
Практична робота № 1 
 Робота користувача в глобальній обчислювальній мережі. Пошук інформації 

 
Мета: навчитися працювати в глобальній обчислювальній мережі Інтернет. 

Здійснювати пошук інформації в Інтернеті. 
 
Завдання 1. Завантажити Internet Explorer.  В адресному рядку ввести одну із адрес 

пошукових сайтів (наприклад, www.yandex.ua, www.rambler.ru, www.google.com.ua, 
www.meta.ua тощо). Виконати пошук інформації за варіантами. Скопіювати у звіт до 
лабораторної роботи список знайдених документів сторінки, що відповідає останній цифрі 
вашого варіанта (наприклад, якщо номер вашого варіанта – 24, то ви шукаєте статті про … 
і зберігаєте список документів, що знаходяться на 4 сторінці) та копії стартових сторінок: 

 варіант 1-10 (включно) – статті про віртуальну реальність; 
 варіант 11-20 (включно) – фірми, що надають послуги по web-дизайну; 
 варіанти 21-29 – інформацію про роботу на посаді web-дизайнера. 

 
 

Завдання 2. Самостійно знайти і зберегти у звіті копії екранів та інформацію за 
варіантами. 

Варіант 1: 
 прайс комп’ютерної фірми, що знаходиться у місті Києві; 
 фотографія дятла; 
 інформація про відомого кіноактора. 
Варіант 2: 
 фото улюбленого співака; 
 курс долара Національного банку України; 
 рейси міжнародного аеропорту м. Києва. 
Варіант 3: 
 сайт полтавської міської ради;ї 
 погода на поточний день в Донецьку; 
 розклад руху автобусів фірми «АВТОЛЮКС». 
Варіант 4: 
 фото президента України; 
 погода на поточний день в Харкові; 
 список виграшних номерів останнього випуску «Лото-Забава». 
Варіант 5: 
 фото улюбленого кіноактора; 
 інформація про футбольні матчі; 
 вартість відпочинку в одному з санаторіїв в Одесі. 
Варіант 6: 
 фото улюбленої групи; 
 вартість путівки до Єгипту; 
 відомості про аквапарк м. Алушти. 
Варіант 7: 
 інформація про Тараса Шевченка; 
 фото оленя; 
 список виграшних номерів останнього випуску «КЕНО». 
Варіант 8: 
 картина Ботічеллі «Весна»; 
 прайс стоматологічної клініки; 
 відомості про курорти Криму. 



Варіант 9: 
 сайт Київського національного університету; 
 прайс виробів будь-якої кондитерської фірми; 
 фото космічної станції. 
Варіант 10: 
 сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського; 
 погода на поточний день в м. Полтава; 
 афіша театру в Києві. 


