
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

Тема: Робота в глобальній мережі Internet. Пошук потрібної 

інформації. Створення поштових скриньок. Обмін поштовими 

повідомленнями. 

Мета: Навчитись працювати в мережі Internet, здійснювати пошук 

інформації, зчитувати цю інформацію. Створити електронну скриньку. 

Навчитись здійснювати листування за допомогою електронної пошти. 

Створювати листи, що містять вкладені документи.  

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Завантажте один із Інтернет - браузерів, встановлених на вашому 

ПК. ___________________________ 

2. Запишіть одну із відомих вам адрес 

- Пошукового українського тематичного каталогу: 

__________________ 

- Пошукового світового тематичного каталогу: 

__________________ 

- Пошукової машини: ________________ 

3. Завантажте пошукову систему Мета. Ознайомтесь із її сервісами. 

Дізнайтесь про погоду на наступний день у вашому рідному місті чи селі 

__________________________________________________________________ 

4. За допомогою однієї із відомих пошукових систем знайдіть 

інформацію про нову операційну систему Windows. Інформацію збережіть у 

папці Навчальна. 

5. Здійсніть пошук інформації згідно завдання: 

__________________________________________________________________

_______________________________ Інформацію, що знайшли 

відформатуйте: шрифт Times New Roman, 14, міжрядний інтервал – півтора, 

Абзацний відступ 1,5 см, всі поля сторінки 1,4 см. Назвіть його  інд_завд_n –  

де n – номер варіанту. Збережіть в папці Навчальна. 



6. Завітайте на сайт коледжу www.batk.edu.ua Дізнайтесь останні 

новини, перегляньте фотоальбом. 

7. Створіть власну поштову скриньку на одному із безкоштовних 

поштових серверів. Якщо у вас уже є скринька, то скористайтесь нею.  

Адреса______________________ 

8. Із своєї поштової скриньки надішліть повідомлення із вкладеним 

файлом (див.нижче) про виконану роботу на електронну адресу 

n.gontaruk@gmail.com  

9. У повідомленні дотримуйтесь прийнятої структури листа-

повідомлення. У листі надішліть вкладений текстовий документ інд_завд_n. 

10. Дайте відповіді на контрольні запитання. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ 

1. Для чого призначені програми-браузери?  

2. Що таке тимчасові файли Інтернету?  

3. Для чого призначена електронна пошта ?  

4. Використовуючи пошукові системи, продовжіть формувати 

власний тлумачний словник термінів, пов’язаних із поняттям глобальної 

мережі: 

№ 

п.

п. 

Поняття Тлумачення Джерела інформаційних даних 

1. Сайт 

 

 

 

 

2. Веб-вузол 

 

 

 

 

3. Гіпертекст 

 

 

 

 

http://www.batk.edu.ua/
mailto:n.gontaruk@gmail.com


4. Ім'я домена 

 

 

 

 

5. 
Інтелектуальна 

власність 

 

 

 

 

 

6. 
Пошукова 

система 

 

 

 

 

7. 
Портал 

 

 

 

 

 

 


