічну інформацію, панелі навігації та посилання, призначені для переходу від 

однієї сторінки до іншої. Крім того, для оформлення веб-сторінки можна використовувати 

таблиці, фрейми, біжучі рядки, анімацію та багато іншого. Щоб прискорити розробку Web-

сторінок і вузлів, можна застосовувати шаблони і майстри. Конструктор сайтів FrontPage 

дозволяє використовувати у веб-сайті матеріал, підготовлений в інших програмних 

продуктах, що входять в Microsoft Office, таких як Word, Excel і PowerPoint. 

Запускаємо FrontPage командою: Пуск Все программы Microsoft 

Office Microsoft Office FrontPage. З’являється головне вікно програми, зображене на 

рис. 26.1. 

Головне вікно містить заголовок, 

меню, панелі інструментів, панель 

режимів роботи і робочу область 

програми. 

В середовищі редактора 

передбачені три різноманітні типи 

точок зору на сторінку, що редагується: 

звичайний вигляд (звичайний режим 

сторінки), код HTML, попередній 

перегляд. Для оперативного і швидкого 

редагування передбачені наступні 

панелі інструментів: стандартна, 

форматування, малювання, форми, 

додаткова, таблиці. Об’єктно-

орієнтоване спрямування редактора 

дозволяє засобами візуального 

редагування створювати наступні 

компоненти сторінок: текст, 

гіперпосилання, заголовки, таблиці, 

фрейми, бігучі рядки, фонові звуки, 

Теоретичні відомості 

ПРАКТИЧНА  РОБОТА № 10 
ПР - 29 
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3 b 9 1-c, 2-a, 3-b 

4 1-c, 2-b, 3-d, 4-a 10 b, a, d, c 

5 a 11 c 

6 читачем 12 b 

 

Рис. 9.1. Головне вікно програми FrontPage 
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зображення, відео. Редактор дозволяє вставляти в сторінки форми і компоненти. Він 

дозволяє працювати також з передовими Web-технологіями, компоненти ActiveX і аплети 

Java легко вмонтовуються в HTML-сторінки. Прийоми роботи з окремими об'єктами Web-

сторінок аналогічні тим, що використовуються в Word. Багато типів меню і панелі 

інструментів також повторюють аналогічні елементи в Word. 

При виконанні команди "Відкрити" FrontPage дозволяє працювати з наступними 

типами файлів: файли HTML (HTM, HTML); профайли HTML (HTX, ASP); файли RTF (Rich 

Text Format); текстові файли (TXT); гіпертекстові шаблони (HTT); документи Word (DOC); 

файли WordPerfect (DOC, WPD); робочі листи Excel (XLS, XLW); Файли Works (WPS). 

Треба відзначити, що редактор дозволяє редагувати не тільки сторінки, розміщені на 

комп'ютері користувача, але і працювати зі сторінками довільного Web-сайта. Для цього 

достатньо лише вказати відповідну URL-адресу. 

Набір тексту цілком аналогічний такому типу роботи в редакторі Word. При цьому 

можливо як копіювання і виріз з файлів, так і перетягування з файлів Office.  

Редактор надає безліч можливостей варіації гарнітури символів тексту, їхнього 

кольору і розміру. Дозволені наступні стилі обрису символів: курсив; шрифт друкарської 

машинки; шрифт для виділення термінів; мигаючий; шрифт для подання коду програм; 

курсив для виділення; напівжирний шрифт; простий курсив; шрифт для введення тексту з 

клавіатури. 

FrontPage дасть можливість ввести один або декілька символів вище або нижче 

базової лінії (верхній або нижній індекс). Передбачена можливість вставлення символу, який 

знаходиться поза основною кодовою таблицею ASCII. Форматування абзацу передбачає 

наступні типи вирівнювання тексту: вирівнювання по лівому (правому) полю, центрування. 

Розірвання рядка дозволяє створити новий рядок без створення нового абзацу. 

Щоб красиво виділити теми, розділи та інші елементи тексту, можна використати 

графічне оформлення у вигляді горизонтальних ліній. В редакторі передбачено стандартний 

список стилів Заголовків. Заголовки допомагають структурувати приведену на сторінці 

інформацію - в точності, як в газеті або журналі. 

Редактор автоматично створює наступні типи списків: маркований список, покажчик, 

меню, нумерований список. 

Потужним об'єктом HTML є таблиці. Елементи, з яких вони можуть складатися, 

містить текст, графіку, фонове зображення, форми, компоненти і навіть інші об'єкти. 

Побудувати таблицю в Редакторі можна двома засобами: або безпосередньо намалювати її на 

сторінці, користуючись інструментами панелі таблиць, або вставити з допомогою меню 

"Таблиця". 

FrontPage може імпортувати багато графічних форматів, а саме: CompuServe GIF 

(GIF); JPEG (JPG); Точкові малюнки (BMP); TIFF (TIF); Метафайли Windows (WMF); Sun 

Raster (RAS); Інкапсульований Postscript (EPS); Paintbrush (PCX); Targa (TGA). 

При збереженні сторінки, що містить вставлені і не збережені зображення, FrontPage 

запросить зберегти кожне зображення для поточного сайта. За замовчанням FrontPage 

зберігає файли форматів, відмінних від GIF і JPEG, в форматі GIF. 

FrontPage володіє цілою колекцією ілюстрацій, а окрім цього йому доступна 

бібліотека ілюстрацій Microsoft Office. 

Після того, як ви розмістили зображення на ваших сторінках, FrontPage надає масу 

можливостей керування ними шляхом діалогового вікна. 

Панель інструментів "Зображення" дасть можливість створювати зображення - карти, 

прозорі GIF-файли, вводити в GIF-файли текст, вирізувати з зображення фрагменти, 

регулювати якість, зробити "марево" вашого зображення (перетворивши його в ідеальний 

фон), перетворити будь-яке кольорове зображення в напівтонове чорно-біле.  

Режими перегляду сторінок  
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 Конструктор - дає можливість редагувати поточну Веб-сторінку, при цьому НГМЬ-

кодування є скритим (Рис. 9.2). 

 Код - цей режим дає змогу побачити все кодування і при необхідності змінити його 

(Рис. 9.3). 

 С разделением - верхня частина екрана зайнята кодуванням, нижня - нормальна 

Веб- сторінка (Рис. 9.4). 

 Просмотр - режим дозволяє побачити, який буде мати вигляд сторінка у Веб-браузері 

(Рис. 9.5). 
 

 

 
 

 

Перемикання з одного режиму на інший виконується натисканням кнопок (Рис 9.6), які 

розташовані у нижній частині головного вікна програми. 

Сайт як ком’ютерна технологія 

Сайт є не що інше, як каталог, папка, розміщена десь в Інтернеті, на  якомусь 

комп'ютері, постійно підключеному до глобальної мережі. Набір вами  адреси в адресному 

рядку браузера (і натискання клавіші  Enter або кнопки Переход) приводить вас шляхами 

Інтернет-комунікацій саме до цієї папки, де б вона не знаходилася. Далі в цій папці 

автоматично шукається файл з ім'ям index.html. Якщо його немає, можливий пошук 

index.htm, це залежить від того сервера, де розміщений сайт, тобто фактично від примх 

власників хостингу. В інших випадках роль головного може належати також файлу 

default.html (default.htm) або main.html (main.htm). Але все це лише виключення, що 

підтверджують правило: ім'я файла головної сторінки, яку відвідувач бачить першою на 

вашому сайті – index.html (index.htm), і ніяк інакше. Крім цього файла, папка із сайтом  

містить окремі файли  *.html для  кожної сторінки сайту, окремі файли  *.jpg або  *.gif для 

 

 

 

Рис 9.6 Кнопки перегляду Веб-
сторінок 

Рис. 9.2 Вікно в режимі 

Конструктор 

Рис. 9.3 Вікно в HTML 

кодуванням 

Рис. 9.2 Вікно в режимі 

с разделением 

Рис. 9.3 Вікно в режимі 

Просмотр 
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кожного графічного  елементу, і, у разі потреби, ще й файли стилів. Усе це може бути як 

організованим у систему внутрішніх папок, так і міститися у кореневому каталозі (що і 

рекомендується практично для будь-якого сайта, крім дуже і дуже великих, на сотні або 

тисячі сторінок). Усі імена файлів (і папок, якщо вони є) повинні строго відповідати 

стандартам, про які – далі. 

Принципи найменування файлів: маленькі букви, ніякої кирилиці, тільки латиниця, 

головна сторінка називається index.html (для деяких серверів,  що надають місце під сайти, 

припустимим вважається також index.htm), інші імена файлів привласнюйте довільно, але з 

урахуванням наступних вимог. В іменах файлів можна використовувати тільки: 

 маленькі латинські символи; 

 цифри; 

 знаки „–” і „_” (без лапок). 

Структура Web-вузла 

Web-вузол (Web-сайт) є набором Web-сторінок, з’єднаних в загальну структуру, яка 

має ієрархічний вигляд. Вершиною цієї структури, як правило, є головна (домашня) 

сторінка. Звичайно їй відповідає HTML-файл, якому призначається ім’я Default.htm або 

Index.htm. 

Підлеглі сторінки Web-вузла розділяються на рівні відповідно до ступеня зв’язку з 

головною сторінкою: 

 сторінки глобального рівня  розташовані на одному рівні з головною; 

 сторінки батьківського рівня знаходяться на один рівень вище за інші сторінки; 

 сторінки дочірнього рівня знаходяться на один рівень нижче за батьківську. 

Крім того, сторінки Web-вузла можуть мати безпосередні зв’язки між собою 

незалежно від їх рівня. Зрозуміло, що будь-яка Web-сторінка (а також вузол або файл) є 

документом, написаним на зрозумілій комп’ютеру мові, тобто деяка програма або код. 

Гіперпосилання 

Гіперпосилання – це текстовий або графічний елемент Web-сторінки, який є 

покажчиком для переходу на іншу Web-сторінку. Розрізняють внутрішні і зовнішні 

гіперпосилання. Внутрішні гіперпосилання забезпечують перехід на іншу частину даної 

сторінки, файл або іншу сторінку даного Web-вузла. Зовнішні гіперпосилання вказують на 

файл або сторінку іншого Web-вузла. При натисканні мишею по гіперпосиланню, що 

знаходиться на відкритій Web-сторінці, вказаний в ній об’єкт відображається в Web-

оглядачі, відкривається або запускається залежно від типу цього об’єкту (файл, сторінка, 

програма). В Internet гіперпосилання є основним засобом переходів між Web-сторінками і 

Web-вузлами.  

Панель посилань – набір графічних або текстових кнопок Web-сторінки, що містить 

гіперпосилання. 

Web-сервер 

Web-сервер – це підключений до Internet комп’ютер, що підтримує протокол HTTP 

(HyperText Transfer Protocol). Він використовується для доставки даних в Internet і дозволяє 

користувачам клієнтських програм завантажувати і відтворювати текст, малюнки, звук, відео 

і інші дані. Протокол FTP (File Transfer Protocol) також є поширеним способом завантаження 

файлів на віддалений сервер. 

Web-сервер, володіючи спеціальними програмними засобами, забезпечує 

представлення розміщених на ньому Web-сторінок і пов’язаних з ними файлів по запиту 

клієнта. Відвідуючи вузол за допомогою Web-браузера, користувач робить запит, 

повідомляючи адресу URL (наприклад: http://www.microsoft.com). URL – це універсальний 

покажчик ресурсів (Uniform Resource Locator). Він є адресою файлу, що знаходиться в 

мережі. Отримавши запит, сервер представляє потрібну сторінку, а також всі пов’язані з нею 
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файли, наприклад малюнки, звуки і т.п. 

Публікація Web-вузла на Web-сервері 

Щоб розмістити Web-вузол в мережі Internet, його необхідно опублікувати на Web-

сервері. В цілому, публікація означає копіювання всіх файлів на віддалений сервер. В 

більшості випадків віддалене розташування – це шлях HTTP або FTP. Шлях, що 

використовується, залежить від технологій, що підтримує сервер. 

Початковою точкою (входом) будь-якого Web-вузла є його домашня сторінка. Вона 

відкривається за умовчанням, коли відвідувач переходить на вузол в Web-оглядачі, і 

забезпечує зв’язок з іншими Web-сторінками вузла за допомогою гіперпосилань. 

 

Завдання  

Створіть веб-сайт Електронного магазину-фірми із трьома рівнями ієрархії сторінок 

(рис. 9.7). Визначитися з темою веб-сайту (обрати назву фірми-магазину, врахувати 

інформацію про фірму, товари та послуги; розміщення фірми, контактна адреса та телефон, 

можливі інші реквізити, електронна адреса; працівники фірми і таке інше). Вибір теми - 

довільна для кожного студента. 

Визначити кількість сторінок (рекомендується при побудові сайту за допомогою 

Майстра корпоративного веб-вузла вибрати наступні сторінки: домашня, новини, 

продукти та послуги; вибрати кількість сторінок, які майстер повинен створити для 

продуктів та послуг - 3 шт. Загальна кількість сторінок на сайті буде 10). 

 

 
Рис.9.7 

Продумати, яка інформація на якій сторінці буде розміщена. Логічно пов'язати її. 

Підібрати матеріали (інформацію) для розміщення на веб-сайті. Користуватися можна 

будь-якою літературою, ресурсами мережі Інтернет. Якщо потрібно, розробити логотип та 

бренд фірми, користуючись іншими прикладними програмами (Paint, Word, Publisher та ін.) 

Використати на сторінках тематичні тексти, малюнки, фото, веб- компоненти та 

анімацію. 

Передбачити та використати гіперпосилання на одній сторінці (крім гіперпосилань 

між сторінками); використати інтерактивні кнопки. 

 

Орієнтовний перелік тем для веб-сайту: 

1. Магазин комп’ютерної 

техніки 

5. Магазин мобільних 

телефонів 

9. Туристична фірма 

2. Косметичний салон 6.Магазин іграшок 10. Медичний центр 

3. Автосалон 7. Спорттовари 11. Ювелірний магазин 

4. Ресторан 8. Магазин будівельних 

товарів 

12. Агенство нерухомості 

Продемонструйте сайт викладачу. Оформити звіт. 

Завдання до виконання практичної роботи 
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1. Яке призначення програми Microsoft FrontPage?  

2. Як запускається програма FrontPage? 

3. Які елементи містить вікно програми FrontPage? 

4. Які режими зображення сторінки передбачені в редакторі FrontPage? 

5. Що таке Web-вузол? 

6. Що таке гіперпосилання? Які розрізняють гіперпосилання? 

7. Що таке Web-сервер і які він виконує функції? 

8. Що таке Web-браузер? 

9. Як завантажити власний сайт на Web-сервер? 

 

1. Пасічник О. Г., Пасічник О. В., Стеценко І. В. Основи веб-дизайну / О. Г. Пасічник, О. В. 

Пасічник, І. В. Стеценко : [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2009. – 336 с: іл. 

2. Пічників В. Створення Web-сайтів без сторонньої допомоги. – Видавництво: Тріумф. – 

2005. –110 c. 

3. Салила П.Г., Ситник О.В. «Основи веб-дизайну» – К.: Альфа-М, 2011.– 254с. 

Література 

Контрольні запитання 


