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По яс ню валь на за пис ка

Ме тою кур су за ви бо ром «Ос но ви Ін тер не ту» є фор му ван ня важ-
ли вої скла до вої ін фор ма цій ної куль ту ри уч нів — знань і вмінь, 
не об хід них для пов но цін но го та ефек тив но го ви ко ри стан ня сві-
то во го ін фор ма цій но го про сто ру. Зав дан ня ми кур су є роз ви нен-
ня в уч нів умін ня зна хо ди ти й сис те ма ти зу ва ти потрібну ін фор-
ма цію, спіл ку ва ти ся за до по мо гою елек трон них за со бів об мі ну 
ін фор ма ці єю, са мо стій но ос вою ва ти і ви ко ри сто ву ва ти су час ні 
про грам ні за со би, фор му ван ня в уч нів тео ре тич ної ба зи для по-
даль шо го са мо стій но го ос во єн ня ін тер нет-про сто ру та, зреш тою, 
роз ши рен ня сві то гля ду уч нів.
Ме та кур су до ся га є ть ся на сам пе ред че рез прак тич не ово ло дін ня 
уч ня ми на вич ка ми ро бо ти в сві то во му ін фор ма цій но му про сто рі, 
ви ко ри стан ня су час них про грам них за со бів ро бо ти в Ін тер не ті, 
ви ко нан ня зав дань, що ви ма га ють ак тив но го спіл ку ван ня за до-
по мо гою елек трон них за со бів об мі ну ін фор ма ці єю.
Про гра ма скла да є ть ся з:

по яс ню валь ної за пис ки, де опи са но ме ту та зав дан ня кур су, 
особ ли во сті ор га ні за ції нав чаль но-ви хов но го про це су та пе-
ре лік про грам но-тех ніч них за со бів, не об хід них для ус піш но-
го про ве ден ня кур су;
змі сту нав чаль но го ма те ріа лу та ви мог до нав чаль них до сяг-
нень уч нів;
до дат ку, де на ве де но спи сок нав чаль но-ме то дич ної лі те ра ту ри.

Курс роз ра хо ва но на вив чен ня протягом од но го пів річ чя, по го ди-
ні на тиж день, нав чан ня за про гра мою кур су мо же про во ди ти ся 
та кож про тя гом 8–9 тиж нів, по дві го ди ни на тиж день. Особ ли ві-
сть кур су полягає в тому, що він ви ма гає на яв но сті швид кіс но го 
ін тер нет-з’єднання (від 512 кбіт/с, як що ви ко ри сто ву є ть ся 10–15 
уч нів ських комп’ютерів), але мо же бу ти ус піш но про ве де ний і за 
на яв но сті по віль но го з’єднання в ре жи мі від да ле но го дос ту пу — 
в такому разі вчи те лю слід по пе ред ньо за ван та жу ва ти дея кі ін тер-
нет-ре сур си або ж ор га ні зо ву ва ти ро бо ту уч нів у гру пах так, щоб 
в он лай но во му ре жи мі пра цю ва ло не біль ше трьох уч нів вод но-
час. За від сут но сті швид кіс но го з’єднання ро бо ту за про гра мою 
кур су мо же бу ти по дов же но на 3–4 год. Крім то го, деякі теми мо-
жуть вив ча ти ся ли ше в ре жи мі оз на йом лен ня.
Курс орі єн то ва но на прак ти ку: про тя гом 17 нав чаль них го дин за-
пла но ва но про ве ден ня 9 прак тич них ро біт, які є най важ ли ві шою 
скла до вою кур су. Слід та кож за зна чи ти, що на ви ко нан ня прак-
тич них зав дань уч ням має бу ти від ве де но не мен ше по ло ви ни 
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за галь но го нав чаль но го ча су, але не біль ше 25 хв на кож ну з прак-
тич них ро біт. Прак тич ні ро бо ти 1, 2, 6, 8, 9 уч ні мо жуть ви ко ну ва-
ти ін ди ві ду аль но, а ро бо ти 3–5, 7 — ли ше ко лек тив но.
Для нав чаль но-ме то дич но го за без пе чен ня кур су к рім від по від-
них під руч ни ків і нав чаль них по сіб ни ків не об хід ні та кі тех ніч ні 
й про грам ні за со би.
 1. Комп’ютерний клас з ло каль ною ме ре жею Windows та дос ту-

пом до Ін тер не ту з усіх уч нів ських комп’ютерів.
 2. Веб-брау зер, ус та нов ле ний на всіх комп’ютерах.
 3. Про гра ма для ро бо ти з елек трон ною пош тою.
 4. Про гра ма для об мі ну мит тє ви ми по ві дом лен нями.
 5. FTP-клі єнт.
 6. Про гра ма для за ван та жен ня фай лів.
 7. Про гра ва чі, що до зво ля ють від тво рю ва ти різ но ма ніт ні муль-

ти ме дій ні фай ли.

Кри те рії оці ню ван ня нав чаль них до сяг нень уч нів

Рів ень
нав чаль них 
до сяг нень Ба ли Кри те рії оці ню ван ня рів ня нав чаль них до сяг нень уч нів 
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1
Учень опи сує по нят тя Ін тер не ту, веб-сай ту; вміє за пус-
ти ти брау зер і від кри ти сто рін ку із за да ною URL-ад-
ре сою

2
Учень по яс нює при зна чен ня ос нов них пос луг Ін тер-
не ту; опи сує по нят тя URL-ад ре си, гі пер тек сто во го 
до ку мен та й гі пер по си лан ня

3

Учень опи сує при зна чен ня веб-брау зе ра, все світньої 
па ву ти ни, ос нов них пос луг Ін тер не ту; вміє здій сню-
ва ти на ві га цію веб-сто рін ка ми за до по мо гою гі пер по-
си лань
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4

Учень опи сує скла до ві вік на про гра ми Internet 
Explorer, струк ту ру веб-до ку мен тів і прин цип на ві га-
ції Ін тер не том, при зна чен ня по шу ко вих ма шин, елек-
трон ної пош ти; на зи ває ос нов ні про то ко ли Ін тер не ту 
та ро зу міє їх при зна чен ня; на во дить при кла ди URL-
ад рес, пош то вих про грам і ад рес елек трон ної пош ти; 
вміє по вер та ти ся до по пе ред ньої веб-сто рін ки та ві-
доб ра жа ти веб-сто рін ку в но во му вік ні

5

Учень опи сує прин ци пи функ ціо ну ван ня пос лу ги 
елек трон ної пош ти; вміє за ван та жу ва ти про гра му 
елек трон ної пош ти, скла да ти, над си ла ти й от ри му-
ва ти пош то ві по ві дом лен ня, онов лю ва ти пе ре гляд 
веб-сто рін ки й зу пи ня ти її за ван та жен ня, ви ко ри сто-
ву ва ти до від ко ву сис те му брау зе ра та про гра ми елек-
трон ної пош ти; здій снює про стий по шук в Ін тер не ті 
за за да ною фра зою
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6

Учень опи сує по нят тя IP-ад ре си, до мен но го іме ні; на-
во дить при кла ди по шу ко вих сер ве рів; уміє ство ри ти 
об лі ко вий за пис або скринь ку елек трон ної пош ти, 
збе рі га ти веб-сто рін ки на дис ку, пе ре гля да ти їх в ав-
то ном но му ре жи мі та роз дру ко ву ва ти на прин те рі
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7

Учень опи сує бу до ву ме ре жі Usenet, по нят тя груп но-
вин, бло га, про то ко лу FTP, бранд мау е ра, за хи ще но го 
сай ту, опи сує по ши ре ні спо со би атак зло вмис ни ків 
і за гро зи ін фор ма цій ній без пе ці ко ри сту ва ча Ін тер-
не ту; на зи ває кіль ка нав чаль них веб-ре сур сів та вміє 
ни ми ко ри сту ва ти ся

8

Учень ви ко ри сто вує Ін тер нет з ме тою по шу ку й от-
ри  ман ня нав чаль ної ін фор ма ції та для он лай но во го 
нав чан ня; вміє зна хо ди ти в Ін тер не ті й за ван та жу-
ва ти не об хід ну ау діо- та ві део ін фор ма цію, а та кож 
ви ко ри сто вує про гра ми ау діо- та ві део плеє рів для її 
від тво рен ня

9

Учень уміє ви ко ри сто ву ва ти про то кол FTP та спе ці-
аль ні про грам ні за со би для от ри ман ня й пе ре да ван ня 
ін фор ма ції; вміє під пи су ва ти ся на гру пи но вин, от ри-
му ва ти й оп ра  цьо ву ва ти но ви ни
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10

Учень ви ко ри сто вує Ін тер нет з ме тою по шу ку й от ри-
ман ня нав чаль ної ін фор ма ції, а також для он лай но-
во го нав чан ня; дос ко на ло орі єн ту є ть ся в се ре до ви щі 
веб-брау зе ра та пош то вої про гра ми; ак тив но ви ко ри-
сто вує  елек трон ну пош ту, вміє на стро ї ти па ра мет ри 
бранд мау е ра та веб-брау зе ру з ме тою за хис ту ін фор-
ма ції на пер со наль но му комп’ютері

11

Учень ак тив но ви ко ри сто вує ши ро кий спектр про-
грам но го за без пе чен ня, при зна че но го для ро бо ти 
в Ін  тер не ті, зок ре ма служ бу мит тє вих по ві дом лень 
і пі рин го ві ме ре жі; ве де влас ну веб-сто рін ку; вміє 
ство ри ти блог і ке ру ва ти ним; са мо стій но ос во ює но-
ві пос лу ги Ін тер не ту й но ве про грам не за без пе чен ня; 
пос тій но роз ши рює та ак тив но за сто со вує знан ня 
про ко рис ні веб-ре сур си

12

Учень має стій кі сис тем ні знан ня в га лу зі тео рії 
й прак ти ки ви ко ри стан ня Ін тер не ту, вміє за без пе чи-
ти ком плекс ний за хист комп’ютера від ін фор ма цій-
них за гроз, пов’язаних з Ін тер не том, в про це сі ви ко-
нан ня зав дань про яв ляє твор чий під хід
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Зміст нав чаль но го ма те ріа лу та ви мо ги до нав чаль них до сяг нень уч нів
(17 год + 1 год ре зерв но го навчального ча су; 1 год на тиж день)

Зміст нав чаль но го ма те ріа лу Нав чаль ні до ся г н ен ня уч нів

1. Пер ші кро ки в Ін тер не ті (1 год)
По нят тя ло каль ної та гло баль ної комп’ютерної ме ре-
жі. Іс то рія ство рен ня Ін тер не ту. Ад ре са ція в Ін тер не ті. 
Пос лу ги Ін тер не ту. Про то ко ли Ін тер не ту. Спо со би пе-
ре да ван ня да них Ін тер не том, по нят тя мар шру ти за ції. 
Під клю чен ня до Ін тер не ту, ви бір про вай де ра. По нят-
тя все світньої па ву ти ни. По нят тя гі пер по си лан ня та 
гі пер тек сто во го до ку мен та, веб-сто рін ки та веб-сай ту.
Під клю чен ня до Ін тер не ту та вста нов лен ня зв’язку 
з про вай де ром.

Учень
опи сує

по нят тя Ін тер не ту, Ве бу, від мін ність між ними; 
при зна чен ня най по ши ре ні ших служб Ін тер не ту: Вебу, елек трон-
ної пош ти, те ле кон фе рен цій, фай ло во го сер ві су, від да ле но го ке ру-
ван ня комп’ютером, ін те рак тив но го спіл ку ван ня, IP-те ле фо нії;
при зна чен ня та за галь ні прин ци пи функ ціо ну ван ня ос нов них про-
то ко лів Ін тер не ту;
по нят тя URL-ад ре си, IP-ад ре си та до мен но го іме ні;
по нят тя гі пер тек сто во го до ку мен та та гі пер по си лан ня;
по нят тя веб-сто рін ки та веб-сай ту;
ме ха нізм пе ре да ван ня да них між вуз ла ми Ін тер не ту, по нят тя мар-
шру ти за ції;

на во дить при кла ди
URL-ад рес і до мен них імен;

по яс нює
спо со би під клю чен ня до Ін тер не ту за до по мо гою від да ле но го до -
сту пу та че рез комп’ютер-шлюз ло каль ної ме ре жі;
кри те рії ви бо ру ін тер нет-про вай де ра та йо го функ ції;
від мін ність між ста тич ною та ди на міч ною IP-ад ре са ми;

уміє
здій сню ва ти під клю чен ня до ме ре жі Ін тер нет та вста нов лю ва ти 
з’єднання з ін тер нет-про вай де ром (у ра зі з’єднання че рез від да ле-
ний дос туп).

–
–

–

–
–
–
–

–

–

–
–

–
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2. Ви ко ри стан ня веб-брау зе ра (2 год)
При зна чен ня й функ ціо наль ні мож ли во сті веб-брау-
зерів. По рів нян ня мож ли во стей по пу ляр них брау зе-
рів. Брау зер Internet Explorer: еле мен ти вік на про гра-
ми; ко ри сту ван ня па не ля ми ін ст ру мен тів; на ві га ція 
Ін тер не том; по шук на веб-сто рін ці; збе ре жен ня, друк 
та ав то ном ний пе ре гляд веб-сто рі нок; ви ко ри стан ня 
пап ки Об ра не та спи ску від ві да них сай тів; на строю-
ван ня вла сти во стей брау зе ра; до від ко ва сис те ма брау-
зе ра. По нят тя cookie та ке шу.

Прак тич на ро бо та № 1. Збе ре жен ня по си лань і веб-
сто рі нок.

Учень
опи сує

при зна чен ня веб-брау зе ра;
ос нов ні скла до ві вік на про гра ми Internet Explorer;
струк ту ру веб-до ку мен тів і прин цип на ві га ції Ін тер не том;
струк ту ру фай лів веб-сто рін ки, збе ре же ної на дис ку;
по нят тя cookie та ке шу;

порівнює
функ ціо наль ні мож ли во сті кіль кох веб-брау зе рів;

на во дить при кла ди
4–5 веб-брау зе рів;
кіль кох ко рис них веб-ре сур сів;

уміє
за пус ка ти веб-брау зер й за вер шу ва ти ро бо ту з ним;
за ван та жу ва ти веб-сто рін ку із за да ною URL-ад ре сою та здій сню-
ва ти на ві га цію веб-сто рін ка ми за до по мо гою гі пер по си лань;
по вер та ти ся до по пе ред ньої веб-сто рін ки та ви ко ри сто ву ва ти спи-
сок щой но від ві да них сто рі нок;
ві доб ра жа ти веб-сто рін ку в но во му вік ні та онов лю ва ти її ві доб ра-
жен ня;
зу пи ня ти за ван та жен ня веб-сто рін ки;
змі ню ва ти до маш ню веб-сто рін ку брау зе ра;
здій сню ва ти по шук тек сто во го фраг мен та на веб-сто рін ці;
ви ко ри сто ву ва ти до від ко ву сис те му брау зе ра;
на строю ва ти ві доб ра жен ня па не лей ін ст ру мен тів брау зе ра;
вста нов лю ва ти/ска со ву ва ти ре жим ві доб ра жен ня гра фіч ної ін-
фор ма ції;
за по вню ва ти та пе ре да ва ти веб-фор ми;

–
–
–
–
–

–

–
–

–
–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
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ство рю ва ти й ви ко ри сто ву ва ти за клад ки на веб-сто рін ках, а та-
кож пап ки за кла док;
збе рі га ти веб-сто рін ки на дис ку у фор ма тах TXT, HTML;
пе ре гля да ти веб-сто рін ки в ав то ном но му ре жи мі;
на строю ва ти па ра мет ри дру ку веб-сто рі нок та роз дру ко ву ва ти їх;
ви ко ри сто ву ва ти пап ку Об ра не та ке ру ва ти її вмі стом.

–

–
–
–
–

3. По шук в Ін тер не ті (2 год)
Ме то ди й за со би по шу ку ін фор ма ції в Ін тер не ті. Веб-
ка та ло ги. Прин ци пи ор га ні за ції та ви ко ри стан ня по шу-
ко вих сер ве рів. Стра те гії по шу ку ін фор ма ції. Фор му-
лю ван ня по шу ко вих за пи тів. Ог ляд кіль кох по пу ляр-
них по шу ко вих сер ве рів. По шу ко вий сер вер Google. 

Прак тич на ро бо та № 2. По шук ін фор ма ції в Ін тер не ті.

Учень
опи сує

при зна чен ня й прин цип ор га ні за ції веб-ка та ло гів;
при зна чен ня й прин цип ор га ні за ції по шу ко вих ма шин;
по нят тя аген та, ін дек су валь ної про гра ми, ба зи да них та ін тер фей-
су по шу ко вої ма ши ни;

на во дить при кла ди:
4–5 по шу ко вих сер ве рів;

по яс нює
стра те гії по шу ку ін фор ма ції в Ін тер не ті;
ме то ди об роб ки ре зуль та тів по шу ку й ло ка лі за ції не об хід ної ін-
фор ма ції;

уміє
зна хо ди ти не об хід ну ін фор ма цію у Все світ ній па ву ти ні;
ефек тив но оп ра цьо ву ва ти ре зуль та ти об роб ки по шу ко вих за пи тів;

фор му лює
по шу ко ві за пи ти;

ви ко ри сто вує
веб-ка та ло ги;
кіль ка ук ра їн ських та за ру біж них по шу ко вих сер ве рів;
спе ці аль ні сим во ли та ло гіч ні опе ра ції в ряд ку по шу ко во го за пи-
ту й ме ха нізм роз ши ре но го по шу ку.

–
–
–

–

–
–

–
–

–

–
–
–
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4. Елек трон на пош та (3 год)
Прин ци пи функ ціо ну ван ня елек трон ної пош ти. 
Ог ляд про грам для ро бо ти з елек трон ною пош тою. 
Про гра ма Outlook Express: ке ру ван ня об лі ко ви ми за-
пи са ми, над си лан ня й от ри ман ня по ві дом лень, ви ко-
ри стан ня шаб ло нів по ві дом лень, роз мі щен ня по ві дом-
лень у пап ках, пе ре гляд ат ри бу тів по ві дом лень, вкла-
дан ня фай лів, ви ко ри стан ня ад рес ної кни ги, спи ски 
роз сил ки, до від ко ва сис те ма Outlook Express.
Реє ст ра ція у без кош тов них пош то вих служ бах та їх 
ви ко ри стан ня.
Ети кет елек трон ної пе ре пис ки.

Прак тич на ро бо та № 3. Елек трон не лис ту ван ня за до-
по мо гою служ би Gmail.
Прак тич на ро бо та № 4. Ство рен ня об лі ко во го за пи-
су і лис ту ван ня в Outlook Express.

Учень
опи сує

прин ци пи функ ціо ну ван ня пос лу ги елек трон ної пош ти;
ме то ди ку ро бо ти з про гра мою Outlook Express і без кош тов ним 
пош то вим сер ве ром;
еле мен ти ад ре си елек трон ної пош ти;

на зи ває
пош то ві про то ко ли;

на во дить при кла ди:
ад рес елек трон ної пош ти;

фор му лює
пра ви ла ети ке ту елек трон ної пе ре пис ки;

уміє
за ван та жу ва ти Outlook Express та за вер шу ва ти ро бо ту з про гра мою;
на строю ва ти па ра мет ри се ре до ви ща Outlook Express;
ви ко ри сто ву ва ти до від ко ву сис те му Outlook Express;
ство рю ва ти та ви да ля ти об лі ко вий за пис елек трон ної пош ти;
реє ст ру ва ти пош то ву скринь ку на без кош тов но му сер ве рі елек-
трон ної пош ти;
змі ню ва ти та по нов лю ва ти па роль пош то вої скринь ки;
скла да ти елек трон ні по ві дом лен ня;
вво ди ти ад ре су одер жу ва ча, одер жу ва ча ко пії й при хо ва ної ко пії, 
а та кож те му по ві дом лен ня;
пе ре ві ря ти пра во пис по ві дом лен ня;
ко пію ва ти й пе ре мі щу ва ти текст як у ме жах по ві дом лен ня, так 
і з по ві дом лен ня до зо вніш ньо го дже ре ла і на впа ки;
над си ла ти й от ри му ва ти по ві дом лен ня;
над си ла ти по ві дом лен ня з за зна чен ням тер мі но во сті;

–
–

–

–

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–

–
–



223

Зміст нав чаль но го ма те ріа лу Нав чаль ні до ся г н ен ня уч нів

від по ві да ти на по ві дом лен ня від прав ни ку;
пе ре гля да ти ат ри бу ти по ві дом лень;
ви ко ри сто ву ва ти функ цію «Від по ві сти всім»;
пе ре мі щу ва ти ся пап ка ми пош то вої скринь ки та пе ре мі щу ва ти по-
ві дом лен ня з од ні єї пап ки до ін шої;
вкла да ти фай ли у по ві дом лен ня та за ван та жу ва ти вкла де ні фай-
ли з от ри ма них по ві дом лень;
ви да ля ти вкла де ні фай ли з по ві дом лень;
ство рю ва ти, ре да гу ва ти й ви да ля ти за пи си в ад рес ній кни зі;
онов лю ва ти ад рес ну кни гу пі сля от ри ман ня по ві дом лен ня;
ство рю ва ти й ви ко ри сто ву ва ти спи ски роз сил ки;
сор ту ва ти по ві дом лен ня в пап ках пош то вої скринь ки;
ви да ля ти по ві дом лен ня;
від нов лю ва ти ви да ле не по ві дом лен ня;
очи щу ва ти пош то ву скринь ку;
роз дру ко ву ва ти по ві дом лен ня.

–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

5. Ін те рак тив не спіл ку ван ня (2 год)
Реє ст ра ція та спіл ку ван ня у фо ру мах і ча тах. Об мін 
мит тє ви ми по ві дом лен ня ми: прин ци пи функ ціо ну-
ван ня пос лу ги, ог ляд по пу ляр них про грам. Про гра ма 
ICQ: ус та нов лен ня, от ри ман ня ICQ-но ме ра, по шук 
спів роз мов ни ків, над си лан ня по ві дом лень і фай лів, 
до дат ко ві пос лу ги. Ети кет он лай но во го спіл ку ван ня.

Прак тич на ро бо та № 5. Ви ко ри стан ня служ би об мі-
ну мит тє ви ми по ві дом лен ня ми.

Учень
опи сує

про цес от ри ман ня іден ти фі ка цій но го но ме ру ICQ й ро бо ти з по-
слу гою мит тє вих по ві дом лень;

по яс нює
ети кет он лай но во го спіл ку ван ня;

на во дить при кла ди:
кіль кох про грам об мі ну мит тє ви ми по ві дом лен ня ми;
кіль кох ча тів;

уміє
за ван та жу ва ти та вста нов лю ва ти про гра му ICQ;
от ри му ва ти іден ти фі ка цій ний но мер ICQ;

–

–

–
–

–
–
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на строю ва ти па ра мет ри об лі ко во го за пи су ICQ;
за пус ка ти на ви ко нан ня та за вер шу ва ти ро бо ту з про гра мою ICQ;
зна хо ди ти спів роз мов ни ків і за про шу ва ти їх до ме ре жі ICQ;
ке ру ва ти спи ском кон так тів;
над си ла ти й от ри му ва ти по ві дом лен ня та фай ли;
ви ко ри сто ву ва ти па нель до дат ко вих мож ли во стей ICQ;
реє ст ру ва ти ся й спіл ку ва ти ся в ча ті.

–
–
–
–
–
–
–

6. Тех но ло гії Веб 2 (3 год)
По нят тя тех но ло гій Веб 2. По нят тя бло га й різ но ви ди 
бло гів. Служ ба Blogger: ство рен ня об лі ко во го за пи су, 
ство рен ня й оформ лен ня бло га, пуб лі ка ція по ві дом-
лень у бло гу, на строю ван ня па ра мет рів бло га. Ог ляд 
служ би LiveJournal.
Он лай но ві спіль но ти. Гру пи Google: ство рен ня гру пи, 
за ван та жен ня в гру пу фай лів, ство рен ня веб-сто рі нок 
і об го во рень. Пуб лі ка ція по ві дом лень, зоб ра жень та 
по си лань на сто рін ках гру пи. 

Прак тич на ро бо та № 6. Ство рен ня й ве ден ня бло га.
Прак тич на ро бо та № 7. Ро бо та з гру па ми Google

Учень
опи сує

бу до ву ме ре жі Usenet;
по нят тя бло га;

на во дить при кла ди:
кіль кох сер ве рів груп но вин;
кіль кох ка те го рій груп но вин;
кіль кох бло гів;

уміє
під клю ча ти ся до сер ве ра но вин за до по мо гою Outlook Express;
шу ка ти не об хід ні гру пи но вин;
під пи су ва ти ся на гру пи но вин;
сор ту ва ти й фільт ру ва ти спи сок по ві дом лень у гру пі но вин;
пе ре гля да ти по ві дом лен ня в он лай но во му ре жи мі;
на строю ва ти па ра мет ри пе ре гля ду по ві дом лень;
над си ла ти по ві дом лен ня в гру пи но вин й ска со ву ва ти над си лан ня;
ство рю ва ти об лі ко вий за пис у служ бі Blogger;
ство рю ва ти блог на ос но ві шаб ло ну та фор ма ту ва ти блог;
пуб лі ку ва ти в бло г по ві дом лен ня й ре да гу ва ти їх;
ке ру ва ти дос ту пом ко ри сту ва чів до бло га.

–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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7. Ін тер нет для нав чан ня та від по чин ку (2 год)
Ог ляд нав чаль них ре сур сів Ін тер не ту. Ре сур си нав-
чаль них за кла дів і біб ліо тек, цен три дис тан цій но го 
нав чан ня. Елек трон ні слов ни ки, ен цик ло пе дії, пе ре-
кла да чі.
За ван та жен ня фай лів з Ін тер не ту з ви ко ри стан ням 
FTP та HTTP. Про гра ми для за ван та жен ня фай лів 
і сай тів.
Фор ма ти ау діо- та ві деофай лів в Ін тер не ті. Про гра-
ми-про гра ва чі ау діо та ві део. Біб ліо те ки ві део за пи сів. 
По нят тя про пі рин го ві ме ре жі. Від тво рен ня ві део в 
ре жи мі ре аль но го ча су. Ін тер нет-ра діо мов лен ня. Від-
тво рен ня клі пів Flash. 
Комп’ютерні іг ри в Ін тер не ті.

Прак тич на ро бо та № 8. Під го тов ка ре фе ра ту за до по-
мо гою Ін тер не ту.

Учень
опи сує

ос нов ні функ ції про грам Windows Media та RealOne Player;
прин ци пи функ ціо ну ван ня пі рин го вих ме реж;
особ ли во сті від тво рен ня ві део в ре жи мі ре аль но го ча су;

по яс нює
по нят тя клі пу Flash і яке про грам не за без пе чен ня не об хід не для 
йо го від тво рен ня;
по нят тя про то ко лу FTP;
по нят тя FTP-сер ве ра та FTP-клі єн та;

на во дить при кла ди
нав чаль них ін тер нет-ре сур сів;
по ши ре них в Ін тер не ті фор ма тів ау діо- та ві део фай лів;
пі рин го вих ме реж;
ін тер нет-ра діо стан цій;
біб ліо тек ві део за пи сів;

уміє
ви ко ри сто ву ва ти Ін тер нет з ме тою по шу ку й от ри ман ня нав чаль-
ної ін фор ма ції, а також для он лай но во го нав чан ня;
ви ко ри сто ву ва ти про гра ва чі Windows Media та RealOne Player 
для від тво рен ня ау діо та ві деофай лів як в ав то ном но му, так і в он-
лай но во му ре жи мі;
про слу хо ву ва ти ін тер нет-ра діо стан ції;
за ван та жу ва ти фай ли з Ін тер не ту за про то ко ла ми FTP та HTTP;
зна хо ди ти й ви ко ри сто ву ва ти біб ліо те ки ау діо- та ві део за пи сів.

–
–
–

–

–
–

–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
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9. Ін тер нет та ін фор ма цій на без пе ка (2 год)
За гро зи, що по хо дять з Ін тер не ту. По нят тя бранд мау-
е ра. Ви ко ри стан ня бранд мау е ра Windows. Ке ру ван ня 
без пе кою в Internet Explorer. За хист від спа му. По нят-
тя про циф ро вий під пис. По нят тя про ав тор ське пра-
во та пла гі ат. По нят тя й спо сіб дії ві ру су й хро ба ка. 
Про гра ми addware й spyware та їх бло ку ван ня.

Прак тич на ро бо та № 9. На строю ван ня па ра мет рів 
без пе ки в се ре до ви щі Windows.

Учень
опи сує

по ши ре ні спо со би про ник нен ня ха ке рів до ін фор ма цій них сис тем;
по ши ре ні різ но ви ди ін фор ма цій них атак зло вмис ни ків;
по нят тя й спо сіб дії ві ру су й хро ба ка;
по нят тя спа му, addware та spyware, бранд мау е ра; за хи ще но го сай-
ту; поняття про ав тор ське пра во та пла гі ат;

на зи ває
за гро зи ін фор ма цій ній без пе ці ко ри сту ва ча Ін тер не ту;
про грам не за без пе чен ня для бло ку ван ня addware та spyware;

по яс нює
ме то ди бо роть би з ві ру са ми, хро ба ка ми, спа мом;
прин цип дії бранд мау е ра на ло каль но му комп’ютері та в ло каль-
ній ме ре жі;
ме то ди шиф ру ван ня й де шиф ру ван ня ін фор ма ції, що пе ре да є ть ся 
ме ре жа ми;
не без пе ку, пов’язану зі збе ре жен ням cookie-фай лів;

–
–
–
–

–
–

–
–

–

–
на во дить при кла ди

нав чаль них ін тер нет-ре сур сів;
по ши ре них в Ін тер не ті фор ма тів ау діо- та ві део фай лів;
пі рин го вих ме реж; ін тер нет-ра діо стан цій;

уміє
ви ко ри сто ву ва ти ан ти ві рус не про грам не за без пе чен ня;
за сто со ву ва ти стра те гію запобігання над хо джен ню спа му та ан ти-
спа мо вого про грам ного за без пе чен ня;
здій сню ва ти за хист комп’ютера за до по мо гою Цен тру без пе ки 
Windows;
на строю ва ти бранд мау ер Windows; па ра мет ри без пе ки брау зе-
ра Internet Explorer: ке ру ва ти зо на ми без пе ки, за ван та жен ням 
cookie-фай лів, об ме жен ням дос ту пу й сер ти фі ка та ми.

–
–
–

–
–

–

–
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