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Урок 1. Історія виникнення Internet. Принципи роботи Internet. 
Мета уроку:  

Навчальна: ознайомити учнів із поняттями про комп'ютерні мережі та їх видами, глобаль-

ною мережею Інтернет, принципами роботи Інтернет. 

Розвиваюча: розвивати в учнів пам'ять, увагу, мислення, світогляд; 

Виховна: виховувати інтерес до предмета, самостійність та дисциплінованість. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Обладнання та програми:  комп‘ютери класу, браузер для роботи з Інтернет, мережа 

Інтернет. 

Межпредметні зв‘язки: охорона праці, інформатика, основи роботи з ПК. 

Хід уроку 

І. Організація групи до заняття. Повторення правил техніки безпеки.  

ІІ. Актуалізація знань. 

1. Що таке мережа? 

2. Які ви знаєте типи мереж? 

3. Для чого використовується мережа Internet? 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1.Історія виникнення Internet 

 У 1961 р. Defence Advanced Research Agency (DARPA) за завданням міністерства оборони 

США взялося за проект створення експериментальної мережі передачі пакетів. Ця мережа, названа 

ARPANET, призначалася спочатку для вивчення методів забезпечення надійного зв‘язку між 

комп‘ютерами різних типів. Багато методів передачі даних через модеми були розроблені в 

ARPANET. Тоді ж були розроблені й протоколи передачі даних у мережі – TCP/IP – безліч 

комунікаційних протоколів. Що визначають, як комп‘ютери різних типів можуть спілкуватися між 

собою. 

Експеримент із ARPANET був настільки успішним, що багато організацій захотіли ввійти до 

неї з метою використання для щоденної передачі даних. У 1975 р. ARPANET перетворилася з 

експериментальної мережі на робочу мережу. Відповідальність за адміністрування мережі взяло на 

себе Defence Communication Agency (DCA).  

У 1983 р. вийшов перший стандарт для протоколів ТСР/ІР, що ввійшов у військові 

стандарти, і всі, хто працював у мережі, зобов‘язані були перейти до цих нових протоколів. Для 

полегшення цього переходу DARPA звернулася з пропозицією до керівників фірми Berkley 

Software Design – упровадити протоколи ТСР/ІР у Berkley (BSD) UNIX. З цього і почався союз 

UNIX і ТСР/ІР. 

Через деякий час ТСР/ІР був адаптований у звичайний загальнодоступний стандарт і термін 

Інтернет увійшов у загальний вжиток. І хоча в 1991 р. ARPANET припинила своє існування, 

мережа Інтернет існує, її розміри набагато перевищують первісні, тому що вона об‘єднала безліч 

мереж у всьому світі. Кількість хостів, підключених до мережі Інтернет, зросла з 4 комп‘ютерів у 

1969 р. до 3,2 мільйона у 1994 р.  

Хостом у мережі Інтернет називають комп‘ютери, що працюють у багатозадачній 

операційній системі (Unix, VMS), які підтримують протоколи ТСР/ІР і надають користувачам які-

небудь мережні послуги. 

2.Друге  народження  Інтернету 

Ранні глобальні мережі являли собою групи комп‘ютерів, зв‘язаних між собою прямими 

з‘єднаннями. Основною проблемою того часу була проблема надійності й стійкості мережі. 

Потрібна була така мережа, яку не можна вивести з ладу навіть атомним бомбардуванням. 

Звичайно, «атомне бомбардування» – поняття умовне. Мережу, що складається з прямих з‘єднань, 

можуть вивести з ладу навіть миші, які перегризли проводи, злодії, що викрали жорсткий диск із 

вузлового комп‘ютера. Існують тисячі причин, коли звичайне недбальство може викликати 

наслідки ще гірші, ніж атомне бомбардування. 

З погляду військових, експлуатація мережі в науковому й університетському оточенні 

повинна була стати для неї найсуворішим випробуванням, яке тільки можна придумати. У 
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боротьбі з безліччю непередбачених випадків університетські кола повинні були знайти просте й 

ефективне рішення. Розв‘язанням проблеми стало впровадження в 1983 р. протоколу ТСР/ІР. З 

цього часу відраховують другий етап розвитку Інтернету. 

Власне, ТСР/ІР – це не один протокол, а пара протоколів, один з яких (ТСР – Transport 

Control Protocol) відповідає за те, як представляються дані в Мережі, а другий (ІР – Internet 

Protocol) визначає методику адресації, тобто відповідає за те, куди вони відправляються і як 

доставляються. Ця пара протоколів належить різним рівням і називається стеком протоколів 

ТСР/ІР. Власне кажучи, тільки з появою ІР-протоколу і з‘явилося поняття Інтернету. 

3.Третє  народження  Інтернету 

Найбільш значною подією в історії Internet стала розробка служби World Wide Web 

(скорочено WWW). Автори WWW – дослідники Європейської лабораторії фізики елементарних 

частинок (European Particle Physics Laboratory, GERN) у Женеві, фізики Тім Бернерс-Лі та Роберт 

Кайо. Вчені вирішили створити таку систему, котра дозволила б усім фізикам Європи 

обмінюватися через Internet результатами досліджень у вигляді ілюстрованого тексту, що включає 

зсилання на інші публікації. Зараз WWW є службою Internet, що найбільш динамічно 

розвивається. Цей формат дозволяє розміщувати в одному документі текстову, графічну, аудіо- та 

відеоінформацію. 

В 1989 році Тім Бернерс - Лі із Женевської лабораторії практичної фізики (GERN) 

запропонував систему, що базується на принципі гіпермедіа.  

  В 1991 році система була практично реалізована й отримала назву World Wide Web. 

Дослівно ця назва перекладається як "Павутиння, шириною на весь світ", але її як правило 

називають Всесвітнім павутинням, або Web - ситемою, або WWW.  

4.Технічна  побудова  мережі  Інтернет 

Інтернет — це добровільне об'єднання тисяч мереж і мільйонів комп'ютерів по всьому 

світу, що дозволяє обмінюватися інформацією між ними. 

Інтернет – це великий комплекс, що включає локальні мережі й автономні комп‘ютери, 

з‘єднані між собою будь-якими засобами зв‘язку, а також програмне забезпечення, що забезпечує 

взаємодію всіх цих засобів на основі єдиного транспортного протоколу ТСР і адресного протоколу 

ІР. 

Сервер – ПК, який надає свої інформаційні ресурси іншим ПК. 

Робоча станція – ПК, який користується інформацією сервера. 

Ресурси Інтернет – різноманітні документи, програми, довідкові дані та пристрої ПК. 

5. Доступ  в  Інтернет 

Доступ в Інтернет зазвичай одержують через постачальників послуг (service provider). Ці 

постачальники продають різні види послуг, кожна з них має свої переваги й недоліки. Критеріями 

оцінки вибору того або іншого провайдера можуть служити ціни, кількість клієнтів, 

характеристики зовнішніх каналів, наявність додаткових послуг. 

Провайдер - це організація, яка надає користувачам доступ в Інтернет. 

Способи під‘єднання комп‘ютерів до мережі Інтернет: модемний, виділена лінія, мережевий, 

радіочастотний, оптичний. 

ІV Засвоєння набутих знань  

1. Що таке Інтернет? 

2. В якому році і яка організація створила першу мережу? 

3. Яке ім‗я мала першу мережу? 

4. Яким чином передається інформація в Інтернет? 

V Підбиття підсумків уроку  
Чому ви навчилися на уроці? Ваши думки?  

VІ Домашнє завдання: опрацювати матеріали конспекту. Виписати в зошит список років, які 

залишили слід в історії Інтернет. 

Перехід на зміст 
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Конспект- опора№ 1 

Тема: Історія виникнення Internet. Принципи роботи Internet 

1.Історія виникнення Internet 

У 1961 р. Defence Advanced Research Agency (DARPA) за завданням міністерства оборони 

США взялося за проект створення експериментальної мережі передачі пакетів. Ця мережа, названа 

ARPANET, призначалася спочатку для вивчення методів забезпечення надійного зв‘язку між 

комп‘ютерами різних типів. Експеримент із ARPANET був настільки успішним, що багато 

організацій захотіли ввійти до неї з метою використання для щоденної передачі даних. У 1975 р. 

ARPANET перетворилася з експериментальної мережі на робочу мережу. 

Комп‘ютерна мережа – це два або більше комп‘ютерів, з‘єднаних між собою за допомогою 

мережевого обладнання. 

У 1983 р. вийшов перший стандарт для протоколів ТСР/ІР, що ввійшов у військові 

стандарти, і всі, хто працював у мережі, зобов‘язані були перейти до цих нових протоколів. 

Через деякий час ТСР/ІР був адаптований у звичайний загальнодоступний стандарт і термін 

Інтернет увійшов у загальний вжиток. І хоча в 1991 р. ARPANET припинила своє існування, 

мережа Інтернет існує, її розміри набагато перевищують первісні, тому що вона об‘єднала безліч 

мереж у всьому світі. Кількість хостів, підключених до мережі Інтернет, зросла з 4 комп‘ютерів у 

1969 р. до 3,2 мільйона у 1994 р.  

Хостом у мережі Інтернет називають комп‘ютери, що працюють у багатозадачній 

операційній системі (Unix, VMS), які підтримують протоколи ТСР/ІР і надають користувачам які-

небудь мережні послуги. 

Власне, ТСР/ІР – це не один протокол, а пара протоколів, один з яких (ТСР – Transport 

Control Protocol) відповідає за те, як представляються дані в Мережі, а другий (ІР – Internet 

Protocol) визначає методику адресації, тобто відповідає за те, куди вони відправляються і як 

доставляються. Ця пара протоколів належить різним рівням і називається стеком протоколів 

ТСР/ІР. 

  В 1991 році система була практично реалізована й отримала назву World Wide Web. 

Дослівно ця назва перекладається як "Павутиння, шириною на весь світ", але її як правило 

називають Всесвітнім павутинням, або Web - ситемою, або WWW. 

2.Технічна  побудова  мережі  Інтернет 

Інтернет — це добровільне об'єднання тисяч мереж і мільйонів комп'ютерів по всьому 

світу, що дозволяє обмінюватися інформацією між ними. 

Інтернет – це великий комплекс, що включає локальні мережі й автономні комп‘ютери, 

з‘єднані між собою будь-якими засобами зв‘язку, а також програмне забезпечення, що забезпечує 

взаємодію всіх цих засобів на основі єдиного транспортного протоколу ТСР і адресного ІР. 

Сервер – ПК, який надає свої інформаційні ресурси іншим ПК. 

Робоча станція – ПК, який користується інформацією сервера. 

Комп‘ютерної мережі поділяються на: локальна мережа і глобальна мережа. 

Локальні мережі – мережі які мають максимальну відстань між вузлами не більше 1-2 км, 

або належать одному власнику. 

Глобальні мережі – мережі, що охоплюють територію країни або кількох країн з 

максимальною відстанню між окремими вузлами в тисячі кілометрів. 

3. Доступ  в  Інтернет 

Доступ в Інтернет зазвичай одержують через постачальників послуг - провайдера. 

Критеріями оцінки вибору того або іншого провайдера можуть служити ціни, кількість клієнтів, 

характеристики зовнішніх каналів, наявність додаткових послуг. 

Провайдер - це організація, яка надає користувачам доступ в Інтернет. 

Способи під‘єднання комп‘ютерів до мережі Інтернет: модемний, виділена лінія, мережевий, 

радіочастотний, оптичний. 

Перехід на зміст 
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1.3 Тести та контрольні запитання 

Тести до теми 

1. Що таке Internet? 
а) Локальна мережа;  б) Глобальна мережа; в) Віддалена станція. 

2. Яку назву мала перша мережа? 

а) ARPANET; б) PARANET; в) DENEGNET. 

3. Коли, де і для чого з'явилась ком'ютерна мережа Internet? 

Виберіть один або декілька із 5 варіантів відповіді: 
а) в 70-х роках минулого століття   б) в США 

в) забезпечення надійної передачі інформації 

г) в 70-х роках нашого століття 

д) забезпечення постійної передачі інформації 

4. Що таке Internet? 

Виберіть один або декілька із 5 варіантів відповіді: 
а) телефонні, супутникові... канали, що об'єднують комп'ютери 

б)комплекс пристроїв і програм для роботи з інформацією 

в)об'єднання окремих комп'ютерів і локальних мереж 

г) телефонні і телеграфні мережі для спілкування людей 

д)супутниковий, радіорелейний, оптоволоконний зв'язок 

5. Для приєднання до Internet потрібні: 

а) Плотер; б) Модем; в) Сканер; г) Принтер. 

6. Яку функцію виконує модем? 

а) Передача інформації по мережі; 

б) Перетворення цифрової інформації в аналогову; 

в) Використовується для друку документів. 

7. Провайдер це: 

а) Організація по встановленню локальної мережі; 

б) Організація по передачі інформації по Internet; 

в) Організація по встановленню та супроводженню Internet. 

8. Яка основна мета створення комп'ютерних мереж? 

Виберіть один або декілька із 5 варіантів відповіді: 
а) обмін інформацією 

б)спільне використання обладнання 

в)доступ до віддалених програм і даних 

г) зберігання інформації і програм у зовнішній пам'яті 

д)друкування нестворених документів 

9. Що входить у склад комп'ютерної мережі? 

Виберіть один або декілька із 5 варіантів відповіді: 
а) комп'ютери 

б)пристрої для фізичного з'єднання комп'ютерів 

в)спеціальне програмне забезпечення 

г) текстові редактори, електронні таблиці тощо 

д)пристрої мульти-медіа (CD-ROM, звукові колонки ...) 

10. Як називається комп'ютер, що споживає ресурси? 

Виберіть один або декілька із 5 варіантів відповіді: 
а)  клієнт б) робоча станція в) клівер г)  електростанція д) клінкер 

11. Як називається комп'ютер, що надає іншим свої ресурси? 

Виберіть один із 5 варіантів відповіді: 
а) сервер б)сервант в)сержант г) сервиз д)сервис 

12.  Які існують способи підключення до Internet?  

а) комутований - використовує існуючу телефонну мережу  

б)виділений - використовує постійну лінію, яка з'єднує з сервером  
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в)комутований - використовує постійну лінію, яка з'єднує з сервером  

г) виділений - використовує існуючу телефонну мережу  

д)виділений - використовує телевізор, який з'єднує з сервером  

Контрольні запитання 

1. Що таке Інтернет? 

2. В якому році і яка організація створила першу мережу? 

3. Яке ім‗я мала першу мережу? 

4. Яким чином передається інформація в Інтернет? 

5. Що таке комп‘ютерна мережа? 

6. Які види мереж ви знаєте? 

7. Що ви знаєте про мережу Інтернет? 

8. Які є способи підключення до мережі? 

9. Що таке провайдер? 

10. З чого складається Інтернет? 

 

Перехід на зміст 

2.Тема:Ресурси Internet. Адресація і протоколи мереж. 
Мета уроку:  

Навчальна: ознайомити учнів із поняттями про комп'ютерні мережі, їх ресурсами, 

адресацією і протоколами мереж. 

Розвиваюча: розвивати в учнів пам'ять, увагу, мислення, світогляд; 

Виховна: виховувати інтерес до предмета, самостійність та дисциплінованість. 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Обладнання та програми:  комп‘ютери класу, браузер для роботи з Інтернет, мережа 

Інтернет. 

Межпредметні зв‘язки: охорона праці, інформатика, основи роботи з ПК. 

Хід уроку 

І. Організація групи до заняття. Повторення правил техніки безпеки.  

ІІ. Актуалізація знань. 

1. Що таке Інтернет? 

2. В якому році і яка організація створила першу мережу? 

3. Яке ім‗я мала першу мережу? 

4. Яким чином передається інформація в Інтернет? 

5. З чого складається Інтернет? 

6. Як здійснюється доступ до Інтернет? 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1.Протоколи  мережі 

Мереже вий протоко л  — це стандартний набір правил, що визначає принципи 

взаємодії комп'ютерів в мережі.  

Основне, що відрізняє Інтернет від інших мереж, – це його протоколи – ТСР/ІР. Узагалі, 

термін ТСР/ІР зазвичай означає все, що пов‘язано з протоколами взаємодії між комп‘ютерами в 

Інтернеті. Він охоплює ціле сімейство протоколів, прикладні програми і, навіть, саму мережу.  

Як і в будь-якій іншій мережі, в Інтернеті існує 7 рівнів взаємодії між комп‘ютерами. 

Кожному рівню взаємодії відповідає набір протоколів (тобто правил взаємодії). Розглянемо ці 

рівні зверху вниз. 

1. Рівень користувача (прикладний) 

Уявімо собі, що ми сидимо за комп‘ютером і працюємо у Всесвітній мережі. Насправді ми 

працюємо з програмами, установленими на нашому комп‘ютері. Назвемо їх клієнтськими 

програмами. Сукупність цих програм і становить для нас наш рівень користувача.  

На такому рівні Інтернет видається величезною сукупністю файлів з документами, 

програмами й іншими ресурсами, для роботи з якими і служать наші клієнтські програми. Чим 
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ширші можливості цих програм, тим ширші й наші можливості. Є програма для прослуховування 

радіотрансляцій – можемо слухати радіо; є програма для перегляду відео – можемо дивитися кіно, 

а якщо є поштовий клієнт – можемо одержувати і відправляти повідомлення електронної пошти. 

2. Представницький рівень 

А що дає нам можливість встановлювати на комп‘ютері програми і працювати з ними? 

Звичайно ж, це його операційна система. Вона виступає посередником між людиною, 

комп‘ютером і програмами. 

На другому рівні й відбувається «розбір» із моделлю комп‘ютера і його операційною 

системою. Якщо подивитися на Інтернет з цього рівня, то це вже не просто набір файлів – це 

величезний набір «дисків». Протоколи представницького рівня займаються обслуговуванням 

прикладних програм. До програм представницького рівня належать програми, що запускаються, 

наприклад, на сервері, для надання різних послуг абонентам. До таких програм належать: Web-

сервер, FTP-сервер, NNTP (Net News Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 

POP3 (Post Office Protocol) і т.д. 

3. Рівень сеансів зв’язку 

Давайте уявимо собі комп‘ютер із трьома жорсткими дисками. У комп‘ютера є три власники. 

Кожний налаштував операційну систему так, щоб повністю використовувати «свій» диск, а для 

інших користувачів зробив його прихованим. Свою роботу вони починають з реєстрації – вводять 

ім‘я й пароль при вмиканні комп‘ютера. Якщо запитати одного з них, скільки в його комп‘ютері 

жорстких дисків, то він відповість, що тільки один, і буде правий – у своєму персональному сеансі 

роботи з комп‘ютером він ніколи не бачив ніяких інших дисків. Тієї ж думки дотримуватимуться і 

двоє інших. Такий самий погляд на Інтернет відкривається з висоти рівня сеансів. Для кожного 

сеансу зв‘язку створюється свій канал, усередині якого і відбувається обмін інформацією. 

Протоколи рівня сеансів зв‘язку відповідають за встановлення, підтримку і знищення відповідних 

каналів. 

4. Транспортний рівень 

На цьому рівні відбувається встановлення зв'язку між серверами Internet, розбиття усієї 

інформації на пакети та супроводження кожного пакета розпізнавальним заголовком. У нього 

включені протоколи: TCP (Transmission Control Protocol - протокол керування передачею) та UDP 

(User Datagram Protocol - протокол датаграм користувача) - це альтернативний протокол, 

аналогічний за значенням TCP. Протокол UDP поступається у надійності TCP (відсутні засоби 

перевірки помилок та вторинного запиту втрачених пакетів), але натомість з його допомогою 

можна організувати постійний потік даних з мінімальними затримками, хоча і з деякими втратами. 

Використання цього протоколу виправдано при передачі живого звуку. 

5. Мережний рівень  

Протокол цього рівня - IP (Internet Protocol - протокол Internet). Єдине призначення IP - 

розрахувати найбільш оптимальний шлях транспортування, розбити пакети TCP на ще меньші та 

доставити їх за призначенням. Якщо дивитися на Інтернет з п‘ятого рівня, то можна сказати, що 

Інтернет – це всесвітнє об‘єднання безлічі комп‘ютерів, кожен з яких має унікальну ІР-адресу. 

6. Рівень з’єднання (логічний рівень) 

Справа доходить до того, щоб фізично передати сигнали з одного комп‘ютера на інший, 

наприклад за допомогою модему. На цьому рівні цифрові дані з пакетів, створених раніше, 

накладаються на фізичні сигнали, що генеруються модемом, і змінюють їх (модулюють).  

З точки зору шостого рівня Інтернет – це сукупність комп‘ютерних мереж або автономних 

комп‘ютерів, об‘єднаних усілякими засобами зв‘язку. До протоколів логічного рівня для 

телефонних ліній належать протоколи SLIP (Serial Line Interface Protocol) і РРР (Point to Point 

Protocol).  

7. Фізичний рівень 

Якщо подивитися з «найнижчого» рівня, Інтернет видається всесвітньою павутиною дротів й 

інших каналів зв‘язку. Сигнал від одного модему відправляється через канал зв‘язку до іншого 

пристрою. Фізично цей сигнал може бути пучком світла, потоком радіохвиль, пакетом звукових 

імпульсів тощо.  

Люди, що займаються Інтернетом на цьому рівні, можуть взагалі нічого не розуміти в 

комп‘ютерах. 
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Протоколи фізичного рівня визначають вид і характеристики ліній зв‘язку між 

комп‘ютерами. 

Протоколи служб: 

TCP (Transfer Control Protocol) - протокол управління пересиланням даних. Він визначає 

правила розбиття інформації на пакети певного розміру та формату, їх доставки до адресата 

певними маршрутами й об'єднання пакетів в єдине ціле. 

IP (Internet Protocol) - протокол міжмережної взаємодії. Він дає можливість коректно 

пересилати інформацію між комп'ютерами, які мають різну архітектуру та різні операційні 

системи.  

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - протокол служби WWW. Це протокол пересилання і 

відображення гіпертексту, тобто web-сторінок. Він дає змогу за допомогою спеціальних програм - 

броузерів - отримувати і переглядати web-сторінки. 

Протоколи електронної пошти: SMTP, РОРЗ та ІМАР. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - простий протокол пересилання повідомлень. Він дає 

змогу пересилати поштові повідомлення від комп'ютера користувача на сервер. 

РОРЗ та ІМАР дають змогу користувачеві забирати або читати повідомлення з поштового 

серверу. РОРЗ (Post Office Protocol) - протокол поштового відділення, ІМАР (Internet Mail Access 

Protocol) - протокол доступу до електронної пошти, їхні принципи роботи мало чим відрізняються, 

і зазвичай немає різниці, який протокол використовувати. 

FTP (File Transfer Protocol) - протокол пересилання файлів. Він дає змогу пересилати файли 

будь-яких форматів із FTP-серверу на комп'ютер користувача або навпаки. 

З розвитком мобільного зв'язку значно зросла роль електронних повідомлень. Протокол 

WAP надає доступ до сервісів Інтернет користувачам мобільних телефонів, пейджерів, елект-

ронних органайзерів, що використовують різні стандарти зв'язку. 

2.Адресація ресурсів 

Адресація в Інтернет: 

 ІР-адреса – цифрова. Наприклад: 187.43.67.34. 

 DNS-адреса – доменна (словесна).  

Інтернет умовно поділений на зони. Кожному комп'ютеру надали номер, який складається з 

чотирьох чисел, кожне з яких менше ніж 256. Числа розмежовані крапками. Такі адреси 

називаються IP-адресами. Ось приклади адрес: 124.178.65.12;   193.131.45.112;  193.101.48.96.29. 

Кожна така адреса складається з двох частин. До першої частини можуть належати від 

одного до трьох чисел зліва. Ця частина визначає адресу мережі, до якої входить комп'ютер, і 

називається ідентифікатором мережі. До другої частини входить інша група чисел адреси. Вони 

визначають у певний проміжок часу конкретний комп'ютер у мережі і називаються 

ідентифікатором вузла. 

Для адміністрування (керування) мережею така система адресації зручна, а ось для 

користувачів - ні. Не зручно самостійно пам'ятати набори цифр, їх можна легко переплутати, крім 

того, вони можуть змінюватися. Тому поряд з ІР-адреса-цією була введена інша система імен - 

доменна система. Вона дає змогу поставити у відповідність IP-адресі деяке ім'я, зручне 

користувачам. Для цього мережу умовно поділили на так звані домени (тематичні частини). 

Домени побудували так, щоб за назвами можна було визначити їхнє призначення, належність, 

форми обслуговування та фінансування. Так, спочатку в США були створені шість доменів: com - 

комерційні компанії; net – провайдери; edu  - освітні організації; mil - військові 

організації;gov - державні організації; org  - суспільні організації. 

Домен com призначений для обслуговування різноманітних комерційних організації, edu - 

для Міністерства освіти США, a mil - для військового комплексу. Приклади доменних адрес: 

vahoo.com - адреса пошукового каталогу Yahoo!, microsoft.com - адреса серверу корпорації 

Майкрософт, uasport.net - адреса серверу спортивних новин України, uar.net - адреса провайдера 

УАРнет у Львові тощо. 

Коли Інтернет вийшов на міжнародний рівень, існуючих доменів стало недостатньо. Було 

вирішено створити додатково домени за територіальним принципом, тобто для держав, наприклад: 

uа Україна; uк Великобританія; ru Росія; fr Франція; са Канада; jp Японія; ch Кітай; it 

Італія. 

http://vahoo.com/
http://microsoft.com/
http://uasport.net/
http://uar.net/
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Приклади таких адрес: rada.kiev.ua - адреса серверу Верховної Ради України; narod.ru - 

адреса пошукового каталогу Народ у Росії, polynet.lviv.ua - адреса серверу Національного 

університету „Львівська політехніка" та ін. 

Домени другого рівня (lviv, kiev, narod, microsoft тощо) може отримати будь-яка особа або 

організація. Після придбання (пмену другого рівня його власник може розподіляти (продавали) 

домени третього рівня і т. д. Довгі імена (адреси) вважають-іія непрестижними і солідні компанії 

ними не користуються. 

На противагу IP-адресам, доменні адреси читають справа наліво. Наприклад, повна адреса 

серверу корпорації Місгоsoft - www. microsoft. com. Справа зазначено домен вищого рівня - com, 

зліва від нього - домен другого рівня - назву комерційної компанії microsoft, а зліва від домену 

другого рівня - назву відповідної служби Інтернет - www (зазначимо, що для www це не 

обов'язково). Як користуватися такими адресами буде описано пізніше. 

Доменне ім'я в числове можна перевести за допомогою спеціальної програми ping. Якщо 

комп'ютер під'єднаний до мережі, (ї слід запустити, наприклад, з командного рядка Windows). 

Уніфіко ваний лока тор ресу рсів або адре са ресу рсу (англ. Uniform Resource Locator - 

єдиний вказівник на ресурс, URL) — стандартизована адреса певного ресурсу (такого як документ, 

чи зображення) в інтернеті (чи де інде). Включає в себе назву протоколу доступу 

(HTTP, FTP,telnet, gopher та ін.) і, власне, шлях до ресурсу, формат якого залежить від схеми 

доступу: 

[[<протокол>://<сервер>[/<шлях>][/<файл>] 

Приклади URL-адреси: 

http://www.syhiv.com/pub/files/school.html — адреса файлу school, html, розміщеного в 

каталозі pub/files на сервері www.syhiv.com. Доступ до сервера здійснюється за протоколом HTTP; 

http://www.syhiv.com — адреса головної сторінки сервера www. 

syhiv.com; ftp://ftp.syhiv.com/pub/files/school.txt — адреса файлу school.txt, розміщеного в каталозі 

pub/files на сервері ftp.syhiv.com. Доступ до сервера здійснюється за протоколом FTP. 

3.Сервіси (служби)  Інтернет 

3.1.  Електронна  пошта 

Електронна пошта (e-mail) – перший із сервісів Інтернету, найбільш розповсюджений і 

ефективний. Електронна пошта – типовий сервіс відкладеного читання (off-line). Ви посилаєте 

ваше повідомлення, як правило, у вигляді звичайного тексту, адресат одержує його на свій 

комп‘ютер через якийсь, можливо, досить тривалий проміжок часу, і читає ваше повідомлення 

тоді, коли йому буде зручно. E-mail дуже схожий на звичайну паперову пошту і має ті ж переваги і 

недоліки. 

Швидкість доставки повідомлень електронної пошти сильно залежатиме від того, яким 

чином вона передається. Шлях електронного листа між двома машинами, безпосередньо 

підключеними до Інтернету, займає секунди, і при цьому ймовірність втрати або підміни листа 

мінімальна. 

3.2.  Мережні  новини  Usenet 

Мережні новини Usenet, або, як їх прийнято називати, телеконференції, – це, мабуть, другий 

за поширеністю офлайновий сервіс Інтернету. Мережні новини передають повідомлення «від 

одного – багатьом». Механізм передачі кожного повідомлення схожий на передачу чуток: кожен 

вузол мережі, що довідався про щось нове, переказує новину всім тим вузлам, із якими він 

обмінюється новинами. Таким чином, послане вами повідомлення поширюється, багаторазово 

дублюючись, у мережі, досягаючи за досить короткий час усіх учасників телеконференцій Usenet 

у всьому світі. 

Якщо ви користуєтеся новинами через електронну пошту, то ви спочатку одержуєте список 

статей, а вже потім приймаєте електронною поштою статті зі списку, окремо вами замовлені. 

Такий спосіб роботи з новинами Usenet є сьогодні найбільш розповсюдженим в Україні, але 

насправді це досить незручний і застарілий метод. 

3.3.  FTP  —  передача  файлів 

Ще один широко розповсюджений сервіс Інтернету – FTP. Розшифровується ця абревіатура 

як протокол передачі файлів, але при розгляді FTP як сервісу Інтернету мається на увазі не просто 

протокол, але сам сервіс – доступ до файлів у файлових архівах. 

http://rada.kiev.ua/
http://narod.ru/
http://polynet.lviv.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://uk.wikipedia.org/wiki/FTP
http://uk.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://uk.wikipedia.org/wiki/Gopher
http://www.syhiv.com/pub/files/school.html
http://www.syhiv.com/
ftp://ftp.syhiv.com/pub/files/school.txt
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В UNIX-системах FTP – стандартна програма, що працює за протоколом ТСР, який завжди 

постачається з операційною системою. Її вихідне призначення – передача файлів між різними 

комп‘ютерами, що працюють у мережах ТСР/ІР. Тут передбачається, що користувач 

зареєстрований на обох комп‘ютерах і з‘єднується із сервером під своїм ім‘ям і зі своїм паролем на 

цьому комп‘ютері. 

Протокол FTP, зрозуміло, оптимізований для передачі файлів. Ця риса і спричинила те, що 

програми FTP стали частиною окремого сервісу Інтернет. На таких серверах сьогодні доступна 

величезна кількість інформації і програмного забезпечення. Практично усе, що може бути надано 

публіці у вигляді файлів, доступне із серверів anonymous FTP. Це і програми – вільно 

розповсюджувані й демонстраційні версії, і мультимедіа, і, зрештою, просто тексти – закони, 

книги, статті, звіти. 

Незважаючи на поширеність, у FTP є і безліч недоліків. Програми-клієнти можуть бути не 

завжди зручні й прості у використанні. Не завжди можна зрозуміти, що за файл перед вами – чи це 

той файл, що ви шукаєте, чи не той. немає простого й універсального засобу пошуку на серверах 

anonymous FTP, хоча для цього й існують спеціальні програми і сервіси, але й вони не завжди 

дають потрібні результати. Крім того, великі файли при відсиланні діляться сервером на частини 

обмеженого розміру, які посилаються окремими листами – і якщо одна частина із сотні втратиться 

або ушкодиться при передачі, то інші 99 теж виявляться непотрібними. 

3.4.  WWW  —  робота з Web-сторінками 

WWW (World Wide Web – всесвітня павутина) – найбільш популярний і цікавий сервіс 

Інтернету сьогодні, найпопулярніший і найзручніший засіб роботи з інформацією. 

Найпоширеніше ім‘я для комп‘ютера в Інтернеті сьогодні – WWW. Кількість Web-сторінок, 

розвіданих пошуковими серверами, уже давно перевищила мільярд.  

WWW – інформаційна система, що працює за принципом клієнт – сервер, точніше, клієнти – 

сервери. Посилання в документах WWW організовані таким чином, що кожен інформаційний 

ресурс у глобальній мережі Інтернет однозначно адресується, і документ, який ви читаєте в цей 

момент, здатен посилатися як на інші документи на цьому ж сервері, так і на документи (і взагалі 

на ресурси Інтернету) на інших комп‘ютерах Інтернету. Причому користувач не помічає цього і 

працює з усім інформаційним простором Інтернету як з єдиним цілим. 

Мовою представлення документів у WWW є HTML (hypertext markup language – мова 

розмітки гіпертексту). Цей формат не описує те, як документ повинен виглядати, але його 

структуру і зв‘язки. 

Важливим також є термін URL (uniform resource locator – універсальний покажчик на 

ресурс). Так називаються самі посилання на інформаційні ресурси Інтернету. 

Практично будь-яка інформація, що потрапляє в публічний доступ, відображається засобами 

WWW. Якщо якась інформація не може бути поміщена в WWW, то це обумовлено деякими 

обмеженнями і недоліками WWW. По-перше, з‘єднання між клієнтом і сервером WWW 

одноразове: клієнт надсилає запит, сервер видає документ, і зв'язок переривається. Це означає, що 

сервер не має механізму повідомлення клієнта про зміну або надходження нових даних. 

Наступна проблема WWW — відсутність централізації. Не існує єдиного каталогу ресурсів 

WWW. Однак використання спеціалізованих пошукових серверів дозволяє частково вирішити цю 

проблему. 

3.5. Системи спілкування в реальному часі (chat, ICQ)  

- спеціалізовані засоби, що дозволяють організовувати спілкування користувачів з 

допомогою передачі тексту, звуку та зображення по каналах комп'ютерного зв'язку. 

Сервіс  IRC 

До інтерактивних сервісів, що використовуються для спілкування людей через Інтернет, 

належить IRC (Internet Relay Chat – розмови через Інтернет). В Інтернеті існує мережа серверів 

IRC. Користувачі приєднуються до одного з каналів – тематичних груп і беруть участь у розмові, 

яка ведеться не голосом, а текстом. вузли IRC синхронізовані між собою, так що, підключившись 

до найближчого сервера, ви підключаєтеся до всієї мережі IRC. IRC використовується, в 

основному, для розваги. 

Сервіси  миттєвих  повідомлень 

Ще одним видом сервісів для спілкування людей через Інтернет є сервіс обміну миттєвими 
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повідомленнями. Існує кілька конкуруючих між собою стандартів на цей сервіс. Найбільш 

розповсюдженими є ICQ (більше 200 мільйонів зареєстрованих користувачів) і Microsoft 

Messenger, що вбудовується в усі нові версії Microsoft Windows, починаючи з Windows XP. 

Цей сервіс передбачає наявність групи серверів, через які відбувається обмін 

повідомленнями і клієнтськими програмами, що встановлюються на комп‘ютер користувача, і 

дозволяють відправляти іншому користувачеві повідомлення, які миттєво доставляються й 

відображаються в одержувача. Сервіс дозволяє користувачам обмінюватися між собою файлами, 

проводити конференції за участю декількох користувачів і багато чого іншого. 

ІV Засвоєння набутих знань  

Завдання 1 «Квітка».  Записати в пелюстки назви сервісів Інтернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа2. «Так» чи «Ні» 

1. Інтернет – це мережа комп‘ютерних мереж. (так) 

2. Інтернет – це локальна мережа. (ні) 

3. Протокол – це стандартний набір правил, що визначає принципи взаємодії комп'ютерів в мережі. 
(так) 

4. IP-адреса – це набір слів і букв. (ні) 

Контрольні запитання 

1. Що таке протоколи Інтернет і які протоколи ви знаєте? 

2. Для чого призначена WEB-служба?   Який протокол використовує WEB-служба? 

3. Які системи адресації комп'ютерів ви знаєте? 

4. З чого складаються ІР-адреси? 

5. Які домени вам відомі? 

6. Що називають службою Інтернет і які служби ви знаєте? 

V Підбиття підсумків уроку  
Чому ви навчилися на уроці? Ваши думки?  

VІ Домашнє завдання: опрацювати матеріали конспекту. 

Перехід на зміст 

 

 

Сервіси 

інтернету 

Електронна 

пошта 

WWW 

Телекон-

ференції 

Передача 

файлів 

Інтеракт

ивне 

спілкува

ння 
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Конспект- опора№ 2 

Тема: Ресурси Internet. Адресація і протоколи мереж. 

1.Протоколи  мережі 

Мереже вий протоко л  — це стандартний набір правил, що визначає принципи 

взаємодії комп'ютерів в мережі.  

Протоколи служб: 

TCP (Transfer Control Protocol) - протокол управління пересиланням даних. Він визначає 

правила розбиття інформації на пакети певного розміру та формату, їх доставки до адресата 

певними маршрутами й об'єднання пакетів в єдине ціле. 

IP (Internet Protocol) - протокол міжмережної взаємодії. Він дає можливість коректно 

пересилати інформацію між комп'ютерами, які мають різну архітектуру та різні операційні 

системи.  

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - протокол служби WWW. Це протокол пересилання і 

відображення гіпертексту, тобто web-сторінок. Він дає змогу за допомогою спеціальних програм - 

броузерів - отримувати і переглядати web-сторінки. 

Протоколи електронної пошти: SMTP, РОРЗ та ІМАР. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - простий протокол пересилання повідомлень. Він дає 

змогу пересилати поштові повідомлення від комп'ютера користувача на сервер. 

РОРЗ та ІМАР дають змогу користувачеві забирати або читати повідомлення з поштового 

серверу. РОРЗ (Post Office Protocol) - протокол поштового відділення, ІМАР (Internet Mail Access 

Protocol) - протокол доступу до електронної пошти, їхні принципи роботи мало чим відрізняються, 

і зазвичай немає різниці, який протокол використовувати. 

FTP (File Transfer Protocol) - протокол пересилання файлів. Він дає змогу пересилати файли 

будь-яких форматів із FTP-серверу на комп'ютер користувача або навпаки. 

З розвитком мобільного зв'язку значно зросла роль електронних повідомлень. Протокол 

WAP надає доступ до сервісів Інтернет користувачам мобільних телефонів 

NNTP (Net News Transport Protocol - протокол передачі мережних новин). Цей протокол 

працює в службах новин.  

2.Адресація в Інтернет: 

ІР-адресація: Кожному комп'ютеру надали номер, який складається з чотирьох чисел, кожне 

з яких менше ніж 256. Числа розмежовані крапками. Такі адреси називаються IP-адресами. Ось 

приклади адрес: 124.178.65.12;   193.131.45.112;  193.101.48.96.29. 

DNS-адресація (словесна): Мережу умовно поділили на так звані домени (тематичні 

частини). Домени побудували так, щоб за назвами можна було визначити їхнє призначення та 

належність. Так, спочатку в США були створені шість доменів: com - комерційні компанії; net – 

провайдери; edu  - освітні організації; mil - військові; gov - державні організації; org  - суспільні 

організації. 

Коли Інтернет вийшов на міжнародний рівень було вирішено створити додатково домени за 

територіальним принципом, наприклад: uа Україна; uк Великобританія; ru Росія; fr Франція; са 

Канада;. Приклади: rada.kiev.ua - адреса серверу Верховної Ради України 

URL-адресація: Уніфіко ваний лока тор ресу рсів або адре са ресу рсу (єдиний вказівник на 

ресурс) — стандартизована адреса певного ресурсу (такого як документ, чи зображення) в І. 

Включає в себе назву протоколу доступу (HTTP, FTP,telnet, gopher та ін.) і, власне, шлях до 

ресурсу, формат якого залежить від схеми доступу: [[<протокол>://<сервер>[/<шлях>][/<файл>] 

Приклади URL-адреси: http://www.school.ua — адреса файлу school в Україні. 

3.Сервіси (служби)  Інтернет 

WWW - Всесвітня павутина (система пошуку і роботи з Веб сторінками).  

Електронна пошта (e-mail) - система пересилання електронної кореспонденції.  

Телеконференції (UseNet) - система обміну інформацією з великою кількістю користувачів 

(новини).  

Файлові сервери (FTP) - сервери, котрі зберігають файли доступні для користувачів, які 

під'єднуються до серверів.  

http://rada.kiev.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://uk.wikipedia.org/wiki/FTP
http://uk.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://uk.wikipedia.org/wiki/Gopher
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Системи спілкування в реальному часі (chat, ICQ) - спеціалізовані засоби, що дозволяють 

організовувати спілкування користувачів з допомогою передачі тексту, звуку та зображення по 

каналах комп'ютерного зв'язку. 

 

Перехід на зміст 

 

 

2.3 Тести та контрольні запитання 

Тести до теми 

1. Що входить в основні служби Internet?  

а) електронна пошта  б)групи новин (телеконференції)  

в)Word Wide Web  г)мультимедіа  д) архіватори  

2. Мережевий протокол- це:  

а) набір угод про взаємодії в комп'ютерній мережі;  

б) послідовний запис подій, що відбуваються в комп'ютерній мережі;  

в) правила інтерпретації даних, що передаються по мережі;  

г) правила встановлення зв'язку між двома комп'ютерами в мережі;  

д) узгодження різних процесів в часі.  

3. Комп'ютер, підключений до Інтернет, обов'язково має:  

а)IP-адреса;   б)web-сторінку;   в)домашню web-сторінку;  

г)доменне ім'я;  д)URL-адреса.  

4. Служба FTP в Інтернеті призначена:  

а) для створення, прийому і передачі web-сторінок;  

б) для забезпечення функціонування електронної пошти;  

в) для забезпечення роботи телеконференцій;  

г) для прийому і передачі файлів будь-якого формату;  

д) для видаленого управління технічними системами.  

5. World Wide Web – це: 

а)Файл для перегляду в Internet;  б)Інформаційно-пошукова система; 

в)Програма для створення графіка. 

6. Що таке "доменне ім'я комп'ютера"? 

а)повне індивідуальне ім'я комп'ютера  б)ІР-адреса 

в)чотири числа від 0 до 255, розділені крапкою 

г) символьне (для людини) ім'я комп'ютера 

7. Що таке ІР-адреса? 

а) доменне ім'я комп'ютера 

б) чотири числа від 0 до 255, розділені комою 

в) група із 4 чисел (наприклад, 235.67.87.23) 

г) група із 4 чисел (наприклад, 235-67-87-23). 

8. Що показує домен найвищого рівня? 

а) тип організації (наприклад, edu - освіта) 

б) державу (наприклад, ua - Україна, ru - Росія) 

в) тип організації (наприклад, gov - державні установи) 

9. Як розшифровується абревіатура WWW? 

а) World Wild Web; б) World Weapon Web; в) World Wide Web. 

10. Чи можуть мати однакові електронні адреси два абонента, які живуть в різних 
країнах?    

а) да;  б) ні;  в) якщо вони пишуть на різних мовах. 

11. Знайдіть вірно написану ІР адресу: 
а) 008. 325. 07.2 б) 8. 7. 42. 205 в) 008. 305. 45.001 

12. Знайдіть невірно написану ІР адресу: 

а) 007. 009. 025. 37  б) 7. 2. 47. 58.  в) 008. 02. 507. 25 
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13. Яка адреса DNS є невірною: 
а) www.ded.Spb.ru  б) www.Scholl55.Kiev.ua в) www.ru.Moskow.scholl55 

14. Якого типу адресації не існує: 
а) Blok   б) URL  в) IP 

15. Яка адреса URL є невірною: 
а) http://www.banku11.Kiev.ua б) http://www.c:\bank11\robota.arj 

в) www.politex.Kiev.ua 

16. Комп‘ютер підключений к Internet обов‘язково має: 
а)ІР – адресу;  б)Web – сервер;  в)доменне і‘мя; 

17. Транспортний протокол (TCP) - забезпечує:  
а) розбиття файлів на IP-пакети в процесі передачі і збірку файлів в процесі отримання;  

б) прийом, передачу і видачу одного сеансу зв'язку;  

в) надання в розпорядження користувача вже перероблену інформацію;  

г) доставку інформації від комп'ютера-відправника до комп'ютера-одержувача.  

18. Протокол маршрутизації (IP) забезпечує:  
а)доставку інформації від комп'ютера-відправника до комп'ютера-одержувача;  

б) розбиття файлів на IP-пакети в процесі передачі і збірку файлів в процесі отримання; 

в)збереження механічних, функціональних параметрів фізичного зв'язку в комп'ютерній 

мережі;  

г)управління апаратурою передачі даних і каналів зв'язку.  

 

Контрольні запитання 

1. Що таке протоколи Інтернет і які протоколи ви знаєте? 

2. Для чого призначена WEB-служба?   Який протокол використовує WEB-служба? 

3. Які системи адресації комп'ютерів ви знаєте? 

4. З чого складаються ІР-адреси? 

5. Які домени вам відомі? 

6. Що називають службою Інтернет і які служби ви знаєте? 

 

Перехід на зміст 

3 Тема:Web-браузер. Можливості, запуск, налагодження і вікно програми. 
Тема 

 Навчальна: Ознайомлення з можливостями, запуском, налагодженням і вікном програми 

Internet Explorer.  

Розвиваюча: Сприяти логічному мисленню, уваги, пам‘яті. Вміння порівнювати набуті 

знання. Розвивати вміння аналізувати. 

Виховна: Виховувати акуратність при роботі з комп‘ютером. Виховувати пізнавальну 

зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо. 

Тип уроку: комбінований урок. 

Обладнання та програми:  комп‘ютери класу, браузер для роботи з Інтернет, мережа 

Інтернет. 

Межпредметні зв‘язки: охорона праці, інформатика, основи роботи з ПК. 

Хід уроку 

І. Організація групи. Повторення правил з охорони праці. Перевірка домашнього 

завдання. 

ІІ. Актуалізація знань. 

1. Що таке протоколи Інтернет і які протоколи ви знаєте? 

2. Для чого призначена WEB-служба?   Який протокол використовує WEB-служба? 

3. Які системи адресації комп'ютерів ви знаєте? 

4. З чого складаються ІР-адреси? Навести приклад. 

5. Які домени вам відомі? Навести приклад. 
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6. Що називають службою Інтернет і які служби ви знаєте? 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1. Призначення браузера Microsoft Internet Explorer 
Браузер — це програма, призначена для перегляду веб-сайтів. Вона встановлює зв'язок із 

веб-сервером, завантажує на комп'ютер сторінку, розташовану за заданою користувачем адресою, 

та відтворює її на екрані. Сучасні браузери здатні відображати ілюстрації, відтворювати анімацію, 

в ід ео ролики і звук. Браузери забезпечують можливість переміщуватися простором Всесвітньої 

павутини. Переглядаючи веб-сторінки, що містять гіперпосилання, і клацаючи їх, користувач 

може швидко переходити від однієї сторінки до іншої. На сьогодні найбільшого поширення 

набули браузери Internet Explorer, Mozilla Firefox та Opera. 

До цього часу переважна більшість клієнтів Інтернету використовує або 

програму Microsoft Internet Explorer. 

Програма Microsoft Internet Explorer входить до складу ОС Windows і дає змогу не тільки 

переглядати Web-сторінки, а й працювати з іншими сервісами Інтернету (електронною поштою, 

FTP, мережними новинами та ін.). 

Творцем першого браузера був розробник гіпертекстової розмітки, «батько» технології 

World Wide Web Тім Бернерс-Лі (Tim Berners-Lee). Браузер отримав назву WorldWideWeb. 

Пізніше, щоб не плутати «всесвітню павутину» з назвою програми, Бернерс-Лі перейменував 

браузер в Nexus. Бернерс-Лі писав WorldWideWeb протягом 2-х місяців і закінчив роботу в 

перший день Різдва 1990 року (25 грудня). 

Mosaic — це перший веб-браузер під операційну систему Microsoft Windows з графічним 

інтерфейсом користувача. Вихідний код Mosaic ліг в основу Netscape Navigator і Internet Explorer. 

Основними розробниками браузера були Марк Андерссен і Ерік Біна. Перший випуск  квітень 

1993. 

2. Запуск програми Internet Explorer 

Щоб запустити програму Internet Explorer, можна двічі клацнути на значку Internet на 

Робочому столі або в Головному меню вибрати пункти: Пуск →Усі Програми →Internet Explorer. 

При запуску програма Internet Explorer намагається автоматично підключитися до мережі 

Інтернет і завантажити Web-сторінку, позначену як „Домашню‖. 

Вікно програми: 

    

Вікно має: рядок меню, під яким містяться панелі інструментів Звичайні кнопки та Адреса. 

Більшу частину вікна займає область перегляду, де відтворюється поточна веб-сторінка. Внизу 

вікна розташовано рядок стану. У ньому відображується перебіг процесу завантаження сторінки та 

міститься деяка інша корисна інформація. 
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Відразу після запуску браузер завантажує веб-сторінку, що задана в його настройках як домашня. 

Домашня сторінка браузера — де сторінка, яку він відображує за замовчанням відразу після 

запуску. 

 

У будь-який момент під час роботи в браузері можна, клацнувши кнопку Додому (із зображенням 

будинку), перейти на домашню сторінку. Тому як домашню зазвичай задають сторінку, до якої 

найчастіше звертаються. 

Панель інструментів Internet Explorer 

 
Значки на цій панелі використовуються для виконання деяких часто використовуваних 

операцій. На цій панелі зліва праворуч йдуть такі значки: 
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 ―Назад‖. Використовується для переходу до попередньої сторінки відповідно 

до  реального порядку перегляду.  

 ―Вперед‖. Призначена для переходу до такої сторінки відповідно до  реального 

порядку перегляду. Ця кнопка активна, якщо ви тільки що використовували кнопку Назад, а тепер 

хочете ―повернутися‖ до попередньої сторінки. 

 ―Стоп‖. Призначена для припинення завантаження даної сторінки. Ця кнопка 

важлива при роботі в мережі Інтернет: якщо завантаження сторінки відбувається дуже повільно, 

можна перервати цей процес.  

 ―Обновити‖. Використовується для повторного завантаження поточної сторінки. 

Використовується при роботі в мережі Інтернет, якщо попереднє завантаження було перервано 

або є підстави думати, що сторінка з тих пір змінилася.  

 ―Основна сторінка‖. Перехід до сторінки, що задана в якості початкової.  

 ―Пошук‖. Перехід до сторінки пошуку.  

 ―Обране‖. Набір посилань на сторінки, до яких ви хочете мати швидкий 

доступ. Склад цієї папки ви визначаєте самі. 

 ―Друк‖.  Друк поточного документа на принтері. 

 ―Шрифт‖. Дозволяє змінювати заданий по замовчанню розмір шрифту. Якщо 

розмір шрифту визначений усередині документа, то 

змінити його в такий спосіб не вдасться. 

 ―Пошта‖. Доступ до програм 

електронної пошти і перегляду телеконференцій.  

 ―Правка‖. Дозволяє відредагувати 

поточну сторінку за допомогою текстового 

редактора (по умовчанню використовується 

Microsoft Word). Ця кнопка може виявитися 

корисної при створенні і тестуванні енциклопедії, 

але не знадобиться при перегляді закінченої роботи. 

 3. Налаштування програми Internet 

Explorer 
Перед початком роботи в разі необхідності 

здійснюється настроения програми (вибір 

«домашньої» сторінки, режиму перегляду сторінок і т.д.). Відповідні параметри вибирають 

командою Сервис–Свойства обозревателя.... При цьому відкривається вікно, на відповідних 

вкладках якого можна вказати параметри. 

Для вибору початкової сторінки потрібна вкладка «Общие», в якій до поля «Адрес» 

вводиться необхідна адреса. Щоб вибрати, наприклад, режим читання сторінок (з малюнками або 

без них), треба виділити групу «Дополнительно» й у розділі «Мультимедиа» встановити необхідні 
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опції. Завантажуватиметься Web-сторінка значно швидше без об‘єктів мультимедіа. (Довантажити 

об‘єкти при потребі можна і потім, скориставшись контекстним меню на пустих рамках об‘єктів). 

Подальша робота в мережі зводиться до викликання нових сторінок за посиланнями або 

адресами URL, вивчення їхнього вмісту, копіювання, коли є потреба, сторінок чи збереження їх 

адрес. 

ІV Засвоєння набутих знань  

1. Яке призначення браузера Microsoft Internet Explorer? 

2. Як запустити і закрити програму Internet Explorer? 

3. Які кнопки має основна панель інструментів Internet Explorer? 

4. Як зробити налаштування програми Internet Explorer? 

5. Як обрати початкову сторінку? 

V Підбиття підсумків уроку: Чому ви навчилися на уроці? Ваши думки?  

VІ Домашнє завдання: опрацювати матеріали конспекту.  

 

Перехід на зміст 
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Конспект- опора№3 

Тема: Web-браузер. Можливості, запуск, налагодження і вікно програми. 

1. Призначення браузера Microsoft Internet Explorer 
Браузер — це програма, призначена для перегляду веб-сайтів. Вона встановлює зв'язок із 

веб-сервером, завантажує на комп'ютер сторінку, розташовану за заданою користувачем адресою, 

та відтворює її на екрані. Сучасні браузери здатні відображати ілюстрації, відтворювати анімацію, 

в ід ео ролики і звук. Браузери забезпечують можливість переміщуватися простором Всесвітньої 

павутини. Переглядаючи веб-сторінки, що містять гіперпосилання, і клацаючи їх, користувач 

може швидко переходити від однієї сторінки до іншої. На сьогодні найбільшого поширення 

набули браузери Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera та Google Chrome. 

Програма Microsoft Internet Explorer входить до складу ОС Windows і дає змогу не тільки 

переглядати Web-сторінки, а й працювати з іншими сервісами Інтернету (електронною поштою, 

FTP, мережними новинами та ін.). 

Творцем першого браузера був розробник гіпертекстової розмітки Тім Бернерс-Лі. Браузер 

отримав назву WorldWideWeb. Пізніше, щоб не плутати «всесвітню павутину» з назвою 

програми, Бернерс-Лі перейменував браузер в Nexus. Бернерс-Лі писав WorldWideWeb протягом 

2-х місяців і закінчив роботу в перший день Різдва 1990 року (25 грудня). 

Mosaic — це перший веб-браузер під операційну систему Microsoft Windows з графічним 

інтерфейсом користувача. Вихідний код Mosaic ліг в основу Netscape Navigator і Internet Explorer. 

Основними розробниками браузера були Марк Андерссен і Ерік Біна. Перший випуск  квітень 

1993. 

2. Запуск програми Internet Explorer 

Щоб запустити програму Internet Explorer, можна двічі клацнути на значку Internet на 

Робочому столі або в Головному меню вибрати пункти: Пуск →Усі Програми →Internet Explorer. 

При запуску програма Internet Explorer намагається автоматично підключитися до мережі і 

завантажити Web-сторінку, позначену як „Домашню‖. Вікно програми має: рядок меню, під яким 

містяться панелі інструментів Звичайні кнопки та Адреса. Більшу частину вікна займає область 

перегляду, де відтворюється поточна веб-сторінка. Внизу вікна розташовано рядок стану в якому 

відображується перебіг процесу завантаження сторінки та міститься деяка інша корисна 

інформація. 

 Основні елементи керування, призначені для виконання різних дій у вікні Internet Explorer, 

перелічено в таблиці 

 

У будь-який момент під час роботи в браузері можна, клацнувши кнопку Додому (із 

зображенням будинку), перейти на домашню сторінку. Тому як домашню зазвичай задають 

сторінку, до якої найчастіше звертаються. 
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3. Налаштування програми Internet Explorer 
Перед початком роботи в разі необхідності здійснюється настроения програми (вибір 

«домашньої» сторінки, режиму перегляду сторінок і т.д.). Відповідні параметри вибирають 

командою Сервис–Свойства обозревателя.... При цьому відкривається вікно, на відповідних 

вкладках якого можна вказати параметри налагодження. 

Подальша робота в мережі зводиться до викликання нових сторінок за посиланнями або 

адресами URL, вивчення їхнього вмісту, копіювання, коли є потреба, сторінок чи збереження їх 

адрес. 

 

Перехід на зміст 

 

3.3 Тести та контрольні запитання 

Тести до теми 

1. Браузери-це програми для: 

а) перегляду і роботи з Web-сторінками  б)систематизаціїи інформації 

в)перевірки на віруси 

2. Першу програму-браузер створив: 

а)Тім Берс Лі  б)Том Джон Брауз   в)Джим Браузер 

3. Перша програма- браузер мала назву : 

а)Owan Browser  б)Fist Mode Browser  в) WorldWideWeb 

4. В якому році був створений графічний браузер МOSAIC  

а)1990р.  б)1993р.  в)1980р. 

5. Web-сторінка може мати наступні елементи: 

а)IР адреси зв΄язаних користувачів б)БД для роботи в мережі в)Гіперсилання. 

6. Під час завантаження сторінки в рядку статусу відображаеться: 
а)кілікість користувачів в мережі  б) IР адреса поточного комп΄ютеру 

в)інформація про хід завантаження. 

7. Що з програмного забезпечення є браузером: 

а) Outlook Express б) Google Chrome в)  Internet Explorer г) The Bat 

8.  Що допомагає робити гіперпосилання?  

а) переходити з одної Web-сторінки на іншу  б) тимчасове з'єднання з сервером 

в)зберігати інформацію на магнітних носіях  г)створювати текстові і графічні 

документи.  

9. Web-сторінки мають розширення:  

а) *.htm;  б) *.txt;  в) *.web;  г) *.exe;  д) *.www  

10. Який редактор використовують для створення Web-сторінок: 

а) MS Excel;  б) Front Page Express;  в) MS Paint. 

11. Як розшифровується абревіатура WWW? 

а) World Wild Web;  б) World Weapon Web; в) World Wide Web. 

12. Основним конкурентом браузера Internet Explorer є: 
а) Microsoft;  б) Macintosh;  в) Opera. 

13. Який протокол є базовим для служби www в Internet: 
а) HTTP  б) HTML  в) TCP/IP 

14. Різниця між Web-сторінкою і друкованим документом? 

а) в кольоровому форматі  б) в більшому об‘ємі 

в) в можливості елементів анімації і гіперпосилань 

15. Що по об‘єму більше: Web-сайт чи Web-сторінка? 

а) Web-сторінки  б) Web-сайт  в) одинакові 

16.  Веб-сайт — це: 



22 

а)  будь-яка інформація, розміщена в комп'ютерній мережі для вільного доступу до неї; 

б)  оформлена за допомогою спеціальних засобів інформація, 

що поділена на веб-сторінки та має свою URL-адресу; 

в)  спілкування за допомогою електронної пошти; 

г)  сукупність веб-сторінок, розміщених під однією спільною назвою веб-ресурсу; 

д)  текстова та графічна інформація, до якої можуть отримувати спільний доступ 

користувачі комп'ютерної мережі. 

17. Гіперпосилання — це: 

а)  відформатований особливим чином текст на веб-сторінці; 

б)  зображення на веб-сторінці;  в)  зв'язок між окремими розділами веб-сторінки. 

г)  об'єкт веб-сторінки, що містить інформацію про адресу іншої веб-сторінки або про певну 

позицію на поточній веб-сторінці. 

18. Домашня сторінка — це: 

а)  веб-сайт про сім'ю; б)  веб-сайт, присвячений певній тематиці; 

в)  сторінка зі змістом веб-сайту; 

г)  сторінка сайту, що відкривається першою у разі звертання до веб-ресурсу; 

 

Контрольні запитання 

1. Яке призначення браузера Microsoft Internet Explorer? 

2. Як запустити і закрити програму Internet Explorer? 

3. Які кнопки має основна панель інструментів Internet Explorer? 

4. Як зробити налаштування програми Internet Explorer? 

5. Як обрати початкову сторінку? 

6. Що таке гіпертекст? Назвати властивості гіпертексту. 

7. Що таке веб-сайт? 

8. Що таке World Wide Web? 

9. Що таке броузер? 

10. Назвіть відомі броузери. 

 

Перехід на зміст 

4 Тема: Робота з Web-сторінками. Пошук і збереження інформації. 
Мета 

Навчальна: Ознайомлення з роботою  Web-сторінок, пошуком і збереженням інформації..  

Розвиваюча: Сприяти логічному мисленню, уваги, пам‘яті. Вміння порівнювати набуті 

знання. Розвивати вміння аналізувати. 

Виховна: Виховувати акуратність при роботі з комп‘ютером. Виховувати пізнавальну 

зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо. 

Тип уроку: комбінований урок. 

Обладнання та програми:  комп‘ютери класу, браузер для роботи з Інтернет, мережа 

Інтернет. 

Межпредметні зв‘язки: охорона праці, інформатика, основи роботи з ПК. 

Хід уроку 

І. Організація групи. Повторення правил з охорони праці. Перевірка домашнього 

завдання. 

ІІ. Актуалізація знань. 

1.  Яке призначення браузера Microsoft Internet Explorer? 

2. Як запустити і закрити програму Internet Explorer? 

3. Які кнопки має основна панель інструментів Internet Explorer? 

4. Як зробити налаштування програми Internet Explorer? 

5. Як обрати початкову сторінку? 



23 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1.Переміщення по Web-сторінках 
Броузер Internet Explorer надає кілька засобів вибору Web-сторінок. 

Для пошуку потрібних сторінок можна використати їхню адресу URL, яку треба ввести до 

поля адреси. Після натиснення на клавішу <Enter> сторінку буде знайдено й завантажено. 

Набираючи адресу, можна нехтувати префіксом http://, який буде додано автоматично. Якщо 

в імені сервера є синонім, то автоматично додається також частковий шлях http://www. Крім того, 

програма доповнює адреси, що набираються символ за символом, до повних із списку тих, що 

раніше використовувалися. Якщо після такого доповнення необхідну адресу буде набрано, то 

досить натиснути на клавішу <Enter>. Якщо ні – слід продовжувати введення символів. 

У ході роботи броузер запам‘ятовує 15 останніх використаних адрес у списку, який 

розкривається клацанням мишею на трикутнику в полі адреси (це поле зі списком). Вибрану зі 

списку адресу буде занесено до поля адреси. 

Адресу URL можна вписати у поле адреси також через буфер обміну, виділивши її в тексті 

(наприклад, за допомогою комбінації клавіш <Ctrl+C>, <Ctrl+V>). 

Web-сторінка на екрані може містити різні елементи (текст, зображення та ін.) і 

гіперпосилання. Посилання зображаються у вигляді виділених (кольором або шрифтом) 

фрагментів тексту, значків або малюнків. Часто вони оформлені як кнопки Windows. Із посилань 

можуть будуватися різноманітні меню або вони просто зустрічаються в тексті сторінки. Коли 

курсор розмістити на посиланні, він має вигляд руки з вказівним пальцем, а в рядку стату-

су броузера (в нижній частині вікна) з‘являється DNS-адреса гіперпосилання. Воно може 

вказувати на інше місце сторінки або на іншу Web-сторінку. Клацнувши мишею на посиланні, 

можна завантажити відповідну сторінку або перейти до іншого місця документа. 

Для завантаження іншої сторінки у новому вікні потрібно активізувати команду Файл–

Создать–Окно або натиснути поєднання клавіш <Ctrl + N> і ввести адресу нової сторінки. 

Команда Открыть в Новом Окне з контекстного меню дає змогу розпочати завантаження 

нової сторінки в іншому вікні без переривання завантаження поточної сторінки. При 

клацанні лівою кнопкою миші по посиланні завантаження старої сторінки припиняється. 

Завантаження сторінки можна також припинити, клацнувши на кнопці «Остановить». 

Під час завантаження сторінки в рядку статусу відображається інформація про цей процес, 

зокрема відносний обсяг завантаженої частини документа. Процес завантаження супроводжується 

«пожвавленням» значка у правому верхньому куті вікна броузера. Якщо час завантаження буде 

неприйнятно великим, то процес можна перервати, клацнувши мишею на кнопці «Стоп» панелі 

інструментів. 

Назви потрібних сторінок можна запам‘ятати у 

папці Избранное. Для цього досить клацнути правою клавішею 

миші на її імені й вибрати у контекстному меню Добавить 

в избранное... або перетягнути гіперпосилання на 

кнопку «Избранное». Інший варіант: спочатку відкрити 

папку Избранное і перетягати гіперпосилання в одну з 

підпорядкованих папок. Для «наведення порядку» у пап-

ці Избранное треба, відкривши її, клацнути на кнопці «Упо-

рядочить». Якщо є бажання вибрати сторінку з цієї папки, 

необхідно клацнути мишею на її імені. Усі перераховані дії 

можна виконати також командою Избранное. 

Протягом роботи програма записує всі використані іме-

на Web-сторінок у спеціальному файлі, доступ до якого дає 

кнопка «Журнал». У Журналі запам‘ятовуються сторінки, які 

було використано протягом останніх кількох 

тижнів. Журнал також може бути джерелом адрес Web-

сторінок. 

Крім того, для перегляду сторінок, які відвідувалися під 

час поточного сеансу, можна використати кнопки «Вперед» і 

«Назад». 
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2. Перегляд вмісту Web-сторінки 
 Програма-броузер є інтерпретатором, що відтворює зовнішній вигляд документа на екрані. 

Для перегляду опису в його істинному вигляді (у вигляді звичайного тексту) з цікавості або з 

метою корекції можна активізувати команду В виде HTML чи скористатись контекстним меню. 

Складові частини мультимедійного документа передаються у власних форматах і можуть 

відтворюватися за наявності відповідних засобів. Тому в різних броузерахвигляд Web-сторінки на 

екрані може бути різним. 

Елементами гіпертекстового документа можуть бути текст, зображення, анімація, звук. Все 

це можна відтворити при перегляді Web-сторінки. Якщо елемент представлено значком, то він 

відтворюється по натисненні мишею. 

Переміщення по сторінці проводиться по посиланнях, за допомогою смуг прокручування або 

через команди контекстного пошуку з меню Правка. Сторінка може також містити кадри – вікна, 

вміст яких переглядається незалежно від основного документа за допомогою власних смуг 

прокручування. 

Завантаження Web-сторінок, особливо переобтяжених зображеннями і кадрами, іноді триває 

довго. Для прискорення процесу можна відключити виведення зображень. Після цього замість 

зображень на екран виводяться тільки рамки зі значками в лівому верхньому куті. Для перегляду 

зображень у рамках користуються командою Показать рисунок з контекстного меню. 

Потрібну сторінку або зображення можна зберегти у файлі. Поточна сторінка зберігається 

командою Файл–Сохранить как..., після чого відкривається стандартне вікно збереження. 

Сторінку можна зберегти повністю, у вигляді HTML і як просто текст, вибравши відповідний тип 

файлу у вікні збереження. Можна виділити необхідний фрагмент, скопіювати його в буфер обміну, 

а потім вставити з буфера в будь-якому редакторі, наприклад в Microsoft Word. За потреби 

зображення зберігають через команду Сохранить рисунок как... з контекстного меню для кож-

ного рисунка окремо. 

Для перегляду збережених сторінок без підключення до мережі Інтернет необхідно 

перевести броузер в автономний режим командою Файл–Автономная работа. 
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Мабуть, ви звернули увагу на те, що сторінки сайту оформлені в одному стилі, а верхні 

частини сторінок однакові та містять меню — набір посилань, за допомогою яких можна 

переходити до головних розділів сайту. Ліворуч також розташоване меню, вміст якого змінюється 

залежно від поточної сторінки. Вибираючи посилання в меню, можна «заглиблюватись» у 

матеріал сайту. Таке оформлення типове; воно забезпечує зручне переміщення сайтом і дає 

відвідувачам змогу швидко дізнатися про те, які розділи він містить. 

3. Пошук даних у мережі 

Для пошуку Web-сторінок існують спеціальні пошукові сервери, які постійно збирають, 

оновлюють інформацію про розміщені Web-сторінки й надають змогу користувачам здійснювати 

пошук потрібної сторінки за ключовими словами. Для збирання відомостей використовуються 

спеціальні програмні засоби автоматичного перегляду Web-сторінок і формування ключових слів. 

За принципом дії пошукові системи можна розділити на такі категорії: 

1. Пошукові каталоги. 

2. Індексні бази даних. 

Пошукові каталоги організовані за тим самим принципом, що й бібліотечні каталоги, 

відомості в них згруповані за певними категоріями. Використовуючи метод поступового 

уточнення категорії, відкриваючи сторінки, що містять посилання на підкатегорії, можна знайти 

певний сайт з необхідними відомостями. 

Індексні бази даних — це бази даних, принцип роботи яких ґрунтується на використанні 

ключових слів. Виконуючи пошук, необхідно добрати ключові слова, що описують тему пошуку, і 

наказати системі знайти ці слова. 

Адреси пошукових серверів 

http://www.google.com — найбільший і найпопулярніший у світі пошуковий сервер, 

загальна кількість проіндексованих сторінок — понад два мільярди. Пошук документів можна 

проводити на більш як шістдесяти мовах. 

Пошукові системи 

Як уже було сказано, пошукова система призначена для пошуку сторінок за заданим 

словом, словосполученням або іншим критерієм. Кожна пошукова система складається з чотирьох 

компонентів 

 

 

1. Роботи. Це 

програми, які пошукова 

служба використовує для 

сканування (перегляду) 

сайтів Інтернету, 

збирання інформації та її 

передавання 

індексувальним 

програмам. 

2. Індексувальна 

програма та база даних. 

Коли робот виявляє нову 

чи оновлену сторінку, він 

передає інформацію про 

неї індексувальній програмі, 

що сканує документ і 

заносить значущі слова 
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до бази даних. 

3. Пошукова машина. Ця програма знаходить у базі даних інформацію про сторінки, які 

відповідають уведено¬му користувачем критерію, та сортує знайдені записи так, щоб 

найважливіші з них відображувалися на початку списку результатів пошуку. 

4. Веб-інтерфейс. Його використовують для введення критерію пошуку, а та¬кож для 

відображення результатів. 

Формулювання запиту та одержання результатів 

Запит до пошукової системи має складатися зі слів, які найточніше характеризують мету 

пошуку. Найчастіше використовують три слова, проте їх може бути як менше, так і більше. 

 

    

   

Рис. Компоненти пошукової системи 

Якщо запит складний, доцільно скористатися сторінкою розширеного пошуку, де за 

допомогою полів і розкривних списків можна сформувати складний критерій. Кожна пошукова 

система має власний набір параметрів пошуку, однак передбачено й стандартні можливості: 

введення шуканого тексту з використанням логічних операцій І, АБО та НЕ (шукати сторінки зі 

всіма словами, з одним із уведених слів або такі, що не містять цих слів), задавання мови, вибір 

частини сторінки, на якій шуканий текст має міститися, зазначення часу оновлення сторінки тощо. 

Пошукова система виводить одержані результати на спеціальній сторінці результатів. 

Кожен запис на ній містить заголовок у вигляді гіперпосилання на сторінку, що відповідає 

введеному критерію пошуку, фрагмент тексту із заданими словами та додаткову інформацію. 
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Зазвичай система видає велику кількість результатів пошуку, тому в нижній частині сторінки 

результатів є посилання на сторінки-продовження. 

Найпопулярніші пошукові системи 

Пошукових систем доволі багато. Потужні 

пошукові системи діють, зокрема, на порталах 

Яндекс (http://www.yandex.ru/) та Рамблер 

(http://www.rambler. ru/). 

 З українських заслуговує на увагу 

пошуковий сервер порталу Мета (http://meta.ua/). 

Серед міжнародних засобів варто виокремити 

багатомовний пошуковий сервер Live Search 

(http://www.live.com/) — складову мережі інтернет-

послуг корпорації Майкрософт, і Yahoo! 

(http://www.yahoo. com/). Однак найпопулярнішою 

пошуковою системою вважається Google 

(http://www.google.com/).  

    

Україномовні пошукові системи 

http://www.uaport.net — загальний 

тематичний каталог містить близько 20 напрямків, 

регіональний — усі області України. Ресурси, які стосуються найпонулярніших тем, згруповані в 

окремі розділи. Перевагою UAport є пошук новин. 

http://meta.ua — МЕТА здійснює 

пошук в українських серверах, а також в 

серверах з українською тематикою по 

всьому світі. Пошук додатково 

обмежується однією або кількома 

регіональними підрубриками. Важлива 

унікальна особливість МЕТИ — підтримка 

пошуку з урахуванням правопису 

української мови. 

Пошук даних у мережі Інтернет 

1. У поле адреси ввести адресу 

пошукового Web-сайту. 

2. У рядок поля ключових слів 

ввести відповідно до правил необхідні ключові слова. Наприклад: погода+Слов‘янськ. 

3. Натиснути кнопку Пошук (Знайти) тощо. 

4. В отриманому анотованому списку адрес знайдених інтернет-сайтів завантажити адресу, 

що найбільше відповідає темі пошуку. В окремих вікнах, закладках можна відкрити кілька сайтів. 

Пошукова система Google 

Система Google пропонує окремі сайти для багатьох країн та регіонів, які за інтерфейсом 

майже не відрізняються від головного. Звісно, є й український варіант (http://www.google.com.ua/), 

який розглядатиметься далі.   

Стартова сторінка Google 

На головній сторінці сайту Google ви не побачите нічого зайвого, і це також сприяє 

популярності служби. 
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Для пошуку сторінок, що містять певний фрагмент тексту, в єдине поле на головній 

сторінці слід увести потрібні слова, а потім натиснути клавішу Enter або клацнути кнопку Пошук 

Google. 

Над полем пошуку розташовані посилання для вибору бази даних, у якій виконуватиметься 

пошук, зокрема: • Веб (вибрана за умовчанням) — основна база даних Google; 

• Зображення — одна з найбільших в Інтернеті база даних зображень; 

• Групи — інтерактивні онлайнові середовища — групи Google; 

• Блоги — база даних, що забезпечує пошук у блогах. 

Праворуч на сторінці розташовано ще три посилання: 

• Складний пошук — вибір додаткових параметрів пошуку; 

• Налаштування — настроювання пошукового сервера відповідно до впо добань 

користувача; 

• Мовні інструменти — мовне 

настроювання системи Google. 

 

Головна українська сторінка пошукової 

служби Google   

Правила формулювання умов пошуку в 

Google 

У системі Google діє кілька правил 

формулювання умов пошуку, спільних для всіх 

пошукових систем.  

Зокрема: 

• літери можна вводити в будь-якому регістрі — під час пошуку регістр не враховується; 

• якщо введений текст взято в лапки, система Google шукає саме його, а якщо ні — то 

сторінки, що містять слова, які в ньому зустрічаються. 

Як і всі потужні пошукові системи, Google обробляє складні пошукові запити, в яких 

використано логічні операції. Знаки цих операцій можна вводити безпосередньо в поле пошуку 

або задавати за допомогою спеціальних елементів керування, розміщених на сторінці складного 

пошуку. 

Сторінки результатів 

Результати пошуку за заданим критерієм система Google відображує на спеціальній 

сторінці. На ній, нижче панелі пошуку, виводиться рядок з інформацією про підсумки операції, де 

зазначено загальну кількість знайдених записів і час пошуку 

Записи з погрібними відомостями можна 

переглянути повністю, клацнувши на заголовку, 

що являють собою посилання.     

Переглядаючи знайдені записи, варто 

звернути увагу на посилання Збережено на 

сервері, яке дає змогу переглянути кешовану 

(збережену в базі даних Google) копію сторінки. 

Якщо знайдені результати не вміщуються на 

одній сторінці, Google подає їх на сторінках-

продовженнях. Перейти до них можна за 

допомогою посилань, що містяться в нижній 

частині сторінки результатів. 
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4.Одержання даних із FTP-сервера 
Пересилання файлів по мережі є одним із найстаріших сервісів Інтернету і, як і раніше, нині 

активно використовується для розповсюдження програмного забезпечення, великих за розміром 

документів та інших даних. Такі файли найчастіше зберігаються в FTP-вузлах. Для звернення 

до FTP-вузла в полі адреси браузера Internet Explorer необхідно набрати URL-адресу вузла з 

префіксом ftp://, за яким іде DNS-ім‘я, а також шлях до каталогу, що містить необхідні файли 

(якщо цей шлях відомо). Наприклад: ftp://sirius.uts.ticom.net/pub/ 

Як правило, для отримання доступу до ресурсів необхідно зареєструватися на сервері. Однак 

передбачено також анонімний доступ, при якому можна тільки переглядати каталоги і 

завантажувати файли. Тип доступу до даних визначає власник сервера. 

При роботі з програмою Internet Explorer й анонімному доступі після виконання пошуку 

за URL-адресою у вікні відкривається вміст каталогу сервера (рис. 10). Далі можна змінювати 

каталоги сервера, переглядати вміст файлів, завантажувати їх із сервера або відсилати свій файл на 

сервер, якщо це дозволено. 

Для перегляду вмісту файлу досить клацнути на його значку мишею (як на посиланні Web-

сторінки). Після перегляду файл можна зберегти командою Файл–Сохранить как – Без перегляду 

файл завантажують командою Файл– Копировать в папку... або командою з контекстного меню. 

Щоб надіслати файл на сервер (якщо таку дію дозволено), можна використати ті ж команди і 

дії операційної системи Windows, які потрібні для роботи зі звичайними файлами. 

Зазначимо, що спеціальні програми для роботи за ftp-протоколом (наприклад, CuteFTP) 

надають більше можливостей, ніж Internet Explorer. 

5. Мережні засоби проведення відеоконференцій 
Комп‘ютери, приєднані до мережі, можуть обмінюватися один з одним текстовою, 

графічною, звуковою і відеоінформацією, що зберігається на певних носіях. Це стосується також 

передавання відеозображень, що отримуються за допомогою відеокамери в реальному масштабі 

часу. 

Відеозображення – це набір взаємопов‘язаних малюнків – кадрів (відеокадрів), що швидко та 

послідовно демонструються. Якщо частота зміни не менша як 25 кадрів за секунду, то 

створюється враження безперервного руху. Відеозображення може відтворюватися в окремому 

вікні на частині екрана, або на всьому екрані (повноекранневідео). 

До набору для проведення відеоконференцій входить відеокамера, плата перетворення відео 

у цифровий код і відповідне програмне забезпечення. Щоб приєднатися до телефонних каналів 

зв‘язку, потрібен модем. До програмного забезпечення, крім компонентів, що здійснюють 

оброблення, приймання і передавання відеоінформації, можуть входити програми, які надають 

додаткові можливості під час проведення конференцій (наприклад, дошка оголошень – спільне 

вікно, в якому обидві сторони можуть робити нотатки або малювати). 

Для повноцінних відеоконференцій необхідно передавати і звук, що збільшує обсяг 

інформації. Слід зважати й на те, що у «відеозустрічі» беруть участь, принаймні, дві людини, 

отже, зростає навантаження на канали передавання даних, й ускладнюються протоколи обміну. 

Очевидно, щоб зберігати і передавати такі потоки інформації, слід вживати спеціальних 

заходів. До таких заходів у наш час можна віднести: 

•передавання не повно-, а чвертьекранного 

менше); 

•зниження частоти зміни кадрів до 15 за секунду і менше, при якій уже стає помітним 

сіпання зображення на екрані; 

•застосування високошвидкісних каналів зв‘язку, наприклад оптоволоконних; 

•використання спеціальних алгоритмів і пристроїв для стиснення інформації перед 

передаванням каналами зв‘язку та для її відновлення на приймальному боці (стандарти MPEG-

1, MPEG-2, MPEG-4 та ін.); 

•передавання не всієї інформації кадру, а лише змін, що сталися після передавання 

попереднього базового кадру. 

Нині у відеоконференціях поки що не вдається отримати повноцінну телевізійну якість 

зображення за прийнятних цін. Задовільна якість можлива у разі з‘єднання абонентів по 



30 

високошвидкісній локальній мережі або використання виділеного високошвидкісного каналу 

зв‘язку. 

Мережні засоби проведення відеоконференцій інтенсивно розвиваються, ціни на програмне 

забезпечення і обладнання постійно знижуються, розробляються нові методи оброблення і 

передавання інформації. Тому найближчим часом очікується їх широке впровадження не тільки в 

ділове, а й домашнє спілкування через глобальні комп‘ютерні мережі. 

Серед систем, призначених для проведення ділових відеоконференцій, слід відзначити 

набір Business Video Conferencing 4.0 з відеокамерою IntelYC64 і програмним забезпеченням 

NetMeeting, яке підтримує технологію стиснення Intel ProShare. Для домашнього спілкування 

непогані показники має Intel Create & Share Camera Pack з відеокамерою IntelYC66 і програмним 

забезпеченням Videophone, NetMeeting. Обидва набори забезпечують роботу через телефонні, 

виділені лінії зв‘язку, ЛОМ та Інтернет. 

ІV Засвоєння набутих знань  

1. Як запам‘ятати потрібні сторіноки у папці Избранное? 

2. Яке призначення пошукових каталогів? 

3. Який головний спосіб відкриття веб-сторінок? 

4. Для чого використовується папка Журнал? 

5. Що таке пошукові система? 

6. Які існують види пошукових систем? 

7. Який принцип пошуку в пошукових машинах? 

V Підбиття підсумків уроку  
Чому ви навчилися на уроці? Ваши думки?  

VІ Домашнє завдання: опрацювати матеріали конспекту. 

 

Перехід на зміст 
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Конспект- опора№4 

Тема: Робота з Web-сторінками. Пошук і збереження інформації. 

1.Переміщення по Web-сторінках 
Під час завантаження сторінки в рядку статусу відображається інформація про цей процес, 

зокрема відносний обсяг завантаженої частини документа. Якщо час завантаження буде 

неприйнятно великим, то процес можна перервати, клацнувши мишею на кнопці «Стоп» панелі 

інструментів. 

Для завантаження сторінки у новому вікні потрібно активізувати команду Файл–Создать–

Окно або натиснути поєднання клавіш <Ctrl + N> і ввести адресу нової сторінки. 

У ході роботи броузер запам‘ятовує 15 останніх використаних адрес у списку, який 

розкривається клацанням мишею на трикутнику в полі адреси. 

Назви потрібних сторінок можна запам‘ятати у папці Избранное. Для цього досить клацнути 

правою клавішею миші на її імені й вибрати у контекстному меню Добавить в избранное... або 

перетягнути гіперпосилання на кнопку «Избранное».  

Протягом роботи програма записує всі використані імена Web-сторінок у спеціальному 

файлі, доступ до якого дає кнопка «Журнал». У Журналі запам‘ятовуються сторінки, які було 

використано протягом останніх кількох тижнів. Журнал також може бути джерелом адрес Web-

сторінок. 

Крім того, для перегляду сторінок, які відвідувалися під час поточного сеансу, можна 

використати кнопки «Вперед» і «Назад». 

2. Перегляд вмісту Web-сторінки 

Програма-броузер є інтерпретатором, що відтворює зовнішній вигляд документа на екрані. 

Для перегляду опису в його істинному вигляді (у вигляді звичайного тексту) з цікавості або з 

метою корекції можна активізувати команду В виде HTML чи скористатись контекстним меню. 

Елементами гіпертекстового документа можуть бути текст, зображення, анімація, звук.  
Потрібну сторінку або зображення можна зберегти у файлі. Поточна сторінка зберігається 

командою Файл–Сохранить как..., після чого відкривається стандартне вікно збереження. Сторінку 

можна зберегти повністю, у вигляді HTML і як просто текст, вибравши відповідний тип файлу у 

вікні збереження. Можна виділити необхідний фрагмент, скопіювати його в буфер обміну, а потім 

вставити з буфера в будь-якому редакторі, наприклад в Microsoft Word.  

3. Пошук даних у мережі 

За принципом дії пошукові системи можна розділити на такі категорії: 1. пошукові 

каталоги, 2. індексні бази даних, 3. пошукові системи. 

Пошукові каталоги організовані за тим самим принципом, що й бібліотечні каталоги, 

відомості в них згруповані за певними категоріями. Використовуючи метод поступового 

уточнення категорії, відкриваючи сторінки, що містять посилання на підкатегорії, можна знайти 

певний сайт з необхідними відомостями. 

Індексні бази даних — це бази даних, принцип роботи яких ґрунтується на використанні 

ключових слів. Виконуючи пошук, необхідно добрати ключові слова, що описують тему пошуку, і 

наказати системі знайти ці слова. 

Пошукова система призначена для пошуку сторінок за заданим словом, словосполученням 

або іншим критерієм.Кожна пошукова система складається з чотирьох компонентів: 

1. Роботи. Це програми, які пошукова служба використовує для сканування (перегляду) 

сайтів Інтернету, збирання інформації та її передавання індексувальним програмам. 

2. Індексувальна програма та база даних. Коли робот виявляє нову чи оновлену сторінку, 

він передає інформацію про неї індексувальній програмі, що сканує документ і заносить значущі 

слова до бази даних. 

3. Пошукова машина. Ця програма знаходить у базі даних інформацію про сторінки, які 

відповідають уведеному користувачем критерію, та сортує знайдені записи так, щоб найважливіші 

з них відображувалися на початку списку результатів пошуку. 
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4. Веб-інтерфейс. Його використовують для введення критерію пошуку, а також для 

відображення результатів. 

Формулювання запиту та одержання результатів 

Запит до пошукової системи має складатися зі слів, які найточніше характеризують мету 

пошуку. Найчастіше використовують три слова, проте їх може бути як менше, так і більше. 

Кожна пошукова система має власний набір параметрів пошуку, однак передбачено й 

стандартні можливості: введення шуканого тексту з використанням логічних операцій І, АБО та 

НЕ. 

Пошукова система виводить одержані результати на спеціальній сторінці результатів. 

Пошукових систем доволі багато. Потужні пошукові системи діють, на порталах Яндекс 

(http://www.yandex.ru/), Рамблер (http://www.rambler. ru/), Мета (http://meta.ua/). Серед 

міжнародних засобів варто виокремити багатомовний пошуковий сервер Live Search 

(http://www.live.com/) — складову мережі інтернет-послуг корпорації Майкрософт, і Yahoo! 

(http://www.yahoo. com/). Однак найпопулярнішою пошуковою системою вважається Google 

(http://www.google.com/). 

Правила пошуку даних у мережі Інтернет 

1. У поле адреси ввести адресу пошукового Web-сайту. 

2. У рядок поля ключових слів ввести відповідно до правил необхідні ключові слова. 

Наприклад: погода+Слов‘янськ. 

3. Натиснути кнопку Пошук (Знайти) тощо. 

4. В отриманому анотованому списку адрес знайдених інтернет-сайтів завантажити адресу, 

що найбільше відповідає темі пошуку. В окремих вікнах, закладках можна відкрити кілька сайтів. 

У системі Google діє кілька правил формулювання умов пошуку, спільних для всіх 

пошукових систем. Зокрема: 

• літери можна вводити в будь-якому регістрі — під час пошуку регістр не враховується; 

• якщо введений текст взято в лапки, система Google шукає саме його, а якщо ні — то 

сторінки, що містять слова, які в ньому зустрічаються. 

 

Перехід на зміст 

 

4.3 Тести та контрольні запитання 

Тести до теми 

1. Для перегляду інформації одержаної з Internet використовують програму: 
а) MS Word;  б) Internet Explorer; в) Front Page Express. 

2. Для зберігання Web-сторінки на локальному диску використовують сполучення 

клавіш: 

а)Ctrl+O  б) Ctrl+S  в) Ctrl+P. 

3. Завдяки чому можливий пошук Web-документів?  

а) URL-адреса  б) Web-адреса  в) ІР-адреса  г) доменне ім'я  

4. Якої з перелічених пошукових систем не існує? 

а) www.яндекс.ru;  б) www.meta.ua;  в) www.rambler.ru. 

5. До головного засобу відшукання інформації в Interneti є: 
а)графічний редактор б)пошукові системи  в)видавничі системи 

6. Яким типом пошуку можна скористатисьдля  для відшукання інформації по 
ключовому слову? 

а)контекстний пошук б)спрямований пошук в)ідентичний пошук 

7. При розширеному пошуку можна задати умову: 

а)архівації Web-сторінки  б)перевірити Web-сторінки на віруси 

в)обмеженням за часом створення Web-сторінки 
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8. При введені умови «учбові заклади»- «коледж» відображаються Web-сторінки: 

а)в які входять фрази «учбові заклади» і не входять слово коледж 

б)в який входить хоч одне слово з фрази  «учбові заклади» і коледж 

в) які містять слово учбові але не містять слова коледж 

9. При введені умови «учбові заклади»&«коледж» відображаються Web-сторінки:   

а)в які входять фрази «учбові заклади» і не входять слово коледж 

б)в який входить хоч одне слово з фрази  «учбові заклади» і коледж 

в) які містять фрази «учбові заклади» і  слово коледж . 

10.  Банер — це: 

а)  спосіб завантаження файлів на сервер;  б)  мережний онлайновий журнал; 

в)  прямокутне зображення, яке створене для реклами певного сайту і містить посилання на 

цей сайт; 

г)  організація, що контролює доменні імена в Інтернеті. 

11. Пошукова машина виконує наступну  роботу: 

а)  індексацію сайтів;  б)  аналіз банерів сторінки; 

в)  видачу результатів пошуку у вигляді гіперпосилань; 

г) визначення автора сайту та дати останніх змін. 

12. Навігація — це: 

а)  спосіб організації матеріалів для керування ними; 

б)  процес пересування інформаційним простором Інтернету, а також окремим сайтом; 

в)  схема зв'язків сторінок сайту; 

г)  наука, що вивчає спорудження будинків та пересування ними; 

д) подання інформації в порядку зниження її важливості. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке „браузер ‖? 

2. Як додати ярлик до сторінки у папку Избранное? 

3. Який основний спосіб відкриття веб-сторінки в браузері? 

4. Як завантажити файл із файлового сервера? 

5. Як запам‘ятати потрібні сторіноки у папці Избранное? 

6. Як переглянути журнал? 

7. Яке призначення пошукових каталогів? 

8. Який головний спосіб відкриття веб-сторінок? 

9. Для чого використовується папка Журнал? 

10. Що таке пошукові система? 

11. Які існують види пошукових систем? 

12. Який принцип пошуку в пошукових машинах? 

 

Перехід на зміст 

5 Тема: Перенесення тексту або малюнків Web-сторінок в документ за 

допомогою буфера обміну 
Мета: 

Навчальна: Ознайомлення з перенесенням тексту або малюнків Web-сторінок в документ за 

допомогою буфера обміну.  

Розвиваюча: Сприяти логічному мисленню, уваги, пам‘яті. Вміння порівнювати набуті 

знання. Розвивати вміння аналізувати. 

Виховна: Виховувати культуру мови та спілкування. 

Тип уроку: комбінований урок. 

Обладнання та програми:  комп‘ютери класу, браузер для роботи з Інтернет, мережа 

Інтернет. 
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Межпредметні зв‘язки: охорона праці, інформатика, основи роботи з ПК. 

Хід уроку 

І. Організація групи. Повторення правил з охорони праці. Перевірка домашнього 

завдання. 

ІІ. Актуалізація знань. 

1. Як записати URL адресу? 

2. Як запам‘ятати потрібні сторіноки у папці Избранное? 

3. Як переглянути хурнал? 

4. Яке призначення пошукових каталогів? 

5. Яке призначення пошукових серверів? 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1.Вставлення в текстовий документ графічних зображень 
Під час створення текстового документа іноді виникає необхідність вставити до нього 

графічне зображення, яке ілюструє зміст тексту (рисунок, фотографія, схема, діаграма тощо) або 

графічно оздоблює документ (рамки, розділювачі, графічні маркери списків, логотипи тощо). Саме 

тому дана тема є дуже потрібною, цікавою та корисною для ознайомлення, самостійного 

опрацювання та практичного застосування. 

У текстовому документі засобами Word можна створити векторне графічне зображення, що 

складається з графічних примітивів. Якщо ж потрібне графічне зображення вже створено іншими 

засобами і зберігається на зовнішньому носії, то його можна вставити в потрібне місце документа. 

У текстовий документ можна вставити як векторні, так і растрові зображення. Графічні 

зображення, вставлені в текстовий документ, мають певні властивості — розмір зображення, 

спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та штрих ліній контуру, заливка 

рисунка, спосіб розташування на сторінці тощо. 

2.Малюнки й написи в тексті 

Текстовий процесор Word надає багато можливостей для оформлення текстового документа 

різними малюнками. Малюнки в документах використовуються, щоб привернути увагу 

(наприклад, оголошення), ілюструвати текст в книгах, за допомогою діаграм стисло дати 

інформацію про фінансову діяльність підприємства тощо. Документ з малюнками стає виразним і 

цікавим. 

У текстовому документі Word можуть бути розміщені: 

 прості малюнки, створені у середовищі Word; 

 малюнки, створені засобами графічних редакторів; 

 малюнки, одержані за допомогою сканера; 

 малюнки, одержані з Інтернету. 

У текстовому процесорі Word є можливість проводити такі операції над малюнками: 

збільшувати або зменшувати, використовувати фрагменти з кількох малюнків для створення 

нового. 

Малюнок може знаходитися в окремому файлі і мати формат  

(розширення) в залежності від засобу його створення: 

JPG  – скановані малюнки, цифрові фотографії; 

WMF  – формат для кліпів Microsoft; 

BMP  – растрові зображення; 

TIF  – растрові зображення великих розмірів; 

GIF  – для Інтернету і веб-сторінок; 

PCX  – від графічних редакторів Paintbrush та інші. 

3.Вставка малюнка 
Для збереження малюнків ОС Windows пропонує спеціальну системну папку Мої малюнки 

(Мои рисунки), яка знаходиться в іншій системній папці Мої документи (Мои документы). 

Щоб вставити малюнок у документ Word, необхідно: 

 встановити курсор в те місце, де повинен бути малюнок; 

 вибрати Вставка (Вставка)/ Малюнок (Рисунок)/ З файлу… (Из файла...) – відкриється 

діалогове вікно Додавання малюнка (Добавление рисунка), а в ньому – папка Мої малюнки (Мои 

рисунки) з ескізами файлів та папок (див. малюнок); 
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 щоб вставити в документ потрібний малюнок із папки Мої малюнки (Мои рисунки), досить 

двічі клацнути на його піктограмі; 

 щоб вставити в документ малюнок із довільної папки, необхідно відкрити потрібну папку, 

знайти у ній потрібний малюнок, після чого двічі клацнути на його піктограмі; 

 при необхідності потрібний тип файлу вибирають із списку (на малюнку він відкритий) 

Тип файлів: (Тип файлов:).  

Після виконання описаних дій в документ Word, у вказане курсором місце, буде вставлено 

вибраний малюнок. 

 
Під час роботи у середовищі Word можна не турбуватися про формат графічного файлу  – 

необхідні формати встановлюються системою автоматично.  

4.Положення малюнка у тексті 
Малюнок і текст мають різну «природу». Для сумісного відображення малюнка в тексті 

необхідно виконати такі дії: 

 активізувати потрібний малюнок, клацнувши його; 

 викликати на малюнку контекстне меню, у якому вибрати команду Формат малюнка… 

(Формат рисунка …); 

 у діалоговому вікні Формат малюнка (Формат рисунка …), що з‘явиться (див. малюнок), 

вибрати вкладку Розташування (Положение) ; 

 в області Обтікання (Обтекание) вибрати потрібний варіант для взаємного розміщення 

тексту й малюнка; 

 

 в області Горизонтальне вирівнювання 

(Горизонтальное выравнивание) увімкнути перемикач 

для відповідного розташу вання малюнка; 

 підтвердити вибір натисненням кнопки ОК. 

Зміна розмірів малюнка 
Щоб змінити розміри малюнка, що вже 

вставлений у текстовий документ, необхідно 

виконати такі дії: 

 активізувати малюнок, клацнувши його; 

 встановити вказівник миші на один з маркерів 

навколо малюнка так, щоб з‘явилася двостороння 

стрілка;  

 щоб пропорційно збільшити (або зменшити) розміри малюнка, необхідно встановити 

вказівник миші на кутовий маркер і перетягти його від центру (або до центру) і при досягненні 

потрібних розмірів відпустити; 

 щоб розтягнути (або стиснути) розмір в одному напрямку, необхідно встановити вказівник 

миші на середній маркер з необхідного боку, натиснути і, не відпускаючи ліву кнопку миші, 

перетягти маркер від центру (або до центру) і при досягненні потрібних розмірів відпустити. 

5.Переміщення і  копіювання малюнка 
Для переміщення малюнка в інше місце текстового документа слід виконати такі дії: 
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 навести вказівник на малюнок – він набуде вигляду чотиристоронньої стрілки;  

 натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягти малюнок на потрібне місце. 

Малюнок з‘явиться на новому місці і зникне зі старого. 

Копіювання малюнка здійснюється так само, як копіювання текстового фрагменту: 

 на малюнку викликати контекстне меню, у якому вибрати команду Копіювати 

(Копировать); 

 на місці вставки в цьому або іншому документі викликати контекстне меню, у якому 

вибрати команду Вставити (Вставить); 

 при потребі перемістити копію малюнка в інше місце. 

Копія (копії) малюнка з‘явиться на новому місці, а його оригінал залишиться на старому. 

6.Збереження веб-сторінок на комп'ютері 

Завантажену з Інтернету веб-сторінку можна зберегти у файлі на своєму комп'ютері. Це 

дасть змогу переглядати її в той час, коли немає зв'язку з глобальною мережею. Для збереження 

веб-сторінки використовують команду Файл, Зберегти як. 

Після її вибору відкривається діалогове вікно.У діалоговому вікні можна задати ім'я та напку 

для збережуваного документа, а також вибрати у списку Тип файлу його формат: 

 

• Веб-сторінка, повністю — сторінка зберігається цілком з усіма зображеннями, тлом та 

іншими об'єктами;  

• Веб-сторінка, тільки HTML — зберігається лише форматований текст разом із 

гіперпосиланнями;   

• Веб-архів, один файл — зберігається архів 

поточної веб-сторінки в одному файлі;   

• Текстовий файл — зберігається лише текст 

HTML-документа без форматування, зображень і 

гіперпосилань. 

Збереження веб-сторінки на диску   

Якщо ви плануете тільки переглядати веб-

сторінку чи переслати її своїм друзям, то краще 

зберегти її як веб-архів. Коли ж ви маєте намір 

скористатися розміщеними на веб-сторінці 

фотографіями (наприклад, під час підготовки 

реферату), збережіть ц повністю. 

Загалом же зображення та фрагменти тексту зі 

сторінки можна копіювати і вставляти в інші 

документи через буфер обміну Windows, тобто за 

допомогою командКопіювати та Вставити, що 

містяться у меню Правка. 

Зберегти графічні об'єкти зі сторінки можна 

також за допомогою контекст ного меню. Клацніть 

правою кнопкою миші на графічному об'єкті та в 
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контекстному меню, що відкриється, виберіть команду Зберегти об'єкт як. Після цього ви 

побачите стандартне вікно для зберігання файлу та зможете записати зображення на диск. 

 

ІV Засвоєння набутих знань  

1. Який тип зображення можна створити засобами Word? 

2. Які типи зображення можна вставити у текстовий документ? 

3. Як відрегулювати положення малюнка у тексті? 

4.  Як зробити копіювання малюнка? 

5. Як зберегти веб-сторінку в браузері? 

6. Як зберегти малюнок з веб-сторінки? 

V Підбиття підсумків уроку  
Чому ви навчилися на уроці? Ваши думки?  

VІ Домашнє завдання: опрацювати матеріали конспекту. 

 

Перехід на зміст 

 

Конспект- опора№5 

Тема: Перенесення тексту або малюнків Web-сторінок в документ за допомогою буфера 

обміну 

1.Вставлення в текстовий документ графічних зображень 
У текстовий документ можна вставити як векторні, так і растрові зображення. Графічні 

зображення, вставлені в текстовий документ, мають певні властивості — розмір зображення, 

спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та штрих ліній контуру, заливка 

рисунка, спосіб розташування на сторінці тощо. 

Щоб вставити малюнок у документ Word, необхідно: 

 встановити курсор в те місце, де повинен бути малюнок; 

 вибрати Вставка (Вставка)/ Малюнок (Рисунок)/ З файлу… (Из файла...) – відкриється 

діалогове вікно Додавання малюнка (Добавление рисунка), а в ньому – папка Мої малюнки (Мои 

рисунки) з ескізами файлів та папок (див. малюнок); 

 щоб вставити в документ потрібний малюнок із папки Мої малюнки (Мои рисунки), досить 

двічі клацнути на його піктограмі; 

 щоб вставити в документ малюнок із довільної папки, необхідно відкрити потрібну папку, 

знайти у ній потрібний малюнок, після чого двічі клацнути на його піктограмі; 

 при необхідності потрібний тип файлу вибирають із списку (на малюнку він відкритий) 

Тип файлів: (Тип файлов:).  

Після виконання описаних дій в документ Word, у вказане курсором місце, буде вставлено 

вибраний малюнок. 

Загалом же зображення та фрагменти тексту зі сторінки можна копіювати і вставляти в інші 

документи через буфер обміну Windows, тобто за допомогою команд Копіювати та Вставити, що 

містяться у меню Правка. 

2.Положення малюнка у тексті 
Малюнок і текст мають різну «природу». Для сумісного відображення малюнка в тексті 

необхідно виконати такі дії: 

 активізувати потрібний малюнок, клацнувши його; 

 викликати на малюнку контекстне меню, у якому вибрати команду Формат малюнка… 

(Формат рисунка …); 

 у діалоговому вікні Формат малюнка (Формат рисунка …), що з‘явиться (див. малюнок), 

вибрати вкладку Розташування (Положение) ; 

 в області Обтікання (Обтекание) вибрати потрібний варіант для взаємного розміщення 

тексту й малюнка; 
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 в області Горизонтальне 

вирівнювання (Горизонтальное 

выравнивание) увімкнути перемикач для 

відповідного розташу вання малюнка; 

 підтвердити вибір натисненням 

кнопки ОК. 

Зміна розмірів малюнка 
Щоб змінити розміри малюнка, що 

вже вставлений у текстовий документ, 

необхідно виконати такі дії: 

 активізувати малюнок, клацнувши 

його; 

 встановити вказівник миші на один з маркерів навколо малюнка так, щоб з‘явилася 

двостороння стрілка;  

 щоб пропорційно збільшити (або зменшити) розміри малюнка, необхідно встановити 

вказівник миші на кутовий маркер і перетягти його від центру (або до центру) і при досягненні 

потрібних розмірів відпустити; 

 щоб розтягнути (або стиснути) розмір в одному напрямку, необхідно встановити вказівник 

миші на середній маркер з необхідного боку, натиснути і, не відпускаючи ліву кнопку миші, 

перетягти маркер від центру (або до центру) і при досягненні потрібних розмірів відпустити. 

3.Збереження веб-сторінки на диску   

Якщо ви плануете тільки переглядати веб-сторінку чи переслати її своїм друзям, то краще 

зберегти її як веб-архів. Коли ж ви маєте намір скористатися розміщеними на веб-сторінці 

фотографіями (наприклад, під час підготовки реферату), збережіть ц повністю. 

Зберегти графічні об'єкти зі сторінки можна також за допомогою контекст ного меню. 

Клацніть правою кнопкою миші на графічному об'єкті та в контекстному меню, що відкриється, 

виберіть команду Зберегти об'єкт як. Після цього ви побачите стандартне вікно для зберігання 

файлу та зможете записати зображення на диск. 

 

Перехід на зміст 

 

5.3 Тести та контрольні запитання 

Тести до теми 

1. Iнтернет - це... 
а) Всесвiтня глобальна комп'ютерна мережа.         б) Всесвiтня локальна комп'ютерна 

мережа. 

в) Комп'ютерна мережа, що об'єднує ПК в нашому мiстi.   

г) Комп'ютерна мережа, що об'єднує ЕОМ в нашiй країнi.   

2.  Протокол передачi даних - це... 

а) Набiр електронних адрес, що зберiгається на ЕОМ. 

б) Набiр правил та домовленостей для обмiну iнформацiєю мiж ЕОМ в мережi. 

в) Резервна копiя iнформацiї з Iнтернету на ЕОМ. 

г) Роздрукована інформація про роботу в мережі. 

3. Сервер - це... 
а) Головний комп'ютер у локальнiй мережi.               б) ЕОМ провайдера з яким ми 

працюємо. 

в) ЕОМ, що є поставником iнформацiї для інших ПК   

г) Вінчестер, на якому зберігаються дані із Інтернета. 

4. Яка з програм призначена для роботи зі службою WWW? 

а)Internet Explorer.   б) WordPad.      в) PoverPoint.      г) Outlook Express.      д) WinRar. 
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5. Як називають програму для роботи з Web-сторiнками? 

а) Сервер     б) Провайдер   в) Драйвер     г) Утилiта.    д) Браузер. 

6. Що з програмного забезпечення є браузером? 

а) The Bat б) Access в)  Opera г) Mozilla Firefox 

7. Якi протоколи передачi використовуються при роботі в Iнтернет? 

а) TCP/IP.      б) РIP.        В) PI/TCP.      Г) ТС/РІ.      Д) TPC/IP. 

8. Який пристрiй потрiбен для роботи з Iнтернет? 

а) Сканер        б) Акустичнi системи        в) Модем або виділена лінія зв'язку.  

9. Файли, які зберігають Web – сторінки, мають розширення? 

а) Doc  б) Exe   в) html 

10. Який протокол є базовим для служби WWW в Internet: 

а) HTTP  б) HTML  в) TCP/IP 

11. URL-адреса — це: 

а)  адреса ресурсу в Інтернеті;  б)  назва веб-сайту; 

в)  адреса комп'ютера, що підключений до мережі Інтернет; 

г)   адреса електронної пошти. 

12. Керування інформацією, що розміщена у мережі Інтернет, здійснюється за 
допомогою: 

а) особи, відповідальної за роботу всесвітньої комп'ютерної мережі;    б)  телефонного 

зв'язку; 

в)  протоколу TCP/IP;   г)  скриньки електронної пошти;    д)  електронних адрес веб-

ресурсів. 

13. Вкажіть особливості структури веб-сайту: 

а)  веб-сторінки розміщені у веб-сайті так само, як у текстовому  документі; 

б)  інформація організована за допомогою гіперпосилань таким чином, що перетворюється 

в ієрархічну систему веб-сторінок; 

в)  всі веб-сторінки з'єднані з головною за зіркоподібною схемою; 

г)  сайт містить одну веб-сторінку; 

14. Головна сторінка сайту — це: 

а)  сторінка, де розташована найбільша кількість гіперпосилань; 

б)  сторінка, на якій подані координати та адреса електронної пошти адміністратора сайту; 

в)  сторінка, що має назву index.html; г)  сторінка з ілюстраціями. 

15. Електронний форум — це: 

а)  процес обміну повідомленнями з використанням електронної пошти; 

б)  спосіб організації обміну повідомленнями з певної тематику, в якому спілкування може 

бути розірване в часі;  в)  спосіб організації спілкування в реальному часі; 

г)  обмін повідомленнями в межах одного сайту різними користувачами у різний час; 

д)  повідомлення на різних сайтах зі спільної тематики. 

16. Чат — це: 

а)    спосіб організації спілкування зареєстрованих учасників  у режимі реального часу; 

б)  створення коментарів до вмісту веб-сторінок; 

в)   спосіб організації обміну повідомленнями, за якого спілкування розірване в часі; 

г)  спілкування двох учасників між собою в межах одного сайту в режимі реального часу; 

д)  спілкування багатьох учасників між собою в межах одного сайту в режимі реального 

часу. 

17. Знайдіть вірно написану ІР адресу: 
а) 008. 325. 07.2  б)  7. 42. 205  в) 008. 30. 45.001 

18. Знайдіть невірно написану ІР адресу: 
а) 007. 009. 025. 37  б) 7. 2. 470. 58.  в) 008. 02. 50. 25 

19. Яка адреса DNS є невірною: 
а) www.ded.com  б) www.Scholl5.Kiev.ua в) www.ua.Kuiv.scholl5 

20. Якого типу адресації не існує: 
а) Blok  б) URL  в) IP 

21. Яка адреса URL є невірною: 
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а) http://www.banku11.Kiev.ua б) http://www.c:\bank11\robota.arj в) www.politex.Kiev.ua 

22.  Що таке гiпертекст? 

а) Це текст в якому є посилання на iншi документи    б) Це текст дуже великого розмiру 

в) Це текст з графiкою, аудiо та вiдео iнформацiію     г) Це текст дуже маленького розмiру. 

 

Контрольні запитання 

1. Який тип зображення можна створити засобами Word? 

2. Які типи зображення можна вставити у текстовий документ? 

3. Як відрегулювати положення малюнка у тексті? 

4.  Як зробити копіювання малюнка? 

5. Як зберегти веб-сторінку в браузері? 

6. Як зберегти малюнок з веб-сторінки? 

7. Як пишеться доменна адреса комп'ютера в Iнтернетi? 

8. Як пишеться URL адреса в Iнтернетi? 

9. Яка мова використовується для створення Web-сторiнок? 

10. Що таке пошукова машина в Iнтернетi? 

11. Яка служба призначена  для живого спiлкування в Iнтернетi? 

12. Яке розширення мають файли Web-сторінок? 

 

Перехід на зміст 

6-7 Лабораторно-практична робота №1 
Тема: Відкриття та перегляд Web-сторінок 

Мета:  

Навчальна: навчитися відкривати, переглядати,завантажувати web сторінки та зберігати їх 

на локальному диску. 

Розвиваюча: Розвивати практичні навички роботи з ПК, уміння користуватися ресурсами 

Інтернет, розвивати логічне мислення, пам‘ять, поповнювати словниковий запас учнів. 

Виховна: виховувати прагнення до навчання, самовдосконалення. 

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок. 

Вид уроку: лабораторно-практична робота   

Обладнання та програми:  комп‘ютери класу, браузер для роботи з Інтернет, мережа 

Інтернет, інструкційна картка. 

Межпредметні зв‘язки: охорона праці, інформатика, основи роботи з ПК. 

 

Хід уроку 

 Організація групи. Повторення правил з охорони праці.  

Контрольні запититання 

1. Що таке Internet? Як завантажити програму браузер? 

2. Які шляхи навігації в Internet ви знаєте? 

3. Складові панелі інструментів Internet Explorer? 

4. Назвіть типи і назви пошукових систем. 

5. Формування складених запитів для пошуку даних в Інтернеті. 
6. Як зберегти сторінку на локальному диску? 

Інструкційна картка №1 

1. Запустити браузер Internet Explorer (Google Chrome). 

2. Ознайомитися з вікном програми. Вивчите рядок меню, панель керування. Запишіть у 

зошит назви пунктів меню й кнопок керування. Замалюйте кнопки. 

3. Ввести в адресний рядок одну із запропонованих тем чи адресу: 

- www.1plus1.net (сервер новин від каналу«1+1») 

- refarat.svitonline.com/ (українські реферати) 
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4. Переглянути інформацію на вкладках. 

5. Відшукати в інформаційному ресурсі гіперпосилання та активізувати їх. 

6. Відшукайте та перегляньте кнопку Журнал. Опишіть, яка інформація там розміщується. 

Відсортувати записи за допомогою кнопки Вид по даті, по вузлу, по відвідуваності, один по 

одному відвідування. Очистити Журнал. 

2. Записати критерій для пошуку: 

 погоди в Україні і у м. Київ; 

 вірші Лесі Українки. 

4. Завантажити браузер і початкову сторінку пошукового сервера www.google.com. 

 Переглянути раніше уведені адреси, використовуючи кнопку, що 

розкривається, праворуч у рядку адреси. 

 Створити закладку поточної Веб-страници. Для цього виконати: 

Вибране>Додати у вибране, ОК. 

 Перейти на іншу сторінку. 

 Скористатися створеною закладкою, клацніть на кнопці Вибране.Вивчите 

вікно Впорядкувати вибране пункту меню Вибране.  

 Збережете поточну Веб-страницу у своїй папці. Для цього виконаєте: 

Файл>Зберегти як...; Вибрати папку; Задати ім'я файлу; Вибрати тип 

збереження. Зберегти той самий файл із різними типами й різних імен. 

 Переглянути збережені файли за допомогою Файл>Відкрити. 

5.  Ввести критерій пошуку адрес кількох інших пошукових систем Інтернет (Мета, 

Яндекс). Виконати аналіз вмісту отриманої сторінки з результатами. 

Дати відповіді на запитання: 

 Скільки знайдено посилань, що відповідають критерію пошуку  

 Скільки результатів виведено на сторінці 

 На скількох сторінках буде сформована відповідь 

6. Відобразити домашню станицю у вигляді HTML-коду: Вид>Перегляд HTML-коду. 

Закрийте вікно додатка Блокнот. 

Навести мишу на значок графічного об'єкта, клацнути правою кнопкою миші, вибрати 

Показати малюнок. Звернути увагу на URL-адресу малюнка в рядку стану оглядача. 

Повернути параметр Показати малюнок назад. 

7. Використовуючи пошукові системи, знайти відповіді на запитання в мережі Інтернет, 

вказати адреси сторінок, що містять необхідну інформацію  

№ Завдання Відповідь Адреса сторінки 

1 Вказати курс Національного банку України для евро 

у відношенні до гривні на сьогоднішній день 

  

2 Знайти адресу сайту вашого учбового закладу   

3 Знайти в Інтернеті кілька сторінок, що містять 

відомості про свій край 

  

4 Знайти дані про пам‗ятники м. Київа   

5 Знайти адреси кількох  центрів дистанційного 

навчання за обраним профілем 

  

6 Знайти адреси сайтів, які пропонують роботу за 

вашим фахом 

  

8. Підготуйте короткий звіт по роботі 

Індивідуальне додаткове завдання: 

1.       Завантажити web – сторінку сервера ліцею та ознайомитися із її структурою. 

2.       Переглянути інформацію бібліотеки ліцею, домашніх сторінок, умови прийому та 

підструктур ліцею. 
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 3. Використовуючи пошукові системи, знайти відповіді на запитання в мережі Інтернет, 

вказати адреси сторінок, що містять необхідну інформацію. 

Таблиця  

№ Завдання Відповідь Адреса сторінки 

1 Знайти дані про рік, місце створення, конструктора 

першої ЕОМ в Україні, її назву 

  

2 Знайти назву першої програми- браузеру   

3 Знайти визначення програми- браузеру   

Тест досягнень учня 1 

1. Що таке Internet? 
а) Локальна мережа;  б) Глобальна мережа; в) Віддалена станція. 

2. Яку назву мала перша мережа? 

а) ARPANET;  б) PARANET; в) DENEGNET. 

3. Провайдер це: 

а) Організація по встановленню локальної мережі; 

б) Організація по передачі інформації по Internet; 

в) Організація по встановленню та супроводженню Internet. 

4. Мережевий протокол- це:  

а) набір угод про взаємодії в комп'ютерній мережі;  

б) послідовний запис подій, що відбуваються в комп'ютерній мережі;  

в) правила інтерпретації даних, що передаються по мережі;  

г) правила встановлення зв'язку між двома комп'ютерами в мережі.  

5. Як розшифровується абревіатура WWW? 

а) World Wild Web;  б) World Weapon Web; в) World Wide Web. 

6. Знайдіть вірно написану ІР адресу: 

а) 008. 325. 07.2  б) 8. 7. 42. 205 в) 008. 305. 45.001 

7. Знайдіть невірно написану ІР адресу: 

а) 007. 009. 025. 37  б) 7. 2. 47. 58.  в) 008. 02. 507. 25 

8. Яка адреса DNS є невірною: 

а) www.ded.Spb.ru  б) www.Scholl55.Kiev.ua в) www.ru.Moskow.scholl55 

9. Яка адреса URL є невірною: 

а) http://www.banku11.Kiev.ua б) http://www.c:\bank11\robota.arj в) www.politex.Kiev.ua 

10. Браузери-це програми для: 

а) перегляду і роботи з Web-сторінками б)систем сбереження інформації  

в)перевірки на віруси. 

11. Web-сторінки мають розширення:  

а) *.htm;  б) *.txt;  в) *.web;  г) *.exe;  д) *.www  

12. Який протокол є базовим для служби www в Internet: 

а) HTTP  б) HTML  в) TCP/IP 

13. Різниця між Web-сторінкою і друкованим документом? 

а) в кольоровому форматі 

б) в можливості елементів анімації і гіперпосилань 

в) більший об‘єм 

14. Що по об‘єму більше: Web-сайт чи Web-сторінка? 

а) Web-сторінки  б) Web-сайт  в) одинакові 

Підведення підсумків уроку: Чому ви навчилися на уроці?  

Домашнє завдання: Написати звіт про виконання роботи, повторити матеріал з конспекту. 

 

 Перехід на зміст 
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8-9 Лабораторно-практична робота №2 
Тема: Робота з пошуковими системами 

Мета:  

Навчальна: Навчити користуватися пошуковими системами і знаходити потрібну 

інформацію. 

Розвиваюча: розвивати логічне мислення, пам‘ять, творчу уяву; поповнювати словниковий 

запас учнів. 

Виховна: виховувати прагнення до навчання, самовдосконалення. 

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок. 

Вид уроку: лабораторно-практична робота   

Обладнання та програми:  комп‘ютери класу, браузер для роботи з Інтернет, мережа 

Інтернет,інструкційна картка. 

Межпредметні зв‘язки: охорона праці, інформатика, основи роботи з ПК. 

Хід уроку 

 Організація групи. Повторення правил з охорони праці.  

Контрольні запититання 

1. Як виконується пошук інформації в Інтернет? 

2. Види пошукових систем? 

3. Команди простого пошуку? 

4. Команди мови запитів? 

Інструкційна картка №2 

Завдання №1 

Знайти в Інтернеті і зберегти на комп'ютері  декілька типів документів: 
- знайти і зберегти WORD документ 

- знайти і зберегти PDF документ 

- знайти і зберегти заархівований файл, 

- знайти і зберегти презентацію PowerPoint (формат *.ppt ) 

Хід виконання. 
Запускаємо браузер і заходимо на пошуковий сайт http:/ /google.com.ua/ 

У полі введеннятексту набираємо пошукові слова. 

Наприклад, нам треба знайти інструкцію для установки антивірусного програмного 

забезпечення. 

Вводимо приблизно такі слова: «інструкція для установки антивіруса doc». 

Для прискореного пошуку певного типу файлу, у кінці обов'язково треба ввести тип 

документу - у нас це *.doc. Натискаємо «Пошук».  

 

Система видала результати. Якщо потрібний об'єкт знайдений, то натискаємо на знайденому 

рядку (біля вказаного типу документу DOC). Браузер запропонує відкрити або зберегти файл. 

Вибираємо «Зберегти» і ОК. 



44 

Далі, по такій же схемі знаходимо файли (документи) з розширеннями *.pdf, *.rar, *.zip, 

*.ppt. Усе зберігаємо на комп'ютері. 

Завдання №2 

 

Знайти в Інтернеті і зберегти на 

комп'ютер декілька картинок на тему 

«Пори року». 

Хід виконання. 
У Google перемикаємося в режим 

пошуку картинок : вводимо слово «Літо» і 

натискаємо «Пошук картинок». 

Праворуч у вікні можна обрати 

конкретні розміри картинки. Якщо потрібна 

картинка знайдена, то натиснемо на неї для 

відкриття. Після чого, правою кнопкою 

мишки викликаємо контекстове меню, 

вибираємо «Зберегти зображення як…» і 

вказуємо шлях для збереження. 

Виконати такі операції зі словами 

Зима, Осінь і Весна. 

Зберегти малюнки за допомогою 

Буфера обміну 

 

Завдання №3 

Знайти в Інтернеті відеокліпи про 

складові ПК. 
У Google перемикаємося в режим 

пошуку відео : 

Вводимо, приміром, фразу «Склад ПК». 

Натискаємо «Пошук Відео». 

Система видасть список знайдених 

відеозаписів. Ліворуч можна уточнити 

характеристики відео, яке шукаємо: за тривалостю, за якістю, по джерелах і так далі. Для 

перегляду натискаємо на потрібне посилання . 

Переглянути і записати в зошит складові. Зберігати відео на ПК не потрібно. 

Завдання №4 

Знайти Вузи України та переглянути в них список спеціальностей і дані для абітурієнтів.  

Порядок виконання роботи: 
 Перейти за відомою адресою www. Google. Дочекатись завантаження сторінки. Створити 

пошукову послідовність для знаходження відповідності фразі "Вузи України"  Відкрити 2 із 

знайдених посилань у різних вікнах, користуючись контекстним меню посилань.  Виконати 

пошук. Записати висновки до зошита з практичних робіт. 

Індивідуальне додаткове завдання: 

 Пошук інформації в Інтернет. 
1. Відшукати в мережі реферат на тему: „Здоровий образ життя‖. 
2. Визначити, яка футбольна команда стала чемпіоном світу під час проведення 

чемпіонату світу у поточному році. 

3. Знайти усі номери електронного варіанту журналу „Інформатика в школі‖ за 
поточний рік. 

4. Відшукати 5 фотографій із зображенням заходу сонця на морі. 

5. Визначити, скільки раз отримував „Золотий м‘яч‖ Олег Блохін. 
6. З‘ясувати, який колір має форма збірної команди України по футболу. 

7. Дізнатися, скільки чоловік проживає у столиці України. 

8. Знайти тексти пісень про Україну. 
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9. Відшукати електронний варіант Конституції України. 
10. Знайти зображення гербу України. 

11. Визначити площу Обухівського району Київської області. 

12. Знайти інформацію про сім чудес світу. 

Тест досягнень учня 2 

1. Що входить в основні служби Internet?  

а) електронна пошта  б)групи новин (телеконференції)  

в)Word Wide Web  г)мультимедіа  д) архіватори  

2. Служба FTP в Інтернеті призначена:  
а) для створення, прийому і передачі web-сторінок;  

б) для забезпечення функціонування електронної пошти;  

в) для прийому і передачі файлів будь-якого формату;  

г) для видаленого управління технічними системами.  

3. Веб-сайт — це: 

а)  будь-яка інформація, розміщена в комп'ютерній мережі для вільного доступу до неї; 

б)  оформлена за допомогою спеціальних засобів графічна інформація, що поділена на веб-

сторінки та має свою URL-адресу; 

в)  спілкування за допомогою електронної пошти; 

г)  сукупність веб-сторінок, розміщених під однією спільною назвою веб-ресурсу; 

д)  текстова та графічна інформація, до якої можуть отримувати спільний доступ 

користувачі комп'ютерної мережі. 

4. Якої з перелічених пошукових систем не існує? 

а) www.ямаха.ru;  б) www.meta.ua;  в) www.rambler.ru. 

5. Укажіть правильну  URL-адресу служби FTP  

а) http://www.line.kiev.ua/price  б) News:ukr.fin 

в) mailto_pаp@mail.uа             г) ftp://ftp.uarае.net/pub.doc 

6. Що з програмного забезпечення є браузером 

а) Outlook Express  б) Google Chrome в)  Opera г) Word д) Access 

7. При розширеному пошуку можна задати умову: 
а)архівації Web-сторінки  б)перевірити Web-сторінки на віруси 

в)обмеженням за часом створення Web-сторінки 

8. При введені умови «реферати»-«фізика» відображаються: 

а) реферати з усіх предметів б) реферати з фізики 

в) реферати з усіх предметів крім фізики 

9. При введені умови «реферати»&«дипломні роботи»&«інформатика»  

відображаються Web-сторінки:   

а) реферати з усіх предметів б) реферати і  дипломні роботи з  інформатики 

в) реферати і  дипломні роботи з усіх предметів крім інформатики. 

10. Яка з програм призначена для роботи зі службою WWW? 

а) Opera.   б) WordPad.      в) PoverPoint.      г) Outlook Express.      д) WinRar 

11. Електронний форум — це: 

а)  процес обміну повідомленнями з використанням електронної пошти; 

б)  спосіб організації обміну повідомленнями з певної тематику, в якому спілкування може 

бути розірване в часі;  в)  спосіб організації спілкування в реальному часі; 

г)  обмін повідомленнями в межах одного сайту різними користувачами у різний час; 

д)  повідомлення на різних сайтах зі спільної тематики. 

12. Чат — це: 

а)    спосіб організації спілкування зареєстрованих учасників  у режимі реального часу; 

б)  створення коментарів до вмісту веб-сторінок; 

в)   спосіб організації обміну повідомленнями, за якого спілкування розірване в часі; 

г)  спілкування двох учасників між собою в межах одного сайту в режимі реального часу; 

д)  спілкування багатьох учасників між собою в межах одного сайту в режимі реального 

часу. 

 



46 

Підведення підсумків уроку: Чому ви навчилися на уроці?  

Домашнє завдання: Написати творчий звіт по виконаній роботі, повторити матеріал по 

конспекту. 

Перехід на зміст 

 

 

10 Тема:  Основи роботи з електронною поштою. Інтерфейс програми. 

Отримання та відправлення повідомлень 
Мета навчальна: закріпити в учнів основні поняття електронної пошти, сформувати в учнів 

знання про проведення основних операцій з електронною поштою: перегляд, відправлення 

електронних повідомлень;  

виховна: показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних 

технологій, виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість;  

розвиваюча: розвивати пізнавальні інтереси, увагу, пам‘ять. 

Тип уроку: комбінований 

Обладнання: комп'ютер, проектор, комп'ютерна презентація. 

ХІД УРОКУ 

I. Актуалізація опорних знань і практичного досвіду учнів 

1) Запитання для учнів. 
Що таке електронна пошта? Відповідь: Електронна пошта (або e-mail) – це служба Інтернет 

для обміну текстовими повідомленнями та прикріпленими до них файлами. 

Що таке поштовий клієнт? Відповідь: Поштовий клієнт – це програма для роботи з 

електронною поштою. 

Яка будова електронної адреси? Відповідь: 

ім‘я_поштової_скриньки_користувача‖@„доменне_ім‘я_поштового_сервера‖ 

Які основні операції з поштою? Відповідь:  створення, відправлення, отримання, створення 

копії, створення прихованої копії, відповідь, відповідь всім, пересилання, видалення, друкування. 

II.Мотивація навчальної діяльності і повідомлення теми, мети і завдань уроку 
Необхідність знань, навичок та вмінь при роботі з електронною поштою, як невід‘ємна 

складова інформаційної культури людини. У сучасному житті, коли інформація поширюється 

миттєво, важко уявити собі галузь, працівники якої не користуються електронною поштою. От і 

ми з вами будемо користуватися електронною поштою. Повідомлення теми, мети та завдань 

уроку. 

Завдання уроку: 

Навчитися створювати обліковий запис в поштовому клієнті. 

Навчитися створювати електронні повідомлення. 

Навчитися  отримувати повідомлення  

III. Вивчення нового навчального матеріалу 

1.Визначенн та призначення електронної пошти 

E-mail (Electronic mail) — електронна пошта — електронний аналог звичайної пошти. З її 

допомогою ви можете: 

• надсилати повідомлення (листи);отримувати листи; 

• відповідати на листи автоматично, використовуючи їхні адреси; 

• розсилати копії листа відразу декільком адресатам; 

• переправляти отриманий лист за іншою адресою; 

• використовувати замість адрес (числових або доменних імен) логічні імена; 

• створювати кілька підрозділів поштової скриньки для різного роду кореспонденції; 

• включати у листи файли (текстові документи, графічні зображення, музичні файли тощо). 

Для того щоб мати можливість обмінюватися листами через електронну пошту, користувач 

повинен мати доступ до мережі Інтернет та зареєстровану поштову скриньку на одному з 

поштових серверів. 

Електронна пошта працює за клієнт-серверною технологією.  



47 

До функцій поштового сервера входить виділення певного обсягу дискового простору на 

комп‘ютері-сервері для збереження повідомлень користувача, забезпечення їх отримання та 

відправлення. При виділенні користувачу відповідних апаратних і програмних ресурсів говорять 

про створення його електронної поштової скриньки. Запишіть в зошитах означення: 

 

Поштовий клієнт — це спеціальна поштова програма, установлена та налаштована на 

комп‘ютері користувача, призначена створювати, відправляти, отримувати, зберігати й обробляти 

електронні повідомлення. 

Поштовий сервер — це спеціальна програма, яку встановлюють на вузлових комп‘ютерах 

мережі для передавання електронних повідомлень між комп‘ютерами. 

Електронна скринька — це частина вільного дискового простору на сервері з конкретним 

ім'ям (адреса), де можна зберігати Поштові реквізити для користувачів Інтернету. Доступ до цієї 

області здійснюється за адресою, що надається абонентові, і паролем, який абонент вигадує сам. 

Пароль відомий тільки абонентові й мережному комп'ютеру. Одержавши адресу своєї поштової 

скриньки, користувач може повідомити її друзям, знайомим. Кожен абонент електронної пошти 

може надіслати листа будь-якому іншому абонентові, вказавши в посланні його поштову адресу. 

Але зробити це можна, тільки повідомивши комп'ютерній мережі свою поштову адресу і пароль 

(як доказ того, що це дійсно власник скриньки). 

Адреса електронної пошти записується по певній формі і складається з двох частин: 

ім‘я_користувача@ім‘я_сервера. Приклад, ivanа@yandex.uа. 

Адреса електронної пошти записується тільки латинськими буквами і не повинна містити 

пропусків. 

Працювати з електронною поштою можна двома способами: 

— за допомогою встановлених спеціальних програм — поштових клієнтів; 

— на багатьох веб-сайтах за допомогою веб інтерфейсу. 

Якщо ми створили електронну пошту на веб-сайті, то говоримо, що працюємо з електронною 

веб-поштою через веб інтерфейс.  

2.Програми для роботи з електронною поштою 

Щоб користувач міг надсилати й одержувати електронні повідомлення, на його комп'ютері 

слід встановити програмне забезпечення клієнта електронної пошти. Існують різні поштові 

програми, що мають різні можливості й призначені для роботи в різних ОС. Широко 

застосовуються поштові програми The Bat!, Mozila ThunderBird, Microsoft Exchange, Outlook 

Express, Microsoft Outlook, Internet Mail, Eudora, Exchange Mail тощо. Часто ці програми 

включаються до складу ОС. 

Проте слід зауважити, що на сучасному етапі роботи з електронними листами не завжди є 

необхідність встановлювати спеціальну програму. Часто можна працювати в прямому режимі, під 

час підключення до Інтернету та роботи у WWW. На сайтах поштових серверів існують спеціальні 

сторінки, що мають інтерфейс поштової програми.  

3 Протоколи електронної пошти 

Для надсилання й одержання електронних повідомлень у мережі Інтернат використовуються 

певні протоколи. 
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SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — простий протокол передачі пошти, призначений для 

відправлення повідомлень. Відправлені користувачем повідомлення надходять на SMTP-сервер 

провайдера, який обробляє вихідну пошту. 

РОРЗ (Post Office Protocol) — протокол поштової служби, призначений для вхідних 

повідомлень. Згідно з цим протоколом поштові сервери одержують і зберігають електронні 

повідомлення у поштових скриньках. 

ІМАР (Internet Message Access Protocol) — протокол Інтернету для доступу до повідомлень 

— призначений для обробки вхідних повідомлень, що мають текстовий і HTML-формат. 

Підтримка HTML розширює можливості електронної пошти, забезпечуючи обробку 

мультимедійної інформації.  

Провайдер послуг Інтернету для роботи з електронною поштою має, як правило, два сервери 

- SMTP і РОРЗ. Сервер SMTP відповідає за відправлення повідомлень, а сервер РОРЗ — за їх 

прийняття. 

4 Переваги електронної пошти: 

- електронною поштою повідомлення в більшості випадків доставляється набагато швидше, 

ніж звичайною; 

- коштує це дешевше; 

- для відправлення листа декільком адресатам не треба друкувати його у багатьох 

екземплярах, досить один раз ввести текст у комп'ютер; 

- якщо треба перечитати, виправити отриманий або складений вами лист чи використати 

цитати з нього, це зробити легше, оскільки текст уже знаходиться у комп'ютері; 

- зручніше зберігати велику кількість листів (файлів) на диску, ніж у шухляді столу; 

- полегшує пошук необхідної інформації в листах; 

- заощаджується папір. 

5 Створення поштової скриньки 

Для електронного листування треба мати власну електронну поштову скриньку. 

Найпростіший спосіб створити її — скористатися послугами однієї з безкоштовних Інтернет-

служб, таких як Ukr.net, Mail.ru, Bigmir.net, Hotmail чи будь-якої іншої. 

Для доступу до поштової скриньки, що надається безкоштовною поштовою службою, можна 

використовувати веб-інтерфейс (web-mail) — спеціальний інтерфейс, що дає змогу приймати, над-

силати і створювати електронні повідомлення за допомогою браузера. Веб-пошта забезпечує весь 

необхідний для роботи з поштою набір функцій, зокрема, адресну книгу, можливість використову-

вати папки, здійснювати фільтрацію електронних повідомлень та перевірку на наявність 

комп'ютерних вірусів. Перевага користування веб-поштою полягає в тому, що доступ до поштової 

скриньки можна отримати з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету, але швидкість 

роботи у цьому випадку нижча, ніж під час використання поштового клієнта. 

Загальні етапи створення поштової скриньки 

1 Відкрити в браузері сторінку сайту. 

2 Далі, зазвичай, необхідно зареєструватися. Треба знайти і клацнути на посиланні 

Реєстрація або на аналогічному, що знаходиться у межах сторінки. 

3 Заповнити поля анкети на веб-сторінці, дати згоду на умови співпраці та клацнути на 

кнопці типу Зареєструватися. Поштову скриньку буде створено. 

Обов'язковий пункт під час заповнення даних — введення логіну та пароля, їх зазвичай 

вигадують самостійно, запам'ятовують, за потреби — записують. 

Ви у будь-який час зможете зайти на поштовий сервер, ввести логін та пароль й перевірити 

свою поштову скриньку, використовуючи веб-інтерфейс. 

Перелік деяких безкоштовних поштових веб-серверів: www.i.ua, www.mail.ua, www.freehost. 

com.ua, www.rambler.ru, www.mail.ru,www.gmail.com,www.mailru.com,www.aport.ru, 

www.yandex.ru, www.ukr.net. 

6.Програма Outlook Express 

Оскільки поштовий клієнт — це комп'ютерна програма, то зрозуміло, що їх існує велика 

кількість (різні виробники, різні операційні системи). Одними з найпопулярніших є програми 

Outlook Express та The Bat!. 
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Outlook Express — це програма, яка інтегрована до складу операційної системи Windows, 

тому її не треба встановлювати окремо. 

Основні можливості користувача цієї програми 

- Облік і читання листів. Програма дозволяє одночасно переглядати список повідомлень і 

читати окремі повідомлення. 

- Ведення адресної книги. Під час відправлення відповіді на будь-яке повідомлення 

автоматично створюється новий запис в адресній книзі. Користувач має змогу додавати, вилучати 

та редагувати записи. 

- Раціональний перегляд повідомлень. Переглянути окреме повідомлення й усі відповіді на 

нього можна, не читаючи всього списку повідомлень. 

- Робота з групою новин. Outlook Express дозволяє брати участь у телеконференціях Usenet 

для обговорення певних тем. 

- Робота з Web-сторінками. Програма Outlook Express автоматично виділяє посилання на 

web-вузли, які є у повідомленнях. Клацання миші по посиланню призводить до запуску браузера і 

завантаження web-документа. 

- Економія часу, проведеного в мережі. В автономному режимі, що передбачений в Outlook 

Express, можна створювати повідомлення без підключення до мережі. Читати повідомлення і 

групи новин можна після їх завантаження і відключення від мережі. 

Завантаження програми 

Викликати Outlook Express можна з головного меню, виконавши команду Пуск - Програми - 

Outlook Express.  

Операції в Outlook Express 

Отримання повідомлень 

Робота програми Outlook Express після запуску і підключення до Інтернету починається з 

перевірки надходження пошти. Надалі така перевірка здійснюється за умовчанням кожні 30 хв. 

Для зручного отримання листів із сервера необхідно клацнути кнопку Доставити пошту на 

панелі інструментів або виконати команду меню Сервіс - Доставити пошту. При цьому також бу-

дуть відправлені всі повідомлення із папки Вихідні. 

Якщо надійшли нові повідомлення, у правому нижньому куті вікна Outlook Express з'явиться 

значок конверта. Можна настроїти звукове повідомлення про надходження пошти. Для цього 

треба вибрати команду меню Сервіс - Параметри й встановити відповідну опцію на вкладці 

Загальні. 

Читання й обробка повідомлень 

Щоб дізнатися про список листів, які надійшли на вашу адресу, досить клацнути по значку 

Вхідні на панелі Папки або натиснути комбінацію клавіш Ctrl + 1. Далі треба обрати зі списку 

лист, який вас цікавить, користуючись відомостями в стовпцях: Від, Кому і Тема. 

Операції з листами: 

- копіювання або переміщення листа до іншої папки (виконується за допомогою команди 

Правка - Копіювати до папки або команди Правка - Перемістити до папки з вибором папки в 

додатковому меню); 

- копіювання тексту листа в буфер обміну (виконується командою Правка - Копіювати, після 

цього можлива вставка тексту листа в будь-який вибраний вами документ); 

- зберігання у файл (виконується командою Файл - Зберегти як..., у діалоговому вікні слід 

обрати папку і ввести ім'я файлу (за замовчуванням буде призначене розширення файлу .eml); 

- видалення листа до папки Видалені (виконується через меню Правка - Видалити, повне 

видалення виконується знищенням листа у папці Видалені); 

- друк (виконується через меню Файл - Друк..., у діалоговому вікні треба встановити 

параметри друку). 

Відповідь на повідомлення 

Відповідь на отриманий лист найпростіше скласти за таким алгоритмом роботи:  

- у списку папки Вхідні позначте повідомлення, на яке слід відповісти, і натисніть кнопку 

Відповісти на панелі інструментів; 

- у вікні редагування, що з'явиться, у полі Кому вже буде проставлено ім'я одержувача, а в 

полі Тема — тема повідомлення, на яке готується відповідь; 



50 

- введіть текст повідомлення; 

- натисніть кнопку Відправити, повідомлення має потрапити до папки Вихідні. 

Створення нового повідомлення 

Виконувати цю роботу можна заздалегідь, в автономному режимі, щоб не витрачати в 

Інтернеті оплачуваний час. 

Послідовність дій: 

- клацнути по кнопці Створити повідомлення (або обрати команду Повідомлення - 

Створити), у відповідь відкриється вікно редактора, в якому ви можете створити лист у форматі 

звичайного тексту або тексту HTML; 

- у текстові поля Кому і Копія ввести поштові реквізити. Клацнувши кнопку ліворуч від 

полів, ви зможете скористатися адресною книгою. Додаткові адреси вказуються у полі Копія; 

- у поле Тема вводиться короткий опис повідомлення. Тоді адресат зможе здогадатися про 

його зміст ще до відкриття листа; 

- набрати текст повідомлення у робочій зоні вікна редактора. Можете користуватися 

вставками вмісту з буфера обміну (кнопка Вставити на панелі інструментів). За потреби, можна 

додати вкладені файли. Для цього в меню Вставка слід вибрати опцію Вкладення файла або Текст 

з файла (якщо файл із розширенням .txt). У діалоговому вікні вказати ім'я файла і клацнути по 

кнопці Вкласти. 

Робота з адресною книгою 

Введення адреса електронної пошти істотно спрощується, якщо використовувати адресну 

книгу. Розглянемо основні операції з адресною книгою. 

Додавання записів до адресної книги 

Послідовність дій: 

- відкрити адресну книгу натисканням на кнопку Адреси на панелі інструментів або вибором 

команди меню Сервіс - Адресна книга; 

- клацнути по кнопці Створити на панелі інструментів і вибрати опцію Створити контакт; 

- у діалоговому вікні Властивості ввести дані про адресата. На вкладці Ім‘я треба зазначити 

ім'я, по батькові, прізвище та адресу електронної пошти. Решту даних можна вводити за 

необхідності на інших вкладках вікна. Після введення даних клацнути по кнопці ОК. 

7 Проблеми безпеки електронної пошти 

Основні протоколи передачі пошти (SMTP, РОРЗ, ІМАР4), як правило, не здійснюють 

надійної автентифікації, що дозволяє легко створити листи з фальшивими адресами. Жоден із цих 

протоколів не використовує криптографію, яка могла б гарантувати конфіденційність електронних 

листів. 

Фальшиві адреси відправника 

В адресі відправника, зазначеній в електронному листі, не можна довіряти, оскільки 

відправник може вказати фальшиву зворотну адресу або заголовок може бути модифікований під 

час передачі листа. 

Перехоплення листа 

Заголовки та вміст електронних листів передаються в незашифрованому вигляді. У 

результаті вміст повідомлення може бути прочитаний або змінений під час передачі його через 

Інтернет. Заголовок може бути модифікований, щоб приховати або змінити відправника, або для 

перенаправлення повідомлення. 

Поштові бомби 

Поштова бомба — це атака за допомогою електронної пошти. Система, що атакується, 

переповнюється листами, поки не вийде з ладу. 

Деякі провайдери Інтернету дають тимчасові логіни кожному для тестування підключення до 

Інтернету, і ці логіни можуть бути використані для подібних атак. 

Небажані листи (спам) 

У минулому, коли Інтернет був дослідницькою мережею, її комерційне використання було 

заборонене. Крім того, занадто мало компаній і людей мали доступ до Інтернет-пошти, тому було 

недоцільно використовувати її з комерційною метою. Зараз Інтернет розширився й дозволяється 

використовувати його в комерційних цілях, тому компанії почали підтримувати списки 
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розсилання з метою розповсюдження реклами власної продукції. Так народився маркетинг в 

Інтернеті за допомогою розсилання поштових повідомлень. 

8. Етикет електронного спілкування: 

1 Завжди вказуйте тему листа. Вона має якомога точніше відображати його зміст. 

2 У самому листі намагайтеся дотримуватися теми. Пам'ятайте, що більшості людей щодня 

надходять десятки листів, тому викладайте свої думки стисло та зрозуміло. 

3 Перевіряйте правопис — листи з помилками сприймаються як прояв неповаги та 

недбалості. 

4 Не робіть повідомлення занадто довгими та уникайте великих абзаців. Абзаци 

рекомендується відокремлювати один від одного за допомогою вільного рядка; 

5 Не відправляйте листи з вкладеннями великого обсягу, не домовившись заздалегідь про це 

з одержувачем. 

6 У відповіді включайте фрагменти тексту листа, на який відповідаєте. Але цитувати слід 

лише фрази, що безпосередньо стосуються вашої відповіді. 

7 Використовуйте підпис, у якому вказується ваше ім'я та адреса електронної пошти. 

8 Завжди будьте ввічливими. 

9 Пам'ятайте, що e-mail — засіб спілкування між людьми. Перед тим, як надіслати листа, 

прочитайте його уважно ще раз і поставте подумки себе на місце одержувача. 

IV.Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання 

Питання для самоконтролю: 

1 Що таке електронна пошта? 

2 Які способи доступу до електронної пошти ви знаєте? 

3 Що таке веб-інтерфейс? 

4 Який вигляд має електронна поштова адреса? Наведіть приклади. 

5 Назвіть популярні безкоштовні поштові сервіси. 

6 Поясніть переваги електронної пошти над звичайною. 

7 Де розміщується електронна скринька? 

8 Що таке SMTP, POP3? 

V.Домашнє завдання: Підготуватися до практичної роботи: знати і вміти створювати 

обліковий запис, створювати, відправляти та отримувати повідомлення.  

 

Перехід на зміст 

 

 

Конспект- опора№10 

Тема:  Основи роботи з електронною поштою. Інтерфейс програми. Отримання та 

відправлення повідомлень 

1.Визначенн та призначення електронної пошти 

E-mail (Electronic mail) — електронна пошта — електронний аналог звичайної пошти. З її 

допомогою ви можете: 

• надсилати повідомлення (листи);отримувати листи; 

• відповідати на листи автоматично, використовуючи їхні адреси; 

• розсилати копії листа відразу декільком адресатам; 

• переправляти отриманий лист за іншою адресою; 

Для того щоб мати можливість обмінюватися листами через електронну пошту, користувач 

повинен мати доступ до мережі Інтернет та зареєстровану поштову скриньку на одному з 

поштових серверів. 

Електронна пошта працює за клієнт-серверною технологією.  

Поштовий клієнт — це спеціальна поштова програма, установлена та налаштована на 

комп‘ютері користувача, призначена створювати, відправляти, отримувати, зберігати й обробляти 

електронні повідомлення. 
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Поштовий сервер — це спеціальна програма, яку встановлюють на вузлових комп‘ютерах 

мережі для передавання електронних повідомлень між комп‘ютерами. 

Електронна скринька — це частина вільного дискового простору на сервері з конкретним 

ім'ям (адреса), де можна зберігати Поштові реквізити для користувачів Інтернету. Доступ до цієї 

області здійснюється за адресою, що надається абонентові, і паролем, який абонент вигадує сам. 

Пароль відомий тільки абонентові й мережному комп'ютеру. Одержавши адресу своєї поштової 

скриньки, користувач може повідомити її друзям, знайомим. Кожен абонент електронної пошти 

може надіслати листа будь-якому іншому абонентові, вказавши в посланні його поштову адресу. 

Адреса електронної пошти записується по певній формі і складається з двох частин: 

ім‘я_користувача@ім‘я_сервера. Приклад, ivanа@yandex.uа 

Адреса електронної пошти записується тільки латинськими буквами і не повинна містити 

пропусків. 

Працювати з електронною поштою можна двома способами: 

— за допомогою встановлених спеціальних програм — поштових клієнтів; 

— на багатьох веб-сайтах за допомогою веб інтерфейсу. 

Якщо ми створили електронну пошту на веб-сайті, то говоримо, що працюємо з електронною 

веб-поштою через веб інтерфейс.  

2.Програми для роботи з електронною поштою 

Щоб користувач міг надсилати й одержувати електронні повідомлення, на його комп'ютері 

слід встановити програмне забезпечення клієнта електронної пошти. Існують різні поштові 

програми, що мають різні можливості й призначені для роботи в різних ОС. Широко 

застосовуються поштові програми The Bat!, Mozila ThunderBird, Microsoft Exchange, Outlook 

Express, Microsoft Outlook, Internet Mail, Eudora, Exchange Mail тощо. Часто ці програми 

включаються до складу ОС. 

3.Протоколи електронної пошти 

Для надсилання й одержання електронних повідомлень у мережі Інтернат використовуються 

певні протоколи. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — простий протокол передачі пошти, призначений для 

відправлення повідомлень. Відправлені користувачем повідомлення надходять на SMTP-сервер 

провайдера, який обробляє вихідну пошту. 

РОРЗ (Post Office Protocol) — протокол поштової служби, призначений для вхідних 

повідомлень. Згідно з цим протоколом поштові сервери одержують і зберігають електронні 

повідомлення у поштових скриньках. 

ІМАР (Internet Message Access Protocol) — протокол Інтернету для доступу до повідомлень 

— призначений для обробки вхідних повідомлень, що мають текстовий і HTML-формат. 

Підтримка HTML розширює можливості електронної пошти, забезпечуючи обробку 

мультимедійної інформації.  

Провайдер послуг Інтернету для роботи з електронною поштою має, як правило, два сервери 

- SMTP і РОРЗ. Сервер SMTP відповідає за відправлення повідомлень, а сервер РОРЗ — за їх 

прийняття. 

4.Програма Outlook Express 

Оскільки поштовий клієнт — це комп'ютерна програма, то зрозуміло, що їх існує велика 

кількість (різні виробники, різні операційні системи). Одними з найпопулярніших є програми 

Outlook Express та The Bat!. 

Outlook Express — це програма, яка інтегрована до складу операційної системи Windows, 

тому її не треба встановлювати окремо. 

Основні можливості користувача цієї програми 

- Облік і читання листів. Програма дозволяє одночасно переглядати список повідомлень і 

читати окремі повідомлення. 

- Ведення адресної книги. Під час відправлення відповіді на будь-яке повідомлення 

автоматично створюється новий запис в адресній книзі. Користувач має змогу додавати, вилучати 

та редагувати записи. 

- Раціональний перегляд повідомлень. Переглянути окреме повідомлення й усі відповіді на 

нього можна, не читаючи всього списку повідомлень. 
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- Робота з групою новин. Outlook Express дозволяє брати участь у телеконференціях Usenet 

для обговорення певних тем. 

- Робота з Web-сторінками. Програма Outlook Express автоматично виділяє посилання на 

web-вузли, які є у повідомленнях. Клацання миші по посиланню призводить до запуску браузера і 

завантаження web-документа. 

5. Етикет електронного спілкування: 

1 Завжди вказуйте тему листа. Вона має якомога точніше відображати його зміст. 

2 У самому листі намагайтеся дотримуватися теми. Пам'ятайте, що більшості людей щодня 

надходять десятки листів, тому викладайте свої думки стисло та зрозуміло. 

3 Перевіряйте правопис — листи з помилками сприймаються як прояв неповаги та 

недбалості. 

4 Не робіть повідомлення занадто довгими та уникайте великих абзаців. Абзаци 

рекомендується відокремлювати один від одного за допомогою вільного рядка; 

5 Не відправляйте листи з вкладеннями великого обсягу, не домовившись заздалегідь про це 

з одержувачем. 

6 У відповіді включайте фрагменти тексту листа, на який відповідаєте. Але цитувати слід 

лише фрази, що безпосередньо стосуються вашої відповіді. 

7 Використовуйте підпис, у якому вказується ваше ім'я та адреса електронної пошти. 

8 Завжди будьте ввічливими. 

9 Пам'ятайте, що e-mail — засіб спілкування між людьми. Перед тим, як надіслати листа, 

прочитайте його уважно ще раз і поставте подумки себе на місце одержувача. 

 

 

Перехід на зміст 

 

10.3 Тести та контрольні запитання 

Тести до теми 

1. Для чого призначен протокол SMTP? 

а) Одержання повідомлень             б) Передавання гіпертексту 

в) Керування обміном файлами      г) Відправлення повідомлень 

2. Для чого використовується протокол POP3? 

а) Одержання повідомлень             б) Передавання гіпертексту 

в) Керування обміном файлами      г) Відправлення повідомлень 

3. Вкажіть  правильну адресу електронної пошти 

а) News:ukr.finance.ua       б) http://www.kiev.ua/domprice/ 

в) mailto:wup@mail.ua      г) ftp://haker.arj.com. 

4. Вкажіть правильну адресу електронної пошти 

а) News:May.net                     б) http://www.ostnord.ua 

в) mailto:tea@ukr.net       г) ftp://ftp.hard.net/pub 

5. Які протоколи використовуються службою e-mail? 

а)   POP3        б)  WAP     в)  IMAP         г) FTP 

6. Яке призначення електронної пошти? 

а)   надсилання/ отримання повідомлень      б)  інтерактивне спілкування 

в)  збереження повідомлень   г)надсилання повідомлень декільком 

особам. 

7. Складіть адресу електронної пошти абонента Ignat, підключеного до провайдера meta, 

який знаходиться в Україні:  

а)  Ignat  б)  meta  в) ua     г) @ 

8. Складіть адресу електронної пошти абонента Vera, підключеного до провайдера bynet, 

який знаходиться в Україні: 

  а) bynet     б) @       в)  Vera      г) uа 
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9. Вкажіть ім‘я домену верхнього рівня поштового сервера, на якому створено 

електронну скриньку  Yana@ meta.uа              

  а)  meta  б)  uа     в) Yana 

10. Вкажіть ім‘я домену верхнього рівня поштового сервера, на якому створено 
електронну скриньку     Оlena@ukr.net    

а) net  б) ukr         в)  Оlena 

11. Вкажіть програму для роботи з електронною поштою. 
а)   MS Outlook            б)  MS Excel       в) Corel Draw          г) The Bat 

12. Яку функцію не підтримує більшість поштових клієнтів? 

а) Знищення кореспонденції     б) Імпорт файлів-додатків    в) Перегляд кореспонденції 

13. Повідомлення, відповідь на яке надходить у реальному часі, називається: 
а) електронним                б) миттєвим                      в) поштовим 

14. Який зі смайликів означає добру посмішку? 

а)     :-)            б)    ;-)        в)  :-|         г)  : -( 

15. Яка служба належить до служб інтерактивного спілкування? 

а)   Відеоконференція           б) Чат         в) Електронна пошта              

16. Спілкування користувачів у реальному часі  називається: 
а) телеконференцією            б) інтерактивним  спілкуванням  в) поштовим листуванням 

17.      Знайти невірну адресу електронної пошти: 

  а) Student25@politex.Kiev.ua; б) email.student.politex.kiev.ua;   в) mypost@meta.ua; 

18.  Користувач може мати електронну адресу: 

   а) одну;        б) двадцять;        в) скільки забажає. 

      

Контрольні запитання 

1. Що таке електронна пошта? 

2. Що таке веб-пошта? 

3. Який вигляд має електронна поштова адреса? Наведіть приклади. 
4. Назвіть популярні безкоштовні поштові сервіси. 
5. Поясніть переваги електронної пошти над звичайною. 
6. Де розміщується електронна скринька? 

7. Що таке SMTP, POP3? 

8. Як зареєструватись на поштовому сервері? 

 

Перехід на зміст 

 

11-12 Лабораторна-практична робота № 3 
Тема:Отримання повідомлень. 

Мета:  

Навчальна: набуття практичних навичок при роботі з електронною поштою, сформувати  

основні операції з електронною поштою: перегляд, отримання електронних повідомлень. 

Розвиваюча: розвивати практичні навички роботи з ПК, уміння працювати з електронною 

поштою, розвивати логічне мислення, пам‘ять. 

Виховна: виховувати прагнення до навчання, самовдосконалення. 

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок. 

Вид уроку: лабораторно-практична робота 

Обладнання та програми:  комп‘ютери класу, браузер для роботи з Інтернет, мережа 

Інтернет, інформаційна картка. 

Межпредметні зв‘язки: охорона праці, інформатика, основи роботи з ПК. 

mailto:mypost@meta.ua
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Хід уроку 

 Організація групи. Повторення правил з охорони праці.  

Контрольні запитання 

1. Що таке електронна пошта? 

2. Що таке веб-пошта? 

3. Який вигляд має електронна поштова адреса? Наведіть 3 приклади. 

4. Назвіть популярні безкоштовні поштові сервіси. 
5. Що таке SMTP, POP3? 

6. Накресліть схему доставки електронних листів. 
7. Як зареєструватись на поштовому сервері? 

Теоретичні відомості 
Електронна пошта ( Electronic Mail, e - mail ) — мережева служба; що дозволяє 

користувачам обмінюватися повідомленнями або документами без використання паперових носіїв. 

На сьогоднішній день це основний засіб спілкування в мережі Інтернет. 

В порівнянні із звичайною поштою, електронна пошта має переваги, наприклад, швидкість. 

Що потрібне для роботи з електронною поштою? 
Для роботи з електронною поштою потрібно мати, в першу чергу, електронна адреса, 

зареєстрована на ваше ім'я. Саме використовуючи цю адресу можна писати Вам електронні листи. 

Ви можете створити електронний ящик і на таких поштових серверах, як MAIL. RU  та ін. 

Електронна адресу має наступний формат — NAME @ SERVER, де NAME — це ім'я 

користувача, зазвичай воно відповідає імені, вводиться у вікні запиту пароля доступу до 

електронного ящика. Слово SERVER — це назва поштового сервера, на якому зареєстрована ваша 

електронна адреса (там знаходяться всі адресовані Вам повідомлення). Знак <@> зазвичай 

називається "собакою" і служить для розділення імені користувача і назви поштового сервера. 

Для прийому та відправки електронної пошти використовують спеціальні програми 

поштові клієнти:Outlook Еxpress; The BAT; Opera. 

Поштові клієнти 
В світі поштових клієнтів немає визнаного лідеру. Багато користувачів Інтернету працюють 

з поштою через Web-інтерфейс, використовуючи браузер. Функції поштових клієнтів: 

      використання поштового клієнта дозволяє вести роботу з електронною 

кореспонденцією так, як зручно користувачу, а не Web-дизайнерові. 

      за наявності декількох адрес електронної пошти освоєння однієї нової програми 

часто є простішим, ніж вникання в Web-інтерфейс кожного сервісу. 

      помітна економія вхідного трафіку, оскільки не завантажується сайт сервісу. 

      доцільне налаштування анти-спам фільтрів дозволяє заощадити трафік і зберегти 

нервову систему. 

      гнучкі засоби сортування повідомлень, шаблони, перевірка орфографії та інші 

можливості поштових клієнтів роблять роботу зручнішою і ефективнішою. 

Інструкційна картка №3 

Завдання 1. Робота з почтовим веб-сервером (отримати поштову скриньку). 

1) Необхідно визначитись з почтовим сервером. 
2) Перегляньте порівняльні характеристики деяких поштових серверів в зоні RU і UA: 

Поштовий сервер Розмір ящика Мб Антивірус 

Yandex Без обмежень + 

Rambler 100 
 

E-mail 10 
 

Hotbox.ru Без обмежень + 

Ukr.net Без обмежень + 

Meta.ua 
Автоматичне збільшення 

розміру поштової скриньки 
+ 

i.ua  Без обмежень 
антіспамна і антивірусна перевірка, 

фільтри і сортування, переадресація 
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gmail.com  7 ГБ 
вбудований чат, соціальний 

інструмент "Жива стрічка". 

 

3) Запишіть характеристики поштового серверу на якому ви будете реєструватися. 

4) Реєстрація на поштовому сервері: 
В адресному рядку оглядача задайте ukr.net. Для створення власної поштової скриньки 

виберіть гіперпосилання Получить новый ящик. Ознайомтесь з угодою про використання, 

наприкінці виберіть посилання Я принимаю условия. Заповніть запропоновану реєстраційну 

картку, та зареєструйте свою поштову скриньку.  

 
Якщо Ви вже маєте свою поштову скриньку на сервері ukr.net, відкрийте її, задавши свій 

ідентифікатор (Login:) та пароль (Password:). 

В головному меню мейлера вибeріть гіперпосилання Настройки. Ознайомтесь з 

настройками користувача, інтерфейсу, безпеки. Налаштуйте свій підпис, який автоматично буде 

додаватися до усіх Ваших вихідних листів. Забороніть збереження логіну та паролю. На сторінці 

Добавление фильтра задайте довільний фільтр: правило, відповідну дію на надходження 

повідомлень, що відповідають умовам фільтру. Домовтесь з колегами про отримання нового листа 

для того, щоб побачити роботу фільтрів. Для активізації автовідповідача виберіть Автоответчик в 

меню Настройки. Задавши всі необхідні параметри (вказати дії автовідповідача та текст 

повідомлення) натисніть Сохранить. 

5) Перегляньте отримані повідомлення. 

Завдання 2. Робота з програмою Microsoft Outlook 

1. Запустіть програму MS Outlook. 

2. Перевірте, чи не прийшли вам листи. Для цього на панелі інструментів клацніть на 
стрілці біля кнопки Доставити. У меню, що з'явиться, виберіть пункт Отримати все. 

3. Перешліть одне з отриманих повідомлень своєму однокласнику. Для цього застосуйте 
команду Переслати до вибраного повідомлення. Заповніть поле Кому і натисніть на 

кнопку Ок. 

4. До одного з отриманих повідомлень застосуйте оцінку До виконання. 
5. Відсортуйте листи в папці Вхідні. 
6. Створіть декілька листів, опрацюйте різні операції – помітка як прочитаних та 

непрочитаних, копіювання та переміщення в інші папки MS Outlook , збереження в 

інших папках як самих листів, так і вкладень (меню Правка), видалення (меню 

Правка/Удалить, при цьому вони переміщуються в папку Удаленные, щоб зовсім 

видалити листи, треба видалити їх з цієї папки). 

7. Роздрукуйте одержане повідомлення у вигляді замітки та таблиці, додавши до нього 
колонтитули. 

8. Закрийте вікно поштового клієнта і закінчіть роботу з програмою. 

 

Тест досягнень учня 3 

1. Для чого призначен протокол SMTP? 

а) Одержання повідомлень             б) Передавання гіпертексту 

в) Керування обміном файлами      г) Відправлення повідомлень 

2. Вкажіть  правильну адресу електронної пошти 

а) News:ukr.finance.ua       б) http://www.kiev.ua/domprice/ 

в) mailto:wup@mail.ua      г) ftp://haker.arj.com. 

3. Які протоколи використовуються службою e-mail? 
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а)   POP3        б)  WAP     в)  IMAP         г) FTP 

4. Складіть адресу електронної пошти абонента Ignat, підключеного до провайдера meta, 

який знаходиться в Україні:  

а)  Ignat  б)  meta  в) ua     г) @ 

5. Вкажіть ім‘я домену верхнього рівня поштового сервера, на якому створено 

електронну скриньку  Yana@ meta.uа              

  а)  meta  б)  uа     в) Yana 

6. Вкажіть програму для роботи з електронною поштою. 

а)   MS Outlook            б)  MS Excel       в) Corel Draw          г) The Bat 

7. Повідомлення, відповідь на яке надходить у реальному часі, називається: 

а) електронним                б) миттєвим                      в) поштовим 

8.      Знайти невірну адресу електронної пошти: 

  а) Student25@politex.Kiev.ua; б) email.student.politex.kiev.ua;   в) mypost@meta.ua; 

 

Підведення підсумків уроку: Чому ви навчилися на уроці?  

Домашнє завдання: Написати творчий звіт по виконаній роботі, повторити матеріал по 

конспекту. 

 

Перехід на зміст 

 

13-14 Лабораторно-практична робота №4 
Тема:  Відправлення повідомлень 

Мета:  

Навчальна: закріпити в учнів здобуті знання, вміння та навички роботи в програмі Outlook; 

закріпити основні способи відправлення електронного повідомлення. 

Розвиваюча: розвивати практичні навички роботи з ПК, уміння працювати з електронною 

поштою, розвивати логічне мислення, пам‘ять. 

Виховна: виховувати прагнення до навчання, самовдосконалення. 

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок. 

Вид уроку: лабораторно-практична робота 

Обладнання та програми:  комп‘ютери класу, браузер для роботи з Інтернет, мережа 

Інтернет, інструкційна картка. 

Межпредметні зв‘язки: охорона праці, інформатика, основи роботи з ПК. 

Хід уроку 

 Організація групи. Повторення правил з охорони праці.  

Контрольні запитання 

1. Що таке „поштовий клієнт‖? 

2. Як створити обліковий запис? 

3. Як створити електронне повідомлення? 

4. Як відправити електронне повідомлення? 

5. Як відповісти на електронне повідомлення? 

6. Намалювати схему алгоритм створення повідомлення. 
Інструкційна карта №4 

Самостійне виконання практичної частини робот 

Завдання 1. Робота з програмою Microsoft Outlook 

1. Запустити поштового клієнта. 

2. Створити обліковий запис на своє ім‘я (електронна адреса – userX@liceyukr – де Х – 

номер машини). 

3. Назвати обліковий запис своїм прізвищем. 

mailto:mypost@meta.ua
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4. Створити повідомлення за адресою: svkovtun@ukr.net (тема: Практична4, в 

повідомленні дати означення мережі Інтернет). 

5. Відправити повідомлення. 

6. Перевірити пошту, що надійшла. 

7. Створити папку вашої групи. 

8. Отриманий лист перенести у папку вашої групи. 

9. Відкрити лист і прочитати запитання у листі. 

10. Відповісти на цей лист новим листом, у якому вказати відповідь на вказане запитання.  

11. Оформити роботу в зошиті. 

Завдання 2. Робота з почтовим веб-сервером  

1. В адресному рядку оглядача задайте ukr.net.  

2. На головній сторінці знайдіть та виберіть гіперпосилання Создать сообщение. 

3. Обміняйтеся адресами з колегами. У рядку Кому: вкажіть адресата повідомлення, 

наприклад, svkovtun @ukr.net. 

4. В рядку Тема: вкажіть предмет повідомлення, наприклад: Лабораторна робота. 

5. У вікні тексту листа підготувати повідомлення такого змісту: курси валют на поточний 

день, розклад рухів літаків, адреса(и) сайту(ів) з електронною картою Києва. Встановіть прапорець 

біля Сохранить в „Отправленные‖. 

6. Після того як повідомлення cформоване, натисніть кнопку Послать сообщение. 

7. Файл, створений на попередній лабораторній роботі, з відповіддю на теоретичне питання  

необхідно відіслати чотирьом Вашим колегам як вкладений. Для цього повторіть пункти 2–6, в 

рядку Кому напишіть через кому 4 адреси, вкажіть відповідну тему листа та напишіть невелике 

повідомлення довільного змісту. Знайдіть та виберіть гіперпосилання Обзор.... У діалоговому 

вікні, що відкрилось, вкажіть ім‘я та шлях до Вашого файлу, натисніть кнопку Открыть. Після 

появи імені файлу в списку файлів, що додаються до листа, натисніть кнопку Вложить. Далі 

необхідно натиснути кнопку Послать сообщение. 

8. Для того щоб відкрити адресну книгу виберіть Адресная книга із головного меню 

мейлера. Користуючись гіперпосиланням Добавить новую запись додайте до своєї адресної книги 

адреси чотирьох Ваших колег, заповнивши відповідні суміжні поля. Натискуючи по черзі інші 

кнопки керування адресної книги вивчить її можливості по роботі з адресами (видалення адрес, 

переміщення, створення нових списків тощо). 

9. Використовуючи головне меню мейлера перевірте свою скриньку на наявність листів, 

що надійшли Вам. Ознайомтесь з листами. 

10. У головному вікні мейлера знайдіть та виберіть гіперпосилання Выход. 
11. Дайте характеристику ukr.net за такими пунктами:  

- назва поштової системи; розмір поштової скриньки; максимальний розмір листa; 

- протоколи, що підтримуються; 

- чи здатен сервіс забезпечити збір пошти з інших поштових скриньок; 

- наявність автовідповідача; можливість роботи у захищеному режимі; 

- наявність антивірусного та антиспамового контролю. 

 

Тест досягнень учня 4 

1. Яке призначення електронної пошти? 

а)   надсилання/ отримання повідомлень      б)  інтерактивне спілкування 

в)  збереження повідомлень   г)надсилання повідомлень декільком 

особам. 

2. Для чого використовується протокол POP3? 

а) Одержання повідомлень             б) Передавання гіпертексту 

в) Керування обміном файлами      г) Відправлення повідомлень 

 

3. Вкажіть правильну адресу електронної пошти 

а) News:May.net                     б) http://www.ostnord.ua 

mailto:starinec@ukr.net
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в) mailto:tea@ukr.net       г) ftp://ftp.hard.net/pub 

4. Складіть адресу електронної пошти абонента Vera, підключеного до провайдера bynet, 

який знаходиться в Україні: 

  а) bynet     б) @       в)  Vera      г) uа 

5. Вкажіть ім‘я домену верхнього рівня поштового сервера, на якому створено 

електронну скриньку     Оlena@ukr.net    

а) net  б) ukr         в)  Оlena 

6. Яку функцію не підтримує більшість поштових клієнтів? 

а) Знищення кореспонденції     б) Імпорт файлів-додатків    в) Перегляд кореспонденції 

7. Який зі смайликів означає добру посмішку? 

а)     :-)            б)    ;-)        в)  :-|         г)  : -( 

8. Користувач може мати електронну адресу: 

   а) одну;        б) двадцять;        в) скільки забажає. 

 

Вікно програми Microsoft Outlook 

 
 

Схема алгоритм створення повідомлення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Підведення підсумків уроку: Чому ви навчилися на уроці?  

Домашнє завдання: Написати творчий звіт по виконаній роботі, повторити матеріал по 

конспекту. 

Перехід на зміст 
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15-16 Лабораторно-практична робота №5 
Тема:  Передача файлів за допомогою електронної пошти. 

Мета:  

Навчальна: закріпити в учнів здобуті знання, вміння та навички роботи в програмі Outlook; 

закріпити практичні навички відправлення вкладених файлів, архивів. 

Розвиваюча: розвивати практичні навички роботи з ПК, уміння працювати з електронною 

поштою, розвивати логічне мислення, пам‘ять. 

Виховна: виховувати прагнення до навчання, самовдосконалення. 

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок. 

Вид уроку: лабораторно-практична робота 

Обладнання та програми:  комп‘ютери класу, браузер для роботи з Інтернет, мережа 

Інтернет, інформаційна картка. 

Межпредметні зв‘язки: охорона праці, інформатика, основи роботи з ПК. 

Хід уроку 

 Організація групи. Повторення правил з охорони праці.  
Контрольні запитання 

1.Для чого призначена програма Outlook Express?  

2.Який склад вікна програми Outlook Express? 

3.З яких частин складається адреса електронної пошти? Написати приклади. 

4.Що не рекомендується вказувати в паролі? 

5.Як прикріпити файл до повідомлення? 

6. Які правила користування поштовими скриньками? 

7. Написати список Інтернет серверів, що надають e-maіl послуги: російські, українські, інші. 

Теоретичні відомості: 
Електронна пошта - (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) — популярний 

сервіс в Інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, 

аудіо-відео файли, архіви, програми). 

Електронною поштою можна надсилати не лише текстові повідомлення, але й документи, 

графіку, аудіо-, відеофайли, програми тощо. Електронна пошта дуже корисна, якщо немає 

повноцінного доступу (on-line) до Інтернету. Через електронну пошту можна отримати послуги 

інших сервісів мережі. 

Електронна пошта — типовий сервіс відкладеного зчитування (off-line). Після відправлення 

повідомлення, як правило, у вигляді звичайного тексту, адресат отримує його на свій комп'ютер 

через деякий період часу, і знайомиться з ним, коли йому буде зручно. 

Список Інтернет серверів, що надають, e-maіl послуги: 

     Російські: maіl.ru, rambler.ru, aport.ru, yandex.ru 

     Українські: http://e-mail.ua, http://i.ua, http://webmail.meta.ua, 

http://onlandia.org.ua (електронна пошта для дітей) 

     Інші: http://mail.google.com 

У табл. 3 наведено деякі порівняльні характеристики. 

Характеристика Телефон Пошта 
   звичайна електронна пошта 

швидкість висока   низька помірна 

синхронізація потрібна  не потрібна не потрібна 

формальність змінюється змінюється помірна 

відповідальність низька висока помірна 

конференцзв'язок невеликий односторонній кожний з усіма 

вкладеність документів не дозволяє дозволяє дозволяє 

наявність підпису, шифрування не дозволяє дозволяє дозволяє 

вартість помірна   низька дуже низька 

захист середній високий низький 

http://lib.mdpu.org.ua/e-book/oi/ma%D1%96l.ru
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/oi/rambler.ru
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/oi/aport.ru
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/oi/yandex.ru
http://e-mail.ua/
http://i.ua/
http://webmail.meta.ua/
http://onlandia.org.ua/
http://mail.google.com/
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Програма Outlook Express 

Запуск програму Outlook (натисніть кнопку Пуск/ Програми/ Outlook). 

Після запуску програми на екрані з'явиться типове вікно програми, яка працює в середовищі 

Windows. 

Назви та призначення елементів вікна. Рядок заголовку містить стандартні елементи вікна 

Windows-додатка – кнопки Згорнути, Відновити і Закрити. В цьому рядку також вказана назва 

додатка – Outlook Express. 

Рядок Меню містить заголовки меню, що надають доступ до всіх функцій, які необхідні для 

роботи з Outlook Express. З допомогою меню ви можете формувати нові повідомлення, відправляти і 

одержувати пошту, пересилати повідомлення іншим користувачам, налаштовувати інтерфейс Outlook 

Express. 

Панель інструментів призначена для швидкого доступу до деяких команд, що часто 

використовуються. В залежності від того, в якому режимі працює Outlook Express (пошта чи новини), 

кількість кнопок і їх призначення автоматично змінюється. При завантаженні Outlook Express 

встановлюється в загальний режим. В такому загальному режимі кнопки панелі інструментів 

виконують такі функції: 

Кнопка Створити повідомлення відкриває вікно для формування нового повідомлення. 

Кнопка Доставити повідомлення надає можливість швидко і легко підключитися до 

провайдера, щоб перевірити вхідну пошту, а також відправити свою власну. 

Кнопка Адресна книга відкриває доступ до адресної книги, куди ви записуєте для зберігання 

адреси E-mail ваших друзів та знайомих. 

Панель Папки дозволяє вивести на екран списки повідомлень і їх зміст, що зберігаються в одній із 

стандартних папок Outlook Express: Вхідні (сюди поступає вся нова пошта),Вихідні (призначені для 

тимчасового зберігання відправлених повідомлень), Відправлені (тут зберігаються 

копії відправлених повідомлень), Видалені (тут тимчасово зберігаються видалені вами повідомлення) 

і Чернетки (для тимчасового збереження ще недописаних чи не готових повідомлень). 

Outlook Express дозволяє створити нові папки користувача і вони також будуть доступні на цій 

панелі. 

Область перегляду Outlook Express під час роботи з електронною поштою розділена на дві 

частини: зверху ви бачите список повідомлень електронної пошти із поточної папки, а в нижній 

частині вікна ви бачите вміст відміченого повідомлення. 

Рядок стану використовується для двох цілей. Outlook Express вказує загальну кількість 

повідомлень в даній папці, а також кількість не прочитаних повідомлень. У правій частині рядка 

стану при перевірці надходження нової пошти з'являється надпис, що інформує про прихід або, 

навпаки, відсутність нових повідомлень. Крім цього, в процесі роботи Outlook Express там з'являються 

значки мереженого диску, і зникають, коли в даний момент немає з'єднання з Інтернетом. 

Формування нового повідомлення. Натисніть на кнопку Створити повідомлення на панелі 

інструментів Outlook Express. З'явиться окреме вікно. Роботу з новим повідомленням потрібно 

починати з заповнення заголовка повідомлення, який містить поля: Кому, Копія, Тема. 

Кому – так само, як і у звичайному конверті, в це поле ви повинні ввести адресу електронної 

пошти вашого адресата. 

Копія – якщо ви бажаєте, щоб аналогічний лист прийшов і іншим адресатам, введіть потрібні 

адреси, розділяючи їх знаком «;». 

Тема – тут потрібно вписати кілька слів, які характеризують тему повідомлення. Якщо ви не 

впевнені, що комп'ютер вашого адресата підтримує потрібне кодування, заголовок краще писати 

латинським шрифтом. 

Далі натисніть курсором мишки в полі повідомлення і введіть потрібний текст. При необхідності 

ви можете вкласти в повідомлення файл будь-якого формату. 

Пересилка вкладених файлів. Завдяки можливості пересилки файла будь-якого формату, ви 

можете направити своїм адресатам документи Word, графічні зображення, звукові та відео файли. Для 

цього потрібно натиснути на кнопку Вкласти і у вікні, що з'явилось, вибрати потрібний файл і 

натиснути кнопку Вкласти. Outlook Expressвставить файл в ваш електронний лист, а нижче кнопки 

Тема з'явиться кнопка Приєднати. 

Тепер залишилось натиснути на кнопку Відправити і ваш лист на шляху до одержувача. 
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Одержання вхідної пошти. Для одержання вхідної пошти достатньо натиснути на 

кнопку Доставити пошту на панелі інструментів Outlook Express. При надходженні нової пошти в 

правому кутку рядка стану буде видно значок з відображенням конверта і повідомленням про 

одержання пошти. 

Читання вхідної пошти. За замовчуванням вся пошта, що приходить розміщується в 

папку Вхідні, сортуючись там за датою її надходження. Листи, які ви ще не читали, помічаються 

жирним шрифтом і значком закритого конверта. Якщо поряд є значок із зображенням скріпки, то 

це говорить про те, що в лист вкладено окремий файл. Для того, щоб про- 

 читати лист, потрібно натиснути мишкою по заголовку цього листа і тоді в нижній частині вікна 

з'явиться зміст листа. Лист можна переглянути і в окремому вікні, якщо виконати подвійне 

натискання по заголовку вибраного листа. 

Підготовка і відправка листів електронною поштою. В цілому операції підготовки і 

відправки повідомлення аналогічні для випадків, коли ви готуєте своє повідомлення і відправляєте його 

«з нуля», відповідаєте на повідомлення, що прийшло, або ж пересилаєте це повідомлення далі 

іншій людині. При цьому ви можете використовувати кнопки: 

Відповісти відправнику(відкриває вікно для формування листа-відповіді. Текст вихідного 

повідомлення автоматично поміщається в це вікно). 

Відповісти всім (діє так, як і в попередньому випадку, але винятком є те, що ваше повідомлення 

розсилається не тільки початковому автору, але і всім тим, кому цей автор послав аналогічне 

повідомлення (ті, що були включені в поле Копія вихідного повідомлення. 

Переслати (ця кнопка дозволяє перенаправити (переадресувати) одержаній лист іншому 

користувачу, якщо ви вважаєте, що йому буде це цікаво. 

Видалення повідомлень. При натисканні на кнопку Видалити повідомлення видаляється із 

поточної папки і розміщується в папку Видалені. 

Друк повідомлень. Кнопка Друк, що має зображення принтера пересилає текст 

повідомлення на принтер. При цьому друкується тільки текст повідомлення. Якщо лист містить 

вкладені файли, то для їхнього друку необхідно відкрити відповідну програму перегляду і виконати 

друк вже із цієї програми. 

Інструкційна картка №5 

Завдання 1. Робота з почтовим веб-сервером 

1. Завантажте програму Mіcrosoft Іnternet Explorer (або будь-який браузер). Програма 

запускається або з меню Пуск | програми | Іnternet Explorer| або з Робочого стола за 

допомогою іконки 

2. Відкрийте домашню сторінку за адресою Google. Клацнувши по відповідному 

посиланню (Регистрация в почте), почніть реєстрацію на поштовому сервері. 

3. Використовуючи пропоновані можливості, додайте свій обліковий запис для роботи 
з електронною поштою. Поля, обов'язкові для заповнення, позначені значком *. При 

необхідності можна одержати допомогу по реєстрації поштової скриньки, клацнувши по 

відповідному посиланню. 

4. Укажіть: 
5. - Свої дані (прізвище, імя по-батькові, дату народження) (цифра 2); 

6. - Свій e-maіl і пароль (цифра 3). 

7. Вкажіть ім'я, яке Ви хочете мати для Вашої електронної адреси (E-Mail). Це ім'я має 

бути довжиною не більше 16 символів і складатися з латинських літер, цифр, знаків 

підкреслення ("_"), мінуса ("-") або крапки (".") Ім'я не може починатися з символів мінус ("-

"), крапки (".") або знака підкреслення ("_"). Також, для Вашої зручності, здіфйснюється 

авто-підбір імені поштової скриньки для більш швидкого проходження процедури реєстрації. 

8. Придумайте пароль до створеної вами поштової скриньки. Введіть його двічі. У 
паролі не можна використовувати кирилицю. Не вибирайте занадто простий пароль, його 

можуть легко підібрати і скористатися Вашою поштовою скринькою. 

9. - На випадок, якщо ви забудете пароль, виберіть або вкажіть своє питання й 

відповідь на нього (цифра - Додаткову інформацію про себе (стать тощо) (цифра 5). 

5. Відкрийте в новому вікні „Условия пользовательского соглашения‖ и прочитайте його. 

6. Продовжіть реєстрацію 



63 

- Для захисту від автоматичної реєстрації введіть зазначене число 

- Зареєструйте свою поштову скриньку, клацнувши по кнопці [Зарегистрировать почтовый 

ящик]. Якщо при реєстрації ви допустили помилки, виправте їх і знову натисніть на кнопці. 

7. . Клацніть по посиланню „Написать письмо‖. Напишіть лист наступного змісту: "Привіт! З 

повагою, (своє ім‘я)." Відправте його собі (натисніть по кнопці "Отправить"). 

 
8. Переглянете вміст папок програми.  Чи виявили ви там відправлений лист. Якщо "так", то 

де? Як у його поле "Від:" потрапила зазначена там інформація? 

9. Створіть лист довільного змісту й відправте на відому вам адресу знайомої людини. 

Переглянете вміст папок програми. Чи виявили ви там відправлений лист. Якщо "так", то де? 

10. Закрийте свою поштову скриньку, натиснувши на кнопку у правому верхньому куті 

„Выход‖. 

11. Знову відкрийте домашню сторінку. Відкрийте свою поштову скриньку (уведіть свій e-

maіl і пароль). 

12. Створіть лист довільного змісту й відправте його собі, а копію декільком адресатам з 

адресної книги, указавши одних у поле "Копія".  

13. Відправити в листі (прикріпіть) файл Mіcrosoft Word (створіть попередньо в редакторі 

Mіcrosoft Word довільний документ і збережіть його) або малюнок (створений заздалегідь) 

Увага!!! Обов'язково дочекайтеся відновлення сторінки після клацання по кнопці "Прикрепить 

файл". Після цього відправте лист, клацнувши по кнопці "Отправить". 

14. Відправити архив листів. 

 

Завдання 2. Робота з програмою Microsoft Outlook 

1.       Складіть і відправте на свою поштову скриньку тестовий лист. Для цього: 

•    активізуйте посилання Створити; 

•    в полі Кому вкажіть електронну адресу університету; 

•    в полі Тема вкажіть, наприклад «тест»; 

•    в полі тексту листа напишіть будь-який текст; 

•    по завершенні натисніть на кнопку Відправити. 

2.       Отримайте лист, який ви щойно вислали (так як ви відправили лист собі, то його можна 

одержати із вашої поштової скриньки). Для цього: 

•        активізуйте кнопку Доставити; 

•          в списку кореспонденцій, що прийшли, знайдіть свій лист; 

•         натисніть на ньому мишкою і на екрані з'явиться його текст. 
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3.       Надішліть на адресу вашого викладача svkovtun@ukr.net  тестовий лист, в який 

вставте: будь-який текстовий файл, будь-який графічний файл, які знаходиться на вашому 

робочому диску. Для цього: 

•    складіть повідомлення; 

•    натисніть кнопку Вкласти; 

•    виберіть потрібний файл з картинкою, архів; 

•    натисніть на кнопку Вкласти; 

•    відправте лист. 

4.       Отримайте і перегляньте свою кореспонденцію. 

  

Тест досягнень учня 5 

1. Адреса відправника листа ula@kiev.uа. У домені якої країни зареєстрований домен 

відправника?  

 а)у Росії;     б)у СІЛА;    в)в Україні.  

2. Вкажіть коректно записані адреси електронної пошти:  
а) ivanivanovich.mail.ua;  б) l@1000.ua;  в) admin@com.ua.ru.  

3. Які послуги надає електронна пошта?  
а)надіслати лист адресату   б)пошук потрібної інформацію з усього світу  

в)створювання мультимедійних засобів  

4. За допомогою якої служби в Internet здійснюється спілкування між людьми за 
принципом листування?  

а)електронна пошта   б)телеконференції   в)телефон  

5. Якого типу елетронної пошти не існує 
а)e-mail     б)web-mail     в)audi-mail. 

6. В якій програмі можна працювати з web-поштою: 

а) архіваторі       б)браузері       в) презентації. 

7. В першій частині електронної пошти відображаеться: 

а)ім‘я домена сервера електронної пошти.  б)країну в якій мешкае користувач 

в)реєстраційне ім‘я користувача. 

8. Знайдіть вірну адресу електроної пошти: 
а)mypost.Kiev.ua@Ivanov б)IvanoV2009@ukr.net в)email.post.kiev.ua 

9. Який вигляд буде мати адреси електронної пошти для абонента ―AUDIT‖, 

підключеного до провайдера МЕТА, який знаходиться в Україні? 

а) на @meta.audit;  б) audit@meta.ua;  в) meta.ua@audit. 

10. Задана адреса електронної пошти в мережі Internet: klero@rambler.ru. Яке ім‘я 

володаря електронної адреси? 

а) Klero   б) Rambler.ru  в) ru 

11. Адреса електроної пошти –це… 

12. Електронна пошта-це… 
 

Підведення підсумків уроку: Чому ви навчилися на уроці?  

Домашнє завдання: Написати творчий звіт по виконаній роботі, повторити матеріал по 

конспекту. 

Перехід на зміст 

 

17 Тема: Урок усного опитування і тестування 
Контрольні запитання 

1. Що таке електронна пошта? 

2. Які способи доступу до електронної пошти ви знаєте? 

3. Що таке веб-пошта? 

4. Який вигляд має електронна поштова адреса? Наведіть приклади. 
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5. Що таке SMTP, POP3? 

6. Як зареєструватись на поштовому сервері? 

7. Для чого призначена програма Outlook Express?  
8. Який склад вікна програми Outlook Express? 
9. Як прикріпити файл до повідомлення? 

10. Які правила користування поштовими скриньками? 
11. Поясніть переваги електронної пошти над звичайною. 

12. Де розміщується електронна скринька? 

13. Що таке „поштовий клієнт‖? 

14. Як створити обліковий запис? 

15. Як створити електронне повідомлення? 

16. Як відправити електронне повідомлення? 

17. Як відповісти на електронне повідомлення? 

18. Вимоги і приклади  адрес електронної пошти. 

19. Які служби в Internet ви знаєте? Їх призначення. 

20. Різниця між звичайною і електронною пощтою 

Тестовий контроль  

1.  Чат - засіб спілкування користувачів по мережі в режимі реального часу. 
а) так;   б) ні. 

2.  Фотоблог - це? 
а) блог, основним змістом якого є тексти;  

б) блог, основний зміст якого становлять фотографії; 

в) блог, основний зміст якого представлено у вигляді відеофайлів; 

г) блог, основний зміст якого становить музика. 

3.  Як правильно сформулювати запит "Мені тринадцятий минало"? 
а) /Мені тринадцятий минало/;  б) //Мені тринадцятий минало//; 

в) "Мені тринадцятий минало";  г) правильна відповідь відсутня. 

4.  Звичайно форум не має можливості пошуку по своїй базі повідомлень? 
а) так;   б) ні. 

5.  Блог - це особистий сайт користувача, не доступний суспільному перегляду? 
а) так;   б) ні. 

6.  ІP-адреса записується у вигляді? 
а) 196.201.90.0;  б) 196.201.90;  в) 196.201;  г) правильна відповідь відсутня. 

7.  Блоггерами називають людей, що ведуть блог? 
а) так;   б) ні. 

8.  Як правильно сформулювати пошуковий запит у Google, щоб відобразилися результати 

"відпочинок" "Київ"? 
а) відпочинок or Київ;   б) відпочинок Київ;  

в) "відпочинок" "Київ";   г) правильна відповідь відсутня. 

9.  Текстовий блог це? 
а) блог, основним змістом якого є тексти; б) блог, основний зміст якого становлять 

фотографії; 

в) блог, основний зміст якого представлено у вигляді відеофайлів; 

г) блог, основний зміст якого становить музика. 

10.  Кнопки Вперед та Назад - найменш часто використовуваний інструмент браузера при 

навігації по Web? 
а) так;    б) ні. 

11.  Запис URL має формат? 
а) <схема доступу>://<ім'я_машини .ім'я_домена/повне_ім'я_файлу>; 

б) <схема доступу> <ім'я_машини .ім'я_домена/повне_ім'я_файлу>; 

в) <схема доступу :// ім'я_машини .ім'я_домена/повне_ім'я_файлу>; 

г) правильна відповідь відсутня. 

12.  Для вказівки Великобританії використовуються двох-літерні коди: 
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а) ua;   б) ru;   в) uk;   г) правильна відповідь відсутня. 

 

Перехід на зміст 

 

 

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з курсу за вибором 

«Основи Інтернету» 
 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів  

І.Початковий 

1 
 Учень описує поняття Інтернету, веб-сайту; вміє запустити веб-

браузер та відкрити сторінку із заданою URL-адресою 

2 
 Учень пояснює призначення основних послуг Інтернету; описує 

поняття URL-адреси, гіпертекстового документу й гіперпосилання 

3 
 Учень описує призначення веб-браузера, всесвітньої павутини, 

основних послуг Інтернету; вміє здійснювати навігацію веб-

сторінками за допомогою гіперпосилань 

ІІ.Середній 

4 

 Учень описує складові вікна програми Internet Explorer, структуру 

веб-документів та принцип навігації Інтернетом, призначення 

пошукових машин та електронної пошти; називає основні протоколи 

Інтернету та розуміє їх призначення; наводить приклади URL-адрес, 

поштових програм та адрес електронної пошти; вміє повертатися до 

попередньої веб-сторінки та відображати веб-сторінку в новому 

вікні 

5 

 Учень описує принципи функціонування послуги електронної 

пошти; вміє завантажувати програму електронної пошти, складати, 

надсилати й отримувати поштові повідомлення, оновлювати 

перегляд веб-сторінки й зупиняти її завантаження, використовувати 

довідкову систему браузера та програми електронної пошти; 

здійснює простий пошук в Інтернеті за заданою фразою 

6 

 Учень описує поняття IP-адреси, доменного імені; наводить 

приклади пошукових серверів; вміє створити обліковий запис або 

скриньку електронної пошти, зберігати веб-сторінки на диску, 

переглядати їх в автономному режимі та роздруковувати на 

принтері 

ІІІ.Достатній 

7 

 Учень описує будову мережі Usenet, поняття групп новин, блога, 

протоколу FTP, брандмауера, захищеного сайту, описує поширені 

способи атак зловмисників та загрози інформаційній безпеці 

користувача Інтернету; називає кілька навчальних веб-ресурсів та 

вміє ними користуватися 

8 

 Учень використовує Інтернет з метою пошуку й отримання 

навчальної інформації та для онлайнового навчання; вміє знаходити 

в Інтернеті й завантажувати необхідну аудіо- та відеоінформацію, а 

також використовує програми аудіо/відеоплеєрів для її відтворення 

9 
 Учень вміє використовувати протокол FTP та спеціальні програмні 

засоби для отримання й передавання інформації; вміє підписуватися 

на групи новин, отримувати й опрацьовувати новини 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів  

IV.Високий 

10 

 Учень використовує Інтернет з метою пошуку й отримання 

навчальної інформації та для онлайнового навчання; досконало 

орієнтується в середовищі веб-браузера та поштової програми; 

активно використовує послугу електронної пошти, вміє настроїти 

параметри брандмауера та веб-браузера з метою захисту інформації 

на персональному комп‘ютері 

11 

 Учень активно використовує широкий спектр програмного 

забезпечення, призначеного для роботи в Інтернеті, зокрема службу 

миттєвих повідомлень і пірінгові мережі; веде власну веб-сторінку; 

вміє створювати блог і керувати ним; самостійно освоює нові 

послуги Інтернету й нове програмне забезпечення; постійно 

розширює та активно застосовує знання про корисні веб-ресурси 

12 

 Учень має стійкі системні знання в галузі теорії й практики 

використання Інтернету, вміє забезпечити комплексний захист 

комп‘ютера від інформаційних загроз, пов‘язаних з Інтернетом, в 

процесі виконання завдань проявляє творчий підхід 
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