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УРОК 3-4 

ТЕМА: «Можливості браузерів. Запуск браузера та підключення до Інтернет» 

 

МЕТА:  

- Вивчити поняття  «браузер» 

- Опанувати основні  принципи роботи з браузерами 

- Розвити навички роботи з запуску браузера та підключення до Інтернет 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

ХІД УРОКУ: 

1. Веб-браузери  

Web-браузери (англ. Browser — переглядач) — це програмне забезпечення для комп’ютера 

або іншого електронного пристрою, як правило, під’єднаного до Інтернет, що дає можливість 

працювати з текстом, малюнками або іншою інформацією на веб-сторінці. Тексти та 

малюнки можуть містити посилання на інші веб-сторінки, розташовані на тому ж веб-сайті 

або на інших веб-сайтах. Також, за їх допомогою можна завантажувати довільні файли з 

мережі інтернет. Веб-переглядач дозволяє користувачеві швидко та просто отримувати 

інформацію, розміщену на багатьох веб-сторінках. На графіку зображено найпоширеніше 

використання браузерів в Україні (рис. 1). 

1. Статистика браузерів в Україні на березень 2019 р 

 

Рис. 1 Використання браузерів 

2. Вимоги до web-браузерів 

 від кінцевих користувачів:  

o перегляд різноманітної інформації та «активного вмісту»;  

o персоналізація роботи і налаштування представлення інформації;  

o комунікації з іншими користувачами за допомогою засобів 



електронної та мовної пошти;  

 від адміністраторів, що керують локальними мережами з використанням 

технологій Інтернет:  

o простий та недорогий перевід настільних систем на клієнтське 

програмне забезпечення для роботи в інтернетмережі;  

o скорочення вартості підтримки настільних персональних 

комп’ютерів, що підключені до мережі;  

o підвищення продуктивності роботи кінцевих користувачів 

локальних мереж;  

 від Web-дизайнерів та авторів документів Інтернет, які хочуть отримати 

відкриту платформу, з використанням прийнятих стандартів, для створення активного 

«наповнення» Web і розробки Web-сторінок наступного покоління:  

o широкого спектру мов сценаріїв і програмування для створення 

вмісту Web та їх підтримку;  

o різних видів активних об’єктів Java, елементів керування ActiveX і 

розширень HTML, мультимедіа і інтегрованих модулів (plug-in);  

o відкритої і розширеної архітектури, яка дозволяє додавання і 

інтеграцію нових технологій і можливостей перегляду інформації;  

3. Типи web-браузерів 

1. Internet Explorer 

Internet Explorer розробляється корпорацією Microsoft починаючи з 1995 року і 

міститься у складі операційних систем Microsoft Windows. Він є найпопулярнішим web-

браузером починаючи з 1999 року; досягаючи піку 95%-ої частки використання протягом 

2002 і 2003 років. Останньою версією браузера є Internet Explorer 8.0. Відомо, що цей браузер 

буде встановлений за умовчанням в операційній системі Windows 7, яка повинна вийти в 

2010 році. 

 

2 Internet Explorer 6.0 

Internet Explorer 6.0 (рис. 2) випущено 27 серпня 2001 року, за декілька тижнів до 

Windows XP. У цій версії було вдосконалено DHTML, контроль вмісту, покращено 

підтримку CSS рівня 1, DOM рівня 1 і SMIL 2.0. Інтерфейс дозволяє динамічний доступ і 

оновлення структури та стилю документа (без обмежень). Движок MSXML було 

вдосконалено до версії 3.0. Можливості: нова версія IEAK, мультимедійна панель, інтеграція 

з Windows Messenger, автоматична корекція розміру зображення, P3P, а також зовнішній 

вигляд відповідно до теми робочого столу «Luna» для Windows XP. 

 



 
Рис.2 Вікно браузера Internet Explorer 6.0 

3 Internet Explorer 7.0 

Internet Explorer 7.0 (рис. 3) випущено 18 жовтня 2006 року і до 26 жовтня був 

завантажений більше трьох мільйонів разів. До середини січня 2007 року число завантажень 

перевищило 100 мільйонів. Нова версія відрізняється підтримкою вкладок, підтримкою 

alpha-каналу PNG зображень, поліпшенням підтримки стандартів W3C, вбудованим 

механізмом роботи з RSS, захисту від шахраїв і ін. Дана версія IE входить до складу Windows 

Vista з деякими покращеннями в області безпеки: захищений режим (доступ тільки до 

тимчасових інтернет-файлів, захист пам’яті і т. д.) 

4 жовтня 2008 був випущений оновлений установник IE7, що не вимагає перевірки 

достовірності операційної системи при установці. Можливості браузера можна розширити 

встановивши програму IE7 Pro. Додаються такі функції як фільтр реклами і т.п. Також можна 

змінювати параметри вкладок. 

 

 
Рис. 3 Вікно браузера Internet Explorer 7.0 

Передбачаються дві версії Internet Explorer 7 

 інтегрована в Windows Vista 

 автономна для Windows XP Professional і Windows Server 2003.  

Нинішній випуск IE7 призначений для використання лише у середовищі Windows XP 

Service Pack 2, підтримка інших ОС з’явиться пізніше. В остаточному варіанті браузер для 



Windows Vista буде функціонально багатшим, в основному за рахунок тіснішої взаємодії з 

вбудованими засобами операційної системи.  

 

4 Можливості браузера Internet Explorer 7 

Спрощена робота користувачів 

Робоче вікно оглядача Internet Explorer 7 реорганізовано, щоб зробити його значно 

простішим і зручнішим, а також прибрати всі непотрібні елементи. Ці покращення 

максимально збільшують ділянку екрану, яка призначена для відображення веб-сторінок, що 

спрощує виконання щоденних завдань при роботі в Інтернеті.  

Розширені можливості друку 

Браузер автоматично налаштовує масштаб друкованої сторінки так, щоб її розміри не 

перевищували розмірів паперу, на якому ця сторінка буде надрукована. Internet Explorer 7 

забезпечує багатосторінковий перегляд друку з можливістю налаштування полів і зміни 

розміру тексту для запобігання обрізанню документа, а також функцією друкування лише 

виділеного тексту.  

Рядок миттєвого пошуку 

Пошук в Інтернеті за допомогою вибраної пошукової системи тепер можна 

здійснювати з пошукового рядка на панелі інструментів, що виключає необхідність мати 

декілька окремих панелей інструментів. Постачальника послуг пошуку можна вибрати з 

випадаючого переліку. Також можна додати інших постачальників послуг.  

Центр вибраного 

Центр вибраного забезпечує легкий і швидкий доступ до вибраного, групам вкладок та 

історії перегляду, а також підписці на RSS-канали. Його можна розгорнути за потребою або 

закріпити на місці для простішого доступу.  

RSS-канали 

Оглядач автоматично виявляє RSS-канали на веб-вузлах і повідомляє про це за 

допомогою значка на панелі інструментів. Одне клацання мишею по значку дозволяє 

переглянути і за потребою підписатися на RSS-канал веб-вузла, а згодом отримувати 

повідомлення про оновлення вмісту. RSS-канали можна читати з браузера, можна шукати 

важливі повідомлення і здійснювати фільтрацію за допомогою пошукових запитів або 

категорій, що відносяться до конкретного веб-вузла.  

Переглядання веб-сторінок за допомогою вкладок 

Можна переглядати декілька веб-вузлів в одному вікні браузера. Перемикання між 

веб-вузлами відбувається за допомогою вкладок у верхній частині вікна оглядача.  

Швидкі вкладки 

Браузер забезпечує легкий вибір і навігацію по вкладках завдяки відображенню ескізів 

всіх відкритих вкладок в одному вікні.  

Групи вкладок 

Вкладки можна згрупувати і зберегти в логічні категорії, що дозволяє відкривати 

декілька вкладок одним клацанням миші. Певну групу вкладок можна призначити 

домашньою. Таким чином, вся група вкладок відкриватиметься кожного разу при запуску 

оглядача Internet Explorer з меню «Пуск».  

Налаштування масштабу сторінок 

Можна збільшувати текст і графіку на окремих сторінках, щоб концентруватися на 

певному вмісті або зробити вміст доступнішим для людей з ослабленим зором.  

 

5 Internet Explorer 8 

Internet Explorer 8 (рис. 4) випущено 19.03.2009 р, компанія Microsoft випустила 

фінальну версію браузера Internet Explorer 8. Він побудований по іншому і має масу переваг 

перед попередніми версіями. Браузер уже не виглядає так мляво на фоні конкурентів, як це 

було з 7-ю версією, і цілком здатний задовольнити запити більшості користувачів. 



 

 
Рис. 4 Вікно браузера Internet Explorer 8.0 

Нова конструкція набагато швидше завантажує веб-сторінки і більш сумісний з 

новими технологіями. Значно дороблена підтримка веб-стандартів і поліпшена обробка 

HTML, CSS (з повною підтримкою CSS 2.1) і JavaScript. 

 Серед самих помітних нових функцій варто відзначити: 

 Веб-фрагменти (Web Slices).  

 Прискорювачі (Accelerators).  

 Автоматичне відновлення після збоїв (Automatic Crash Recovery).  

Також в Internet Explorer 8 наявна маса інших функціональних покращень: потужна 

система пошуку, покращена панель з обраним, групування зв’язаних вкладок, розширені 

можливості маштабування сторінки, покращений пошук по сторінці з маркіруванням 

кожного екземпляра шуканого слова чи фрази, інтелектуальний адресний рядок і багато 

інших удосконалень. 

Ясна річ, у новинці багато уваги приділено безпеці і конфіденційності. У програму 

внесений ряд внутрішніх поліпшень для забезпечення безпечної роботи. Серед зовнішніх 

поліпшень необхідно відзначити новий режим InPrivate, що забезпечує конфіденційність при 

покупках через Інтернет, а поліпшений фільтр SmartScreen захищає від недобрих сайтів 

прагнучих тим чи іншим способом нашкодити чи того гірше обманути користувача. Також 

SmartScreen містить засоби для захисту від шпигунського і рекламного програмного 

забезпечення. Ще одним нововведенням є функція виділення домена в адресному рядку, 

завдяки чому завжди ясно на якому саме сайті знаходиться користувач. 

 

6 Браузер Opera 

У 1992 році Норвезька національна телефонна компанія Televerket (зараз Telenor) 

розгорнула проект ODA — розробка стандартизованої системи збору, збереження 

документації, зображень та іншої інформації. Участь в розробці брали інженери Йон Течнер 

та Гейр Іварсьой. На жаль, система ODA не знайшла широкого розповсюдження і проект 

було припинено, але, завдяки ньому було запущено перший норвезький сервер в 1993 році. 

 



 
Рис. 5 Вікно браузера Opera 

Розробники збагнули, що найбільш поширений тоді браузер Mosaic має досить 

примітивну структуру і не може забезпечити достатній рівень ефективності. Тому, вони 

вирішили розробити власний браузер. Керівництво Televerket погодилося і в кінці 1993 року 

було представлено перший робочий прототип. У 1994 компанія Televerket була 

націоналізована. Течнер та Іварсьой заснували власну компанію Opera Software і 

продовжували свої розробки. Їх продукт називається MultiTorg Opera (рис. 1.5), написаний на 

мові С++ і не використовує коду, що базується на NCSA Mosaic. Він швидко набуває 

популярності, оскільки розробники поставили за мету високу швидкість, коректне 

відображення сторінок та доступність для людей з обмеженими можливостями (впроваджено 

голосовий інтерфейс). 

 

Концепція браузера Opera 

 Швидкий запуск програми  

 Швидке завантаження інформації  

 Малий розмір програми (дистрибутив дуже компактний, від 3,9 МБ.)  

 Мінімальні вимоги до ресурсів.  

 Якісна підтримка веб-стандартів World Wide Web Consortium (W3C) 

Переваги браузера Opera 

 Висока швидкість виведення web-сторінок та реакції на дії користувача;  

 Багато віконний інтерфейс; 

 Найвищий рівень безпеки. Opera підтримує 128 бітове шифрування за 

стандартами SSL2/SSL3, а також TLS 1.0. Але паролі до поштової скриньки і ICQ 

зберігаються в звичайних INI файлах, без жодного шифрування; 

 Зміна масштабу документа від 20% і до 1000%; 

 Перемикання відображення картинок в ході роботи і для кожного вікна 

окремо.  

 Перемикання відображення документа між налаштуваннями документа і 

налаштуваннями користувача (колір фону, колір і шрифт тексту і посилань). 

 Підтримка CSS, Java та plugin-ів від інших браузерів;  

 Підтримує такі протоколи передачі даних, як FTP, Gopher і WAIS; 

 Інтегровано поштового клієнта, засоби переглядання RSS, IRC та інші 

інструменти (також підтримується використання зовнішніх програм-аналогів);  

 Зручне управління за допомогою миші (жестів), клавіатури (гарячі 



клавіші) та голосу;  

 Інтерфейс Opera легко змінюється. Можна викачати і встановити інші 

кнопки інтерфейсу або намалювати свої власні; 

 Продумана, швидка система кешування з можливістю багатоступінчатих 

відкатів;  

 Вбудовано засоби блокування спливаючих вікон;  

 Гнучке налаштування як інтерфейсу, так і захисту;  

 Починаючи з версії 8.50 — браузер є безкоштовним;  

 Можливість переглядання WAP сайтів та XML файлів;  

 Можливість вбудовування голосового модуля, що зачитуватиме текст 

сторінки. Допомагає людям з ослабленим зором або тим, хто одночасно займається 

декількома справами;  

 Сесії — можливість зберегти набір відкритих вкладок, щоб згодом 

відновити їх або почати роботу із сторінок, які були відкриті під час останнього 

закриття браузера Opera. Збережена сесія містить історії і налаштування для кожної 

вкладки і вікна, може бути скопійована і використана на іншому комп’ютері.  

 Швидкий перехід вперед. Ця функція використовується для зручнішого 

перегляду багатосторінкових документів. Перехід відбувається на вказану 

користувачем сторінку. 

 Використання приміток щодо веб-сайтів, де зберігається інформація для 

подальшого використання.  

 Корзина. У разі випадкового закривання вкладки, її можна легко 

відновити з корзини. В цьому випадку зберігається вся історія сторінок.  

 Speed Dial. Він дозволяє легкий доступ до найулюбленіших сайтів. Досить 

відкрити нову вкладку, щоб побачити Speed Dial.  

Недоліки браузера Opera 

 Вбудований поштовий клієнт не підтримує створення повідомлень у 

вигляді HTML.  

 Практично відсутній API (не враховуючи інтерфейсу для віджетів).  

 Вбудований FTP-клієнт дозволяє завантажувати лише окремі файли, а не 

папку цілком, не дозволяє редагувати та змінювати файли на видаленому сервері.  

Розповсюдження браузера Opera 

Браузер розповсюджується безкоштовно. До вересня 2005 року у безкоштовній версії 

на відміну від платної, на екрані була присутня реклама.  

 Версії для Microsoft Windows, FREEBSD, GNU/Linux, Mac OS, OS/2, 

QNX, Solaris, BEOS.  

 Версія Opera Mobile для мобільних пристроїв на платформах Symbian OS, 

Psion, POCKETPC. 

 Версія Opera Mini для мобільних пристроїв з підтримкою J2ME. 

Служба підтримки є професійною та швидкою. 

 

7 Браузер Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox (рис 6), відомий раніше як Firebird і Phoenix, – займає друге місце в 

світі по популярності, а також першим браузером з доступним початковим кодом. 

 



 
Рис 6 Вікно браузера Mozilla Firefox 

Відразу після виходу 9 листопада 2001 року версії 1.0 браузер отримав визнання в 

таких видань, як «Форбс» і «The Wall Street Journal». За перші 99 днів Firefox вивантажили 25 

мільйонів разів. Завдяки цьому він став однією з найпопулярніших програм з відкритим 

кодом, особливо в домашніх користувачів. А через 344 дні, після виходу його першої версії 

1.0, число завантажень перевищило стомільйонну відмітку.  

Вже у листопаді 2005 року Firefox захоплює ринок Інтернет-браузерів на 9.4 %, і стає 

потужним конкурентом для Internet Explorer. В середині 2006 року Mozilla Firefox на ринку 

браузерів займає від 11 до 15 %.  

У липні 2007 року браузер Firefox застосовують 28 % європейських користувачів. За 

даними компанії Net Applications в грудні 2007 року ринкова частка Firefox складала 16,80 %. 

А вже у березні 2009 року За даними компанії Net Applications ринкова частка Firefox 

складала понад 18,8 %  

Firefox оптимізовано для: Windows, FREEBSD, OS/2, Mac OS X, а також і для інших 

операційних систем. 

Особливості браузера Mozilla Firefox: 

 невеликий розмір установчого файлу; 

 підтримка великої кількості розширень; 

 можливість автоматичного оновлення; 

 налаштування зовнішнього вигляду і загальної роботи програми; 

 наявність, інтегрованих в закладки RSS потоків; 

 наявність вбудованої панелі пошуку по пошукових машинах; 

 наявність веб-редактора сторінок. 

У стандартному варіанті дистрибутиву Firefox присутнім є лише один інструмент для 

веб-дизайнера. Програма DOM шукає і вказує рядок, в якому присутня синтаксична помилка. 

Але є спеціальні plugin-ів, які додають до браузеру решту доповнень: 

 View Source Chart – плагін для перегляду і сортування початкового коду 

HTML 

 JSView – плагін для проглядання файлів, сторінки, що знаходяться за 

межами 

 HTMLValidator – перевірка коду на відповідність стандартам W3C. 

Недоліки браузера Mozilla Firefox 

Браузер Firefox вимагає великої кількості пам’яті, це суттєво помічається при тривалій 

роботі в програмі.  

 

 



8 Можливості Mozilla Firefox 

Швидке завантаження файлів 

Після завантаження файлів з Інтернету вони автоматично зберігаються на робочому 

столі, тим самим, спрощуючи подальшу роботу з ними. 

Блокування спливаючих вікон 

При заходженні на будь-який сайт спливаючі вікна вже не заважатимуть. Користувач 

сам вирішує, які вікна відкривати. 

Пошук 

Поряд з адресним рядком розташована панель пошуку, з її допомогою можна 

виконувати пошук інформації в світових пошукових системах 

Закладки RSS 

Браузер Firefox підтримує технологію RSS. Якщо зробити спеціальну закладку з даних, 

що отримані з RSS-потоків, то можна бути в курсі всіх подій, що відбуваються в світі. 

Зрозумілий інтерфейс 

Firefox містить всі необхідні засоби і кнопки, що є необхідними для комфортної 

роботи в Інтернет. Тут присутнє все необхідне: історія відвідин, закладки та інші необхідні 

засоби. 

Доповненість 

До стандартного складу функцій браузера можна підключати нові плагіни, які у 

великій кількості є доступними для вільного вивантаження з мережі Інтернет. Панель 

інструментів надається до ретельного налаштування, її можна набудувати відповідно до 

вимог користувача. При використанні більшості плагінів можна із звичайного і простого 

браузера зробити хороший багатозадачний інструмент для роботи з Інтернет. 

9. Налаштування браузера на прикладі Internet Explorer 

Початкове налаштування браузера Internet Explorer здійснюється в розділі «Сервіс - 

Властивості браузера». 

У першій вкладці «Загальні» можна налаштовувати панель закладок, встановити яка 

сторінка буде стартовою. Тут же видаляється різну інформацію, наприклад файли cookie. 

Відповідно до власних уподобань, можна налаштувати зовнішній вигляд за допомогою 

квітів, шрифтів і оформлення. 

 



Безпека 

Назва цієї вкладки, говорить сама за себе. Тут виставляється рівень безпеки інтернет-

з'єднання. Причому, можна розмежувати цей рівень по небезпечним і безпечних сайтів. Чим 

вище рівень захисту, тим більше додаткових функцій може бути відключено. 

 

Конфіденційність 

Тут налаштовується доступ відповідно до політики конфіденційності. Якщо сайти не 

задовольняють цим вимогам, можна заборонити їм відправляти файли cookie. Тут же 

виставляється заборона на визначення місця розташування і блокування спливаючих вікон. 

 

Додатково 

Ця вкладка відповідає за налаштування додаткових параметрів безпеки або скидання всіх 

налаштувань. В цьому розділі міняти нічого не потрібно, програма автоматично виставляє 

необхідні значення. У разі виникнення різних помилок в роботі браузера, його настройки 

скидаються до початкових. 



 

Програми 

Тут ми можемо призначити Internet Explorer браузером за замовчуванням і керувати 

надбудовами, тобто додатковими додатками. З нового вікна їх можна відключати і включати. 

Видаляються надбудови з стандартного майстра. 

 

Підключення 

Тут можна підключити і налаштувати віртуальні приватні мережі. 



 

Зміст 

Дуже зручною функцією цього розділу є безпека. Тут ми можемо відкоригувати роботу в 

інтернеті для певного облікового запису. Наприклад заборонити доступ до деяких сайтів або 

навпаки ввести список дозволених. 

 

Тут же коригується список сертифікатів і видавців. 



 

Якщо встановлено прапорець автозаполеніе, то браузер буде запам'ятовувати введені рядки і 

заповнювати їх при збігу початкових символів. 

 

В принципі, налаштування у браузера Internet Explorer досить гнучкі, але при бажанні, ви 

можете завантажити додаткові програми, які розширять стандартні функції. Наприклад 

Google Toollbar (для здійснення пошуку через Google) і Addblock (для блокування реклами). 



 

 Домашнє завдання:   

1) Законспектувати матеріал уроку 

2) Читать підручник 1) §6.3, 6.4 

3) Використовуючи ресурси мережі підготувать презентацію на одну з тем: 
- Як позбутись реклами в браузері 

- Установка стартової сторінки в браузері 

- Як встановити пароль на браузер 

- Закріплення та збереження закладок в браузері 

- Вибір браузера за замовчуванням в ОС Windows 

 

Матеріал презентації вислать на ел. пошту: 2573562@ukr.net. В темі листа вказать дату 

уроку, номер, прізвище та групу 

mailto:2573562@ukr.net

