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Урок 9-10 

Підсумковий урок 

Тема: Спілкуватися на форумах та в чатах. 

Мета:  

� відпрацювати практичні навички роботи в форумі та чаті.  

� Розвивати інформатичну компетентність учнів.  

� Виховувати етикет інтерактивного спілкування 

Матеріали уроку: 

 

Електронний форум надає можливість відвідувачам сайту спілкуватися 

між собою. Вони мають зареєструватися у форумі, заповнивши спеціальну 

форму,після чого можуть вводити текст повідомлень у призначених для цього 

полях. Для спілкування учасників не потрібно, щоб вони одночасно були 

присутніми на сайті. Висловивши свою думку, користувач може прочитати 

відповідь інших учасників форуму упродовж певного часу в іншому сеансі 

спілкування, оскільки його інформація залишається на сайті й може довго бути 

доступною для перегляду. 

Чат також дозволяє кільком відвідувачам сайту поспілкуватися між 

собою. Його відмінність від форуму полягає в тому, що спілкування 

відбувається у режимі реального часу (коли обмін інформацією здійснюється 

майже миттєво, без відчутних затримок) і лише між тими користувачами, які 

одночасно звернулися до сайту з чатом і зареєструвалися для участі в 

електронній розмові. У наступному сеансі інформація про попередній відсутня. 

І у форумах, і у чатах відвідувачі спілкуються з використанням логінів, або 

ніків – імен, спеціально вибраних для цього. Логіни не завжди відповідають 

реальним іменам людей, і в цьому полягає певна інтрига електронного 

спілкування. 

 



Завдання: 

 

1. Створити новий документ у текстовому процесорі Microsoft Word. Для 

всіх пунктів практичної роботи створювати відповідні скріншоти та зберігати їх 

у текстовому документі. 

2. Завантажити програму Skype, ввійти, ввівши свої контактні дані (логін 

та пароль) (створити та зберегти відповідні скріншоти). 

3. Після додавання вчителем до колективного чату необхідно в чаті за 

допомогою повідомлень дати відповідь на запитання: «Чого не варто робити 

під час спілкування в Інтернеті?» (Маються на увазі всі відомі учням види 

спілкування) 

4. Надіслати не менше ніж два повідомлення. 

5. За вказівкою вчителя вийти з чату. 

6. Використовуючи пошукові системи чи відомі сайти, знайти форуми, на 

яких обговорюється етикет спілкування в мережі Інтернет. Адреси (2–3) 

записати в текстовий документ. 

7. Вибрати один форум, забезпечити можливість участі в ньому 

(зареєструватися). Створити та зберегти скріншоти пунктів реєстрації. 

8. Додати у форум 1–2 власних повідомлення. Можна використовувати 

матеріали самостійної роботи, колективного чату. 

9. Обов’язково створити та зберегти скріншоти власних повідомлень на 

форумі. 

10. Коректно вийти з форуму, завершити роботу з браузером. 

11. Зберегти текстовий документ Форуми та чати_Прізвище.doc. 

12. У Skype надіслати вчителеві повідомлення, закінчивши речення «На 

сьогоднішньому уроці я навчився…» 

13. Завершити роботу з програмою Skype, закрити всі вікна і додатки, що 

використовувались у роботі. 

 

 

 



 

Дати відповіді на запитання: 

1. Як створити групу за допомогою програми Skype? 

2. Що потрібно зробити, щоб прийняти участь в обговореннях на 

форумі? 

3. Як створити нову тему для обговорень? 

 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com  

 У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я.  

 


