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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 20 

Тема: Мережеві засоби пошуку, передачі та збереження інформації 

Мета: навчитися використовувати мережеві засоби пошуку, передачі та збереження 

інформації  
Роздатковий матеріал:інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання: персональні комп'ютери,  ОС Windows,  

програма-браузер. 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 

Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, 126 с. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке Інтернет? 

2. Яким чином можна здійснювати пошук інформації? 

3. Як зберегти знайдену інформацію на комп’ютері? 

4. Як передати інформацію іншому користувачу? 

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. 

Комп’ютери вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил 

експлуатації комп’ютерної техніки. По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче 

місце в порядку.  

Зміст  практичної роботи з методичними рекомендаціями: 

Завдання 1.Пошук інформації в мережі Інтернет. 

1. Завантажити програму браузер, що встановлена на вашому комп’ютері. 

2. Здійснити пошук наступної інформації: 

- політичні новини  подій, що відбуваються в країни  на поточну дату; 

- нормативно-правовий документ (закон, наказ, постанова чи інший документ), 

затверджений Президентом України  за поточний місяць; 

- кримінальні новини  по вашому регіону за останній тиждень; 

- статистика про ДТП за останній місяць. 

Скриншоти знайденої інформації зберегти в текстовому документі під назвою Prakt20 

Прізвище.docx. 

Завдання 2.Збереження знайденої інформації в мережі Інтернет. 

1. Здійснити пошук статистики про ДТП в країні та в області за попередній рік. 

Виконати збереження файлів у вашу папку. 

2. Здійснити пошук картинок на професійну тематику.  Виконати збереження файлів 

картинок у вашу папку. Додати скрншот 2-х картинок до файлу Prakt20 Прізвище.docx. 

3. Здійснити пошук на YouTube відео про політичні новини, що транслює телеканал 

1+1, Інтер або  будь-які інші ЗМІ. 

Завдання 3.Передача інформації через мережу Інтернет. 

1. Завантажити свою електронну пошту. 

2. Надіслати викладачу на електронну пошту nkkep2015@ukr.net наступні файли: 

- файл Prakt20 Прізвище.docx;  

- файл  однієї картинки; 

- файл – відео. 

3. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 
Підготуватися до модульного контролю. 

Література: 
Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця, 2017, ст.59-62 
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