
 
Дата: 23.09.2020, 30.09.2020 

Група: 45 

Предмет: Основи роботи в Internet 

УРОК 8-9 

 

Лабораторно – практична робота №2  
 

ТЕМА: «Робота з пошуковими системами» 

МЕТА: 

- Вивчити  інструменти пошуку 

- Опанувати пошук інформації за заданими адресами 

- Розвити навички роботи з  пошуковими ситемами 

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

 

ХІД РОБОТИ: 

 

1. Запустити браузер Internet Explorer. 

2. Ввести в адресний рядок  -  www. google. com. ua  (пошукова система для всіх) 

3. Ввести в пошуковий рядок пошукової системи Google повну назву навчального закладу 

4. Відшукайте на сторінці училища інформацію про порядок нарахування стипендії та 

нормативний акт, який регулює це питання. Запишіть номер постанови та шлях до цієї 

інформації 

5. Відшукайте інформацію про професійні училища м. Києва.  

6. Знайдіть навчальні заклади в яких здобувають професію «Адмінстратор. Агент з 

постачання діловод». Запишіть адреси знайдених закладів  

6. Переглянути інші ресурси. 

    -  www.meta.ua (каталог, Україна) 

    -  www.kinder.ru (дитячий каталог) 

    -  www.whowhere.com (пошук людей за допомогою Інтернету) 

    -  www.film.com (фільми в Інтернеті) 

    -  www.mon.gov.ua (сайт Міністерства освіти і науки України) 

    - www.cooking,ru (усе про кулінарію) 

7. Роздрукуйте на принтері декілька рецептів приготування салатів (описати виконані дії) 

8. Запустіть браузер Opera або інший. 

9. Викличте сервер I.ua. Запишіть 

адресу:   

10. Запишіть у зошит розділи, які має 

даний сервіс. Яку інформацію можна 

отримати в даних розділах, 

ознайомтесь з нею. 

11. Ознайомтесь з пошуковими 

системами зі списку: 

 Шукалка 

 Bigmir    

 Online.ua    

  TopPING   

http://www.google.com.ua/
http://www.meta.ua/
http://www.kinder.ru/
http://www.whowhere.com/
http://www.film.com/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.cooking,ru/
http://shukalka.com.ua/
http://www.bigmir.net/
http://www.online.ua/
http://www.topping.com.ua/


 UAport   

 Uaportal   

 Ukr. net  

 

12.Ознайомтеся з прогнозом погоди на завтра в м. Київ. Яка температура повітря буде 

протягом тижня? Запишіть адресу ресурсу, який використовували 

13. Відкрийте Yahoo. Яке призначення  

14. Використовуючи будь-яку пошукову систему знайдіть електронні підручники за якими 

навчаєтесь. Запишіть адреси 

15. Відшукайте адреси вищих навчальних закладів України, які готують необхідні для вас 

спеціальності  

16. Створіть закладки тих навчальних закладів де бажаєте продовжувати навчання. 

17. Закрийте пошукові системи та відкриті сторінки. 

 

Домашнє завдання: 

 

Лабораторна робота оформлюється в робочому зошиті. Обов’язково дотриматись вимог до 

оформлення: Зазначити тему, мету роботи, в хід роботи описати звіт по виконаних завданнях та 

висновок.  Матеріал роботи для практичної перевірки у вигляді скріншотів по пунктах роботи 

скинути на ел. пошту: 2573562@ukr.net. В темі листа вказать дату уроку, номер, прізвище та групу  

http://uaport.net/
http://uaportal.com/
https://www.ukr.net/
mailto:2573562@ukr.net

