
Інструкційна картка для проведення практичної роботи 

з предмету «Інформатика» 

Робота в мережі Інтернет 

Практична робота №  

Тема: Пошук інформації в Інтернеті 

Мета: Вивчити основні терміни. 

Матеріально-технічне оснащення: Комп’ютер, ОС Windows, Internet Explorer. 

 

План 

1. Ознайомлення із браузером Internet Explorer; 

2. Пошук інформації у мережі Інтернет 

 

Теоретичні відомості 

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

світу, що дозволяє обмінюватися інформацією між ними. 

Гіпертекст – це документ, який є результатом виконання програми, написаної на 

спеціальній мові, який містить посилання на інші документи. 

Як вам відомо, веб-сторінка є результатом виконання програми на мові HTML. Для 

того, щоб переглянути результат виконання цієї програми, потрібно мати спеціальну 

програму. 

Броузер – це програма для перегляду веб-сторінок. 

Приклади броузерів: () 

Microsoft Internet Explorer – безкоштовний броузер, який, починаючи з 1998 року, йде 

в комплекті програм з операційною системою Windows.  

Призначення кнопок на панелі інструментів. 

 – Перехід назад та вперед.   

 – Обновити (F5), Зупинити (ESC) 

Способи відкриття веб-сторінок: 

1) набрати адресу в адресному рядку; 

2) за допомогою гіперпосилання на цю сторінку; 

3) в папці Избранное зберігаються адреси потрібних сайтів. 

4) в папці Журнал зберігаються адреси відвіданих сайтів. 

Створення ярлика в папці Избранное. 

1) В меню Избранное вибрати пункт Добавить в Избранное. 

2) Створити в разі потреби папку, куди заносимо адресу (учні створюють папку своєї 

підгрупи). 

3) Задати назву ярлика. 

Використання папки Журнал. 

Відкрити за допомогою папки Журнал всі сторінки, відвідані за певний період. 

Знайти потрібну інформацію в мережі Інтернет можна такими шляхами: 

1. Через інформаційно-пошукові системи – це набір засобів, призначених для пошуку 

потрібної інформації в мережі Інтернет, які знаходяться на спеціальних комп’ютерах – 

пошукових серверах. Види:  

І. Пошукові машини сканують заголовки зареєстрованих сайтів на предмет 

наявності в них критерію пошуку – набору ключових слів, які вводить користувач. 

Адреси знайдених сторінок виводяться в нумерованому списку. (Мета, Google, Alta 

Vista, Yahoo!) 

ІІ. Веб-директорії – періодично (наприклад, 1 раз на день) сканують заголовки 

зареєстрованих сайтів і розміщують результати по своїм каталогам. Користувач на 

екрані отримує список таких каталогів, вибирає один із них, і там знаходяться адреси 

сайтів відсортовані за степенем їх важливості. (meta.ua, ukr.net) 

ІІІ. Системи паралельного пошуку здійснюють паралельний пошук одночасно на 

декількох пошукових серверах, що зменшує швидкість пошуку, але збільшує 

ймовірність знаходження потрібної інформації. 



2. У Інтернет енциклопедіях (wikipedia.org) 

3. На форумах – це інтернет-ресурс де створюються теми для спілкування, що робить 

його кращим за чат. Всі, кого цікавить певна інформація, можуть зручно й швидко 

переглянути її на форумі. На форумі є адміністратори (власники форуму) та модератори 

(обслуговуючий персонал, який стежить за виконанням установлених правил і порядку). 

 

Хід роботи: 

1. Увімкніть комп’ютер. Запустіть програму Internet Explorer. 

2. Користуючись відомими пошуковими системами знайдіть інформацію про 

наступні терміни, зробіть конспект та вивчіть їх: 

a. Історія розвитку інтернет 

b. Обов’язки учня 

3. Відшукайте офіційні сайти 

a. Українського центру оцінювання якості освіти  

b. Міністерства освіти і науки України 

4. Користуючись ресурсом відкритої енциклопедії uk.wikipedia.org відшукайте 

інформацію про наступні терміни, зробіть конспект та вивчіть їх: 

a. WWW 

b. WAP 

c. ICQ 

5. Користуючись ресурсом formula.co.ua знайдіть площу трикутника зі 

сторонами 13,12 та 20 см. 

6. Одну із проглянутих раніше сторінок додайте в папку «Избранное». 

«Избранное» - «Добавить в папку Избранное». 

7. Прогляньте журнал та відкрийте одну із сторінок. «ВИД» – «Панели 

обозревателя» – «Журнал». 

8. Відкрийте одну із сторінок папки «Избранное». 

9. Знайдіть на форумі обговорення питання про те чому може комп’ютер «не 

бачити» флешку. 

10. Закрийте Internet Explorer. Вимкніть комп’ютери. 

 

Контрольні запитання 

• Що таке Інтернет? 

• Що таке гіпертекст? 

• Що таке броузер? 

• Назвіть відомі броузери. 

• Яке призначення кнопок панелі інструментів? 

• Для чого призначена папка Избранное? 

• Як помістити сторінку у папку Избранное? 

• Що таке гіперпосилання? 

• Як проглянути журнал? 

• Назвати способи відкриття веб-сторінок. 

• Що таке пошукові система? 

• Який принцип пошуку в пошукових машинах? 

• Який принцип знаходження інформації у веб-директоріях? 

 

Самостійна робота: Історія розвитку мережі Інтернет.  

 


