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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою курсу «Основи роботи в Інтернет» є формування важливої 

складової інформаційної культури учнів – знань та вмінь, необхідних для 

повноцінного та ефективного використання світового інформаційного 

простору. Завданнями курсу є розвиток в учнів уміння знаходити й 

систематизувати необхідну інформацію, спілкуватися за допомогою 

електронних засобів обміну інформацією, використовувати й самостійно 

освоювати сучасні програмні засоби, формування в учнів теоретичної бази, 

необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору, та 

зрештою, розширення їх світогляду. 

Мета курсу досягається насамперед через практичне оволодіння учнями  

навичок роботи в світовому інформаційному просторі, використання сучасних 

програмних засобів роботи в Інтернеті, виконання завдань, що вимагають 

активного спілкування за допомогою електронних засобів обміну інформацією. 

Підсумкова перевірка знань учнів передбачена у вигляді заліку.  

Після вивчення предмету «Основи роботи в Інтернет» учень повинен 

досягти наступних результатів:  

 знати: основні сервіси та служби мережі Інтернет; загальну структуру 

мережі Інтернет, структуру URL-адреси; типи браузерів та їх інтерфейс; 

пошукові системи мережі Інтернет; структуру електронної пошти та принципи 

роботи. 

вміти: правильно використовувати служби та сервіси мережі Інтернет; 

шукати різнотипну інформацію засобами пошукових систем; відправляти,  

отримувати електронну пошту використовуючи web-інтерфейс та  програму 

поштовий клієнт. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1. Загальні відомості про Internet 2  

2. Робота з Web-браузерами 7 4 

3. Робота з електронною поштою 8 6 

 Всього годин: 17 10 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

Всього 

 

з них 

на л.-п. 

роботи 

Тема 1. Загальні відомості про Internet 2 - 

1 Історія створення Internet. Вузлові комп'ютери, програми - 

клієнти і програми - сервери.  
1 - 

2 Протокол TCP/IP. Принципи роботи Internet. Ресурси 

Internet 
1 - 

Тема 2. Робота з Web-браузерами 7 4 

1 Інтерфейс браузера. Панель інструментів. 1 - 

2 Принципи пошуку в Інтернет. Пошукові системи.  1 - 

3 Збереження інформації з Інтереет на носії інформації.  1 - 

4 Робота з Web-сайтами.   2 

5 Робота з пошуковими системами  2 

Тема 3. Робота з електронною поштою 8 6 

1 Інтерфейс програми клієнта електронної пошти. Отримання 

та відправлення повідомлень та файлів.  
2 - 

2 Отримання повідомлень. - 2 

3 Відправлення повідомлень. - 2 

4 Передача файлів за допомогою електронної пошти. - 2 

Всього за ІІ курс 17 10 
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ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

Тема 1. Загальні відомості про Internet 

Історія створення Internet. Вузлові комп'ютери, програми - клієнти і 

програми - сервери.  

Протокол TCP/IP. Принципи роботи Internet. Доступ до глобальних 

мереж. Ресурси Internet. Подальший розвиток глобальних мереж. 

 

Тема 2. Робота з Web-браузерами 

Запуск та налагоджування Internet. Вибір структури вікна, 

налагоджування інтерфейсу. Панель інструментів. 

Відкриття і перегляд Web-сторінок, користування гіперпосиланнями. 

Використання панелі інструментів та адресного рядка. Робота з пошуковими 

системами: пошук необхідної інформації. 

Збереження на жорсткому диску та дискетах (як файл). Перенесення 

тексту або малюнків Web-сторінок в текстовий документ за допомогою буфера 

обміну. 

 

Лабораторно-практичні роботи:  

Відкриття та перегляд Web-сторінок. 

Робота з пошуковими системами. 

 

Тема 3. Робота з електронною поштою 

Інтерфейс програми. Отримання та відправлення повідомлень. Передача 

файлів за допомогою електронної пошти. 

 

Лабораторно-практичні роботи:  

Отримання повідомлень. 

Відправлення повідомлень. 

Передача файлів за допомогою електронної пошти. 
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Критерії оцінювання знань учнів: 

Бали Знає Бали Уміє 

1 Учень має незначні базові 

загальні знання з основних 

відомостей, пов'язаних з 

роботою на комп'ютері: часткове 

використання технічної 

термінології, часткове володіння 

операціями технологічного 

процесу опрацювання інформації 

(правила прийому і контролю 

вхідних даних, підготовка 

текстів, документів та листів, 

списків тощо) під прямим керів-

ництвом у структурованому 

середовищі. Знання потребують 

постійної підтримки. 

1 Учень має незначні базові 

загальні навички і здатний 

виконувати прості завдання, 

пов’язані з роботою на 

комп’ютері: введення 

тексту у текстовому 

редакторі, запис тексту на 

дискету чи перенесення на 

папір під прямим керівницт-

вом у структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

Без присвоєння кваліфіка-

ції. 

2 Учень має незначні базові 

загальні знання з основних 

відомостей, пов'язаних з 

роботою на комп'ютері: часткове 

використання технічної 

термінології, часткове володіння 

операціями технологічного 

процесу опрацювання інформації 

(правила прийому і контролю 

вхідних даних, підготовка 

текстів, документів та листів, 

списків тощо) під прямим керів-

ництвом у структурованому 

середовищі. Знання потребують 

постійної підтримки. 

2 Учень має незначні базові 

загальні навички і здатний 

виконувати прості завдання, 

пов’язані з роботою на 

комп’ютері: введення 

тексту та його редагування 

у текстовому редакторі, 

запис тексту на дискету чи 

перенесення на папір за 

допомогою принтера під 

прямим керівництвом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

Без присвоєння 

кваліфікації. 

3 Учень має незначні базові 

загальні знання з основних 

відомостей, пов'язаних з 

роботою на комп'ютері: часткове 

використання технічної 

термінології, загальне володіння 

операціями технологічного 

процесу опрацювання інформації 

(правила прийому і контролю 

вхідних даних, підготовка 

текстів, документів та листів, 

списків тощо) під прямим керів-

3 Учень має незначні базові 

загальні навички і здатний 

виконувати прості завдання, 

пов’язані з роботою на 

комп’ютері: введення 

тексту та його редагування 

у текстовому редакторі, 

внесення об’єктів та 

малюнків у текст, запис 

тексту на дискету чи 

перенесення на папір за 

допомогою принтера під 
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Бали Знає Бали Уміє 

ництвом у структурованому 

середовищі. Знання потребують 

постійної підтримки. 

прямим керівництвом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

Без присвоєння 

кваліфікації. 

4 Учень має обмежений обсяг 

знань, пов’язаних з роботою на 

комп'ютері: використання тех-

нічної термінології; знання 

операцій технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(правила прийому і контролю 

вхідних даних, режими роботи 

периферійного обладнання, 

підготовка текстів, документів та 

листів, списків тощо), 

використовування обладнання 

для передавання (приймання) 

інформації на відстань 

призначених для цього програм, 

які є в основному конкретними і 

загальними за характером. 

Знання потребують постійного 

контролю. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

4 Учень має обмежений обсяг 

навичок застосування видів 

автоконтролю якості 

роботи, роботи в 

текстовому редакторі з 

введенням тексту та його 

редагуванням, внесення 

об’єктів та малюнків у 

текст, використовування 

деяких простих вбудованих 

функції у Excel, запису-

вання текстів на дискету 

або перенесення на папір за 

допомогою принтера, 

виконання операцій 

технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(приймає і контролює вхідні 

дані, готує, виводить та 

передає вихідні), які є в 

основному конкретними і 

загальними за характером. 

Застосовує навички під ке-

рівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удосконалення 

через досвід роботи або 

навчання. 

5 Учень має обмежений обсяг 

знань, пов’язаних з роботою на 

комп'ютері: використання тех-

нічної термінології, знання 

операцій технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(правила прийому і контролю 

вхідних даних, режими роботи 

5 Учень має обмежений обсяг 

навичок і широкі компе-

тенції при виконанні 

технологічних операцій 

середньої складності, 

застосуванні видів авто-

контролю якості роботи, 

роботи в текстовому 
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Бали Знає Бали Уміє 

периферійного обладнання, 

підготовка текстів, документів та 

листів, списків тощо), 

застосування дій в разі появи 

недоліків у роботі устаткування, 

використовування обладнання 

для передавання (приймання) 

інформації на відстань 

призначених для цього програм, 

які є в основному конкретними і 

загальними за характером. Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

редакторі з введення тексту 

та його редагування, 

внесенні об’єктів та ма-

люнків у текст, 

використовуванні 

вбудованих функції у Excel, 

обмеженому оперуванні 

даними баз даних та з 

файлами, записуванні 

текстів на дискету або 

перенесенні на папір за до-

помогою принтера; 

операцій технологічного 

процесу опрацювання 

інформації (приймає і 

контролює вхідні дані, 

готує, виводить та передає 

вихідні), які є в основному 

конкретними і загальними 

за характером. Застосовує 

навички під керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удосконалення 

через досвід роботи або 

навчання. 

6 Учень має обмежений обсяг 

знань, пов’язаних з роботою на 

комп'ютері: використання тех-

нічної термінології, знання 

операцій технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(правила прийому і контролю 

вхідних даних, режими роботи 

периферійного обладнання, 

підготовка текстів, документів та 

листів, розрахунків, таблиць, 

переліків, списків тощо), 

застосування дій в разі появи 

недоліків у роботі устаткування, 

використовування обладнання 

для передавання (приймання) 

інформації на відстань 

призначених для цього програм,  

6 Учень має обмежений обсяг 

навичок і широкі компе-

тенції при виконанні деяких 

прийомів та технологічних 

операцій технічної обробки 

текстової та графічної 

інформації; застосуванні 

видів автоконтролю якості 

роботи, роботи в тексто-

вому редакторі з введення 

тексту та його 

редагуванням; користуванні 

внесенням об’єктів та 

малюнків у текст; 

встановленні параметрів 

сторінок, задаванні області 

друку; виведенні інформації 

на друк, локальною мере-
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Бали Знає Бали Уміє 

знання приладдя автоматизації 

роботи комп’ютера, тобто поля, 

які є в основному конкретними і 

загальними за характером. Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

жею для передачі 

інформації; операцій 

технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(прийом і контроль вхідних 

даних, виведення та 

передача вихідних), які є в 

основному конкретними і 

загальними за характером. 

Застосовує навички під 

керівництвом у контрольо-

ваному середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, 

але потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

7 Учень має широкі загальні та 

базові теоретичні знання, 

пов’язані з роботою на 

комп’ютері: використання 

технічної термінології; операцій 

технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(правила прийому і контролю 

вхідних даних, режими роботи 

периферійного обладнання, 

підготовка текстів, документів та 

листів, розрахунків, таблиць, 

переліків, списків тощо), 

застосування комплексних дій в 

разі появи недоліків у роботі 

устаткування, використовування 

обладнання для передавання 

(приймання) інформації на 

відстань призначених для цього 

програм; приладдя автоматизації 

роботи комп'ютерf, тобто поля, а 

також вбудовані функції, 

вимогами діловодства на 

комп’ютері. Відповідає за своє 

власне навчання. 

7 Учень має конкретні 

практичні навички при 

виконанні більшості 

прийомів та технологічних 

операцій, застосуванні видів 

автоконтролю якості ро-

боти, роботи в текстовому 

редакторі з введення тексту 

та його редагуванням; 

встановленні параметрів 

сторінок, задаванні області 

друку, виведення 

інформації на друк; 

користуванні локальною 

мережею для передачі 

інформації, налагоджуванні 

параметрів локальної 

мережі; виконанні  операцій 

технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(прийом і контроль вхідних 

даних, підготовка, 

виведення та передача 

вихідних). Знає вимоги 

діловодства на комп’ютері. 

Здатний виконувати 

завдання під керівництвом. 

Має обмежений досвід 

практики у конкретному 
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аспекті роботи чи навчання. 

8 Учень має широкі загальні та 

базові теоретичні знання, 

пов’язані з роботою на 

комп’ютері: використання 

технічної термінології, знання 

операцій технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(правила прийому і контролю 

вхідних даних, режими роботи 

периферійного обладнання, 

підготовка текстів, документів та 

листів, розрахунків, таблиць, 

переліків, списків тощо), 

застосування комплексних дій в 

разі появи недоліків у роботі 

устаткування, використовування 

обладнання для передавання 

(приймання) інформації на 

відстань призначених для цього 

програм;  приладдя 

автоматизації роботи 

комп'ютеру, тобто поля , а також 

вбудовані функції; вимогами 

діловодства на комп’ютері. Від-

повідає за своє власне навчання. 

8 Учень має конкретні 

практичні навички при 

виконанні всіх прийомів та 

технологічних операцій, 

застосуванні видів ав-

токонтролю якості роботи, 

роботи в текстовому 

редакторі з введення тексту 

та його редагуванням; 

встановленні параметрів 

сторінок, задаванні області 

друку, виведення 

інформації на друк; 

користуванні локальною 

мережею для передачі 

інформації, налагоджуванні 

параметрів локальної 

мережі, мережевого 

програмного забезпечення; 

операцій технологічного 

процесу опрацювання 

інформації (прийом і 

контроль вхідних даних, 

підготовка, виведення та 

передача вихідних). Знає 

вимоги діловодства на 

комп’ютері. Здатний 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має 

обмежений досвід практики 

у конкретному аспекті 

роботи чи навчання. 

9 Учень має широкі загальні та 

базові теоретичні знання, 

пов’язані з роботою на 

комп’ютері: використання 

технічної термінології, операції 

технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(правила прийому і контролю 

вхідних даних, режими роботи 

периферійного обладнання, 

підготовка текстів, документів та 

листів, розрахунків, таблиць, 

9 Учень має конкретні 

практичні навички при 

виконанні всіх прийомів та 

технологічних операцій; 

застосуванні видів ав-

токонтролю якості роботи, 

роботи в текстовому 

редакторі з введенням 

тексту та його редагу-

ванням, встановленні 

параметрів сторінок, 

задаванні області друку, 
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переліків, списків тощо), 

застосування комплексних дій в 

разі появи недоліків у роботі 

устаткування, використовування 

обладнання для передавання 

(приймання) інформації на 

відстань призначених для цього 

програм, знання приладдя 

автоматизації роботи 

комп'ютера, тобто поля та 

об’єднання, а також вбудовані 

функції вимог діловодства на 

комп’ютері. Відповідає за своє 

власне навчання. 

виведенні інформації на 

друк; користуванні 

локальною мережею для 

передачі інформації, 

налагоджуванні параметрів 

локальної мережі, 

мережевого програмного 

забезпечення; операцій 

технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(прийом і контроль вхідних 

даних, підготовка, 

виведення та передача 

вихідних). Знає вимоги 

діловодства на комп’ютері. 

Здатний виконувати 

завдання під керівництвом. 

Має обмежений досвід 

практики у конкретному 

аспекті роботи чи навчання. 

 

10 Учень має значні конкретні, 

теоретичні знання, пов’язані з 

роботою на комп’ютері: 

використання технічної 

термінології; операції техно-

логічного процесу опрацювання 

інформації (знає правила 

прийому і контролю вхідних 

даних), режими роботи 

периферійного обладнання 

(підготовка текстів документів 

та листів, розрахунків, таблиць, 

переліків, списків тощо), 

застосування комплексних дії в 

разі появи недоліків у роботі 

устаткування, використовування 

обладнання для передавання 

(приймання) інформації на 

відстань призначених для цього 

програм, приладдя автоматизації 

роботи комп'ютера, тобто поля 

та об'єднання, а також вбудовані 

функції та функції користувача у 

Excel, вимоги діловодства на 

10 Учень має значні конкретні, 

практичні навички при 

виконанні всіх прийомів і 

технічних операцій; 

застосуванні видів 

автоконтролю якості 

роботи, роботи в 

текстовому редакторі з 

введенням тексту та його 

редагуванням, встановленні 

параметрів сторінок; 

задавання області друку, 

виведенні інформації на 

друк; користуванні 

локальною мережею для 

передачі інформації, вмінні 

налагоджувати параметри 

мережевого програмного 

забезпечення; здійсненні 

мережевого контролю та 

адміністрування локальних 

користувачів; операцій 

технологічного процесу 

опрацювання інформації 
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комп’ютері. Визначається здат-

ність застосовувати и спеціальні 

знання і здатен до 

самокерування при навчанні. 

(прийом і контроль вхідних 

даних, підготовка, 

виведення та передача 

вихідних). Визначається 

здатність застосовувати 

спеціальні навички та 

компетенції і вирішувати 

проблеми незалежно. Має 

практичний досвід роботи 

як у простих, так і винят-

кових ситуаціях. 

11 Учень має значні конкретні 

теоретичні знання, пов’язані з 

роботою на комп’ютері: 

використання технічної 

термінології, операції техно-

логічного процесу опрацювання 

інформації (знає правила 

прийому і контролю вхідних 

даних), режими роботи 

периферійного обладнання 

(підготовка текстів документів 

та листів, розрахунків, таблиць, 

переліків, списків тощо), 

застосування комплексних дії в 

разі появи недоліків у роботі 

устаткування, використовування 

обладнання для передавання 

(приймання) інформації на 

відстань призначених для цього 

програм, приладдя автоматизації 

роботи комп'ютера, тобто поля 

та об'єднання, а також вбудовані 

функції та функції користувача у 

Excel, вимоги діловодства на 

комп’ютері. Визначається здат-

ність застосовувати спеціальні 

знання і здатен до 

самокерування при навчанні. 

11 Учень має значні конкретні, 

практичні навички при 

виконанні всіх прийомів і 

технічних операцій; 

застосуванні видів 

самоконтролю та 

автоконтролю якості 

роботи, роботи в 

текстовому редакторі з 

введенням тексту та його 

редагуванням, впевненому 

користуванні локальною 

мережею для передачі 

інформації, налагоджуванні 

параметрів мережевого 

програмного забезпечення; 

здійсненні мережевого 

контролю та 

адміністрування локальних 

користувачів та 

конфігуруванні операційної 

системи, а також операцій 

технологічного процесу 

опрацювання інформації 

(прийом і контроль вхідних 

даних, підготовка, 

виведення та передача 

вихідних). Визначається 

здатність застосовувати 

спеціальні навички та 

компетенції і вирішувати 

проблеми незалежно. Має 

практичний досвід роботи 

як у простих, так і виня-
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ткових ситуаціях. 

12 Учень має значні конкретні, 

теоретичні знання, пов’язані з 

роботою на комп’ютері: 

використання технічної 

термінології, операції техно-

логічного процесу опрацювання 

інформації (знає правила 

прийому і контролю вхідних 

даних), режими роботи 

периферійного обладнання 

(підготовка текстів документів 

та листів, розрахунків, таблиць, 

переліків, списків тощо), 

застосування комплексних дії в 

разі появи недоліків у роботі 

устаткування, використовування 

обладнання для передавання 

(приймання) інформації на 

відстань призначених для цього 

програм, приладдя автоматизації 

роботи комп'ютера, тобто поля 

та об'єднання, а також вбудовані 

функції та функції користувача у 

Excel, вимоги діловодства на 

комп’ютері. Визначається здат-

ність застосовувати и спеціальні 

знання і здатен до 

самокерування при навчанні. 

12 Учень має значні конкретні, 

практичні навички при 

виконанні всіх прийомів і 

технічних операцій; 

застосуванні видів 

самоконтролю та 

автоконтролю якості 

роботи, роботи в 

текстовому редакторі з 

введенням тексту та його 

редагуванням, впевненому 

користуванні локальною 

мережею для передачі 

інформації, налагоджуванні 

параметрів мережевого 

програмного забезпечення; 

здійсненні мережевого 

контролю та 

адміністрування локальних 

користувачів та 

конфігуруванні операційної 

системи, моніторингу 

продуктивності комп’ютера 

та контролюванні перегляду 

системних подій, а також 

операцій технологічного 

процесу опрацювання 

інформації (прийом і 

контроль вхідних даних, 

підготовка, виведення та 

передача вихідних). 

Визначається здатність 

застосовувати спеціальні 

навички та компетенції і 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід роботи як у простих, 

так і виняткових ситуаціях. 
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