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Вступ 
 

Останніми роками використання мережі Інтернет все більше 
набуває популярності. ЇЇ використовують, як для розваг, так і для 
роботи, навчання, тощо. В мережі Інтернет існують різноманітні 
програми, які дозволяють спілкуватись з друзями, колегами, 
знайомими. Принципи роботи з деякими з них описані в цьому 
посібнику. 

Один з видів спілкування – це електронна пошта. Головна її 
відмінність від звичайної – вже через декілька хвилин ви можете 
отримати відповідь. Ми розглянемо процес реєстрації та листування 
на прикладі поштових серверів http://ukr.net та http://gmail.com. 
http://ukr.net - це Українська електронна пошта №1 2007 та 2008 року. 
Станом на 2 серпня 2010 року було зареєстровано 7 168 295 поштових 
скриньок. Середня швидкість доставки одного листа – менше однієї 
секунди. Також є версія для браузерів мобільних телефонів та інші 
додаткові можливості. http://gmail.com – міжнародна пошта, має ряд 
додаткових можливостей Google, які теж розглянуті в цьому 
довіднику. 

Останніми роками набули популярності так звані блоги (англ. 
blog, від web log – мережний журнал або щоденник подій). Це 
доступні для публічного перегляду особисті сайти, на яких власники 
регулярно розміщують інформацію (текст, зображення тощо). На 
блогах зазвичай публікують невеликі за обсягом актуальні записи, які 
сортуються у зворотному порядку (останній вгорі). Сторонні читачі 
можуть відвідувати блоги та залишати коментарі. 

У посібнику також розглянута служба ICQ (звучить як 
англійська фраза I seek you – я шукаю тебе) – одна з популярних 
служб інтерактивного спілкування. Вона була розроблена чотирма 
старшокласниками з Ізраїлю, які створили у 1996 р. компанію 
Mirabilis і випустили менеджер ICQ. В березні 2007 року у всьому 
світі налічувалось понад 150 млн. користувачів ICQ.  

Skype, доволі багатообіцяюча розробка, головна можливість 
якої це відеозв’язок. Програма також дозволяє телефонувати на 
мобільні телефони, відправляти sms повідомлення, спілкуватися в 
чаті. В квітні 2009 року кількість користувачів Skype перевищила 500 
млн. На сьогодні найбільша кількість одночасно з’єднаних 
користувачів сягає 23 млн.  
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можуть містити тексти, таблиці, графіку, анімацію і тому подібне, а 
також посилання на інші сторінки.  

Браузер (Browser) - програма, що дозволяє проглядати 
ресурси Всесвітньої павутини.  

Віртуальні сервери (Virtual Servers) - використовуються для 
привласнення одному комп'ютеру декількох доменних імен. 
Наприклад, choippo.edu.ua, www.choippo.edu.ua, wiki.choippo.edu.ua - 
це віртуальні адреси одного і того ж комп'ютера. Зазвичай реальний 
WEB-сервер підтримує декілька різних віртуальних серверів. 

Доменне ім'я (Domain Name) - унікальний ідентифікатор, 
який призначається певній IP-адресі. Доменне ім'я дає можливість 
звертатися до комп'ютера по імені, наприклад dist.org.ua, замість 
запам'ятовування його числового еквівалента 195.5.12.234.  

Клієнт (Client) - 1. Користувач. 2. Прикладна програма, за 
допомогою якої здійснюється доступ до сервера з метою обміну або 
отримання інформації. 

Нік (від англ. nick, nickname - прізвисько) - особисте, 
переважно, вигадане, ім'я, яким називають себе користувачі Інтернету 
в різноманітних чатах, форумах, меседжерах. 

Сервер (Server) - 1. Програма для мережевого комп'ютера. Дає 
можливість надавати послуги даного комп'ютера іншим комп'ютерам. 
Обслуговувані комп'ютери сполучаються з цією обслуговуючою 
(сервер-) програмою за допомогою відповідної призначеної (клиент-) 
для користувача програми, що працює на машині кінцевого 
користувача. Программа-клієнт призначена для роботи в парі з 
программой-сервером. 2. Комп'ютер в мережі, що надає свої послуги 
іншим комп'ютерам, тобто що виконує певні функції по їх запитах. На 
нім і працює программа-сервер. 

Смайлики (Smile) - спеціальні знаки, якими можна виражати 
свої почуття при написанні листів чи відповідей на них (досить 
повернути голову на 90 градусів ліворуч, щоб зрозуміти, що саме цей 
"смайлик" означає). Наприклад, :-) – посміхаюся; ;-) – посміхаюся і 
підморгую,  (зміст листа варто сприймати як жарт, навіть якщо ви цей 
жарт не можете відшукати години з дві); ;-* - поцілунок і т.д. 

Спам (spam) - масова розсилка комерційної, політичної та 
іншої реклами (інформації) або іншого виду повідомлення людям, які 
не висловлювали бажання їх отримувати. 
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RealAudio, RealVideo – модуль, що підключається до 
браузерів, дозволяє прослуховувати (переглядати) аудіо (відео) в 
прямому ефірі. Застосовується свій власний високоефективний спосіб 
стиснення інформації, що дозволяє передавати аудіо (відео) 
інформацію у мережі.  

Script - програма, яка написана на якій-небудь мові 
програмування для взаємодії клієнта з сервером. Текст програми 
вбудований безпосередньо в HTML-документ і інтерпретується самим 
браузером. Застосовується в основному для створення таких ефектів, 
як: рядок, що біжить, малюнки, що змінюють свій вигляд при 
підведенні курсору, Script на Perl для підрахунку кількості 
відвідувачів на сайті, і т.д. 

URL (Uniform Resource Locator) - універсальна адреса 
ресурсу - унікальне ім'я, що однозначно визначає документ в мережі 
Internet. Найширше використовується у WEB. Наприклад, 
http://korniets.info 

WWW (World Wide Web - всесвітня павутина) – найбільш 
популярна послуга Internet, інтерактивна гіпертекстова інформаційно-
пошукова система. Мультимедійні (містять крім тексту видео-, аудио- 
і графічні ресурси) блоки даних WWW ("сторінки") розміщуються на 
спеціальних комп'ютерах, що називаються WWW-серверами (або 
Web-серверами), які належать окремим організаціям або приватним 
особам. В основі системи WWW лежить протокол передачі 
гіпертекстових повідомлень HTTP (HyperText Transfer Protocol), за 
допомогою якого web-документи передаються з головного комп'ютера 
(сервера) на комп'ютери користувачів.  

WebMail  - система доступу до послуги електронної пошти 
безпосередньо на поштовому сервері через веб-браузер, що забезпечує 
можливість читання, написання електронних листів і інших функцій 
роботи з електронною поштою. Не вимагає наявності спеціальної 
поштової програми. 

Web-site (веб-сайт) – сукупність всього інформаційного 
матеріалу (закінчений інформаційний блок), який може бути наданий 
користувачеві на Web-сервері. Кожен сайт має своє унікальне ім'я - 
адреса (URL), наприклад, www.name.ru. По цьому імені і відбувається 
звернення до сайту. Перша сторінка сайту називається "home-page" 
(домашня сторінка) і є "обкладинкою" сайту. Сторінки веб-сайту 
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I  Розвиток віртуального спілкування 
 
Поява комп'ютерних технологій з'явилася об'єктивним 

закономірним наслідком розвитку науки. Спочатку комп'ютер 
призначався виключно для прискорення обчислень, але вже через 10-
20 років він став необхідною умовою для здійснення багатьох видів 
діяльності. Швидкість обробки і передачі даних, легкість освоєння і 
використання дозволили застосувати комп'ютер і для спілкування. 
Телефон, телеграф, пошта здавалося, повністю задовольняли потребу 
в спілкуванні, але вони не володіли такою швидкістю, простотою і 
зручністю як Інтернет. Тобто у людства не було гострої потреби в 
новому засобі зв'язку, але він з'явився, як випадковий винахід, і 
швидко знайшов популярність. 

Основною тенденцією суспільного розвитку в ХХ столітті 
стало зростання міст. Чисельність населення і його висока 
концентрація створюють особливі закони суспільного життя, задають 
йому вищий ритм. Для мегаполісів характерна ситуація, коли 
протягом дня громадянин зустрічається з безліччю людей, яких 
абсолютно не знає. Із-за великої кількості інформації людина постійно 
зазнає перенавантаження, що примушує її звужувати входи для 
інформації. Створюється так званий «ефект великого міста», коли 
нормою стає максимальне невтручання в життя іншої людини 
(С.Мілграм «Досвід міського життя: психологічне дослідження»), а 
значить виникають ускладнення при переході до серйозніших і 
глибших відносин із-за боязні порушити «право особистого життя». У 
результаті виходить парадоксальна ситуація: чим більше місто, тим 
більше відсоток самотніх людей. Норма максимального невтручання 
веде до ускладнення в зближенні, оскільки будь-який прояв уваги 
може тлумачитись як спроба «влізти в чуже життя». Людина потребує 
такого спілкування, в ході якого вона могла б: поділитися важливими 
для неї думками, ідеями, почуттями, переживаннями, знайшовши 
повне розуміння з боку співрозмовника, отримати підтримку, досягти 
безумовної довіри, не зустрівши при цьому критики, засудження.  

Інтернет надає таку можливість. Завдяки анонімності, 
доступності і відчуттю безпеки людина може формувати довірливі 
відносини навіть з малознайомими співрозмовниками, не побоюючись 
негативних наслідків, адже у разі невдачі завжди є можливість просто 
відключитися від мережі або піти на інший ресурс. У віртуальній 
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реальності не мають значення такі способи визначення соціального 
статусу як зовнішній вигляд, вік, стать, рівень освіти та досвіду. 
Інтернет дозволяє формувати нову особистість, створювати новий 
образ і здійснювати, таким чином, нереалізовані потреби. До того ж, у 
віртуальному просторі можна зустріти людину, з якою в реальності 
ніколи і ні за яких умов не зустрівся б. Завдяки легкості освоєння і 
використання Інтернет завойовує все більшу і більшу аудиторію. 

Спілкування охоплює всі сфери діяльності (і само є 
діяльністю), а тому теорій спілкування, що намагаються сформувати 
його закони, може бути нескінченно багато і всі вони будуть вірні. 
Віртуальне спілкування багато в чому повторює реальне, тут діє 
принцип перенесення, оскільки все одно взаємодія протікає в системі 
«людина-людина». Створюється особливий простір (віртуальна 
реальність), із специфічними утвореннями і з властивим йому видом 
спілкування. Але через те, що віртуальне спілкування опосередковане, 
виникають нові правила, закони, утворення і зв'язки в середовищі 
міжособистісних відносин, що виділяють ці відносини в окрему 
категорію. Віртуальним спілкуванням називають такий спосіб 
комунікації, при якому контакт між людьми опосередкований 
комп'ютером, включеним в мережу (все одно, локальна вона або 
глобальна), а всі взаємодії здійснюються в просторі віртуальної 
реальності. 

Можна виділити наступні форми спілкування в мережі 
Інтернет: форум, чат, ICQ, Skype, гостьова книга та листування по 
e-mail. Найбільш інтерактивними середовищами спілкування 
вважаються чати, ICQ і Skype, найменш інтерактивними - e-mail, 
гостьові книги, форуми. У форумах і при спілкуванні за допомогою 
e-mail спілкування відбувається у режимі відстроченої відповіді (off-
line), на відміну від чату, ICQ і Skype, де люди спілкуються в режимі 
реального часу (on-line). У форумі спілкування відбувається навколо 
певного предмету, тоді як чат не завжди має свою тему, а якщо така і 
присутня, то рідко коли дотримується. Хоча існують і тематичні чати.  

При першому відвідуванні чату людина спостерігає величезну 
мішанину різнобарвних реплік різного ступеня пристойності. Тобто, 
практикується переважно спілкування заради самого спілкування. 

В Інтернеті легко знайти цікавого співрозмовника, відповідно 
до своїх інтересів, реалізувати свої фантазії, миттєво переносячись з 
однієї точки земної кулі в іншу, і навіть бути присутнім у кількох 
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Глосарій 
E-mail (Електронна пошта) - стандартний сервіс Internet, що 

реалізовує в комп'ютерних мережах аналог звичайної пошти; надає 
повний спектр можливостей, доступних при користуванні звичайною 
поштою, а також безліч додаткових можливостей. Кожен абонент 
електронної пошти має свою особисту поштову адресу, що 
складається з імені користувача в системі і назви комп'ютера, на 
якому запущений поштовий сервер, розділених знаком @. Електронна 
пошта є програмою, що дозволяє відправляти повідомлення, прямо 
набираючи їх на комп'ютері, і одержувати листи, відправлені іншими.  

GIF (Graphic Interchange Format) - найбільш поширений в 
Internet графічний формат. Дозволяє зберігати зображення, що мають 
до 256 кольорів, підтримує прозорість, анімацію, можливість 
збереження в одному файлі декілька зображень.  

HTML (HyperText Markup Language) - мова розмітки 
гіпертекстових документів - основний спосіб зберігання і передачі 
документів в Internet. Є звичайним текстовим файлом. Як елементи 
форматування використовуються так звані теги (tag). Головною 
особливістю HTML є здатність використовувати гіперпосилання 
(links), завдяки яким можливі посилання на інші документи, а також 
вбудовування в документи зображень, звуку, відео і так далі. 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) - протокол передачі 
файлів, подібний FTP, але з вбудованим ідентифікатором типу 
інформації, що передається (MIME - формат). 

Internet (Інтернет) - всесвітнє співтовариство окремих 
комп'ютерних мереж. Всі комп'ютери в Інтернет взаємодіють один з 
одним згідно певним правилам (протоколам). Підключившись до 
Інтернет, користувач отримує доступ до широкого спектру 
різноманітних послуг, що надаються йому різними серверами 
(спеціальними комп'ютерами) мережі. До основних напрямів 
використання Інтернет відносяться електронна пошта (e-mail), 
передача файлів від одного комп'ютера до іншого (FTP), віддалений 
доступ до комп'ютерів, служби миттєвих повідомлень, www та ін. 

IP (Internet Protocol) - основний протокол, що забезпечує 
комунікації в Internet. IP-адреса - цифрова адреса, що складається з 
чотирьох чисел, розділених крапками. Кожна IP-адреса однозначно 
визначає комп'ютер в мережі Internet. Для легшого доступу до 
комп'ютера зазвичай використовують його доменне ім'я. 
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В програмі Skype можна змінювати свій мережевий статус. 
Для цього вибираємо в меню “Skype” пункт “Сетевой статус”. 
 

 
 
Також за допомогою меню Skype можна змінити особисті дані, 
параметри безпеки, подивитись залишок на рахунку, поповнити 
рахунок, змінити пароль, вийти або просто закрити програму. 
 
 

 
 
 

Приємного Вам спілкування!!!  
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місцях одночасно, конструювати не схожі на себе віртуальні 
особистості. 

В Інтернеті можна брати на себе і відігравати будь-яку роль, 
при цьому не треба відповідати за свої віртуальні вчинки. Але ж усе 
це вимагає відповідних лексичних, граматичних і синтаксичних 
мовних засобів. 

Наприклад, співрозмовник, який узяв на себе роль міністра чи 
керівника іншого рангу і має при цьому критично низький лексичний 
рівень, просто припиняє контакт, відчувши достойного 
співрозмовника. У кращому випадку він просто зникає з чату. 

Назвемо основні риси Інтернет-спілкування: 
1. Анонімність, яка може призвести до безкарності, розкутості, 

і безвідповідальності поведінки учасників спілкування. 
2. Відсутність невербальної інформації. Як правило, 

спостерігається установка на бажані риси партнера. 
3. Добровільність контактів. Користувач добровільно зав'язує 

контакти та може розірвати їх у будь-який момент. 
4. Стійке прагнення до емоційного наповнення тексту, що 

виражається у створенні спеціальних знаків для позначення емоцій 
(смайли). 

5. Прагнення до нетипової, ненормативної поведінки. 
Найчастіше користувач презентує себе по-іншому, ніж у реальному 
житті, програє не реалізовані в діяльності поза мережею ролі, сценарії, 
і, не знаючи співрозмовника, створює його образ, відмінний від 
реального.  

6. Більша, ніж у реальному світі, залежність від 
співрозмовника у спілкуванні. Наслідком є порушення 
безпосереднього живого спілкування. 

7. Відсутність єдності простору і часу, тобто Інтернет дає 
можливість бути одночасно у різних місцях, а також спілкуватися з 
людьми з інших годинних поясів. 

8. Характер спілкування – майже завжди письмовий. 
Причиною звертання до Інтернету як до інструменту 

спілкування може бути:  
1. Недостатнє насичення спілкуванням у реальних контактах. 

У подібних випадках користувачі швидко втрачають інтерес до 
Інтернет-спілкування, якщо виникають можливості для задоволення 
відповідних потреб у реальному житті. 
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2. Можливість реалізації якостей особистості, програвання 
ролей, переживання емоцій, які з тих чи інших причин неможливі у 
реальному житті. Подібна можливість обумовлена перерахованими 
вище особливостями спілкування за допомогою мережі - анонімністю, 
нежорсткою нормативністю, своєрідністю процесу сприйняття 
людини людиною. Бажанням переживання тих чи інших емоцій 
пояснюється, ймовірно, і прагнення до емоційного наповнення тексту. 

3. До можливості взаємодії "людина - комп'ютер" додається 
можливість комунікації "людина - комп'ютер - людина". 

Отже, всесвітня мережа сьогодні більше нагадує мовне поле, у 
якому користувачі орієнтуються по-різному. Для одних Інтернет 
скоріше нагадує міфологічне мислення маленької дитини з вірою в 
прикмети і магічні ритуали, для інших людей Всесвітня мережа стала 
дверима в те віртуальне життя, якого людина була позбавлена під 
тиском об'єктивних умов реального світу. 

Однак, незалежно від рівня людина намагається передати в 
тексті почуття, переживання, емоції. Для цього були створені 
спеціальні знаки. Смайлики (посмішки) - це спеціальні знаки, якими 
можна виражати свої почуття при написанні листів чи відповідей на 
них (досить повернути голову на 90 градусів ліворуч, щоб зрозуміти, 
що саме цей "смайлик" означає). Наприклад: 

:-) – посміхаюся; 
;-) – посміхаюся і підморгую (зміст листа варто сприймати як 

жарт, навіть якщо ви цей жарт не можете відшукати години з дві); 
;-* - цей "смайлик" означає поцілунок; 
:-( - суплюся, смутний, повідомлення несе дуже неприємні 

новини; 
;-\ - той, хто пише, украй розчарований; 
8-O - людина вкрай здивована чимось, чи їй повідомили зовсім 

несподівану новину (круглі очі і широко відкритий рот); 
:-p – показую язик, іронізую, жартую; 
;~-) – сльози капають з очей, тощо.  
Найцікавіше - те, що смайлики ставляться зовсім не на початку 

листа (як варто було б припускати), а наприкінці, коли тон листа 
продиктований текстом і правильно зрозумілий. Доходить до того, що 
деякі відвідувачі чатів уже зовсім не сприймають текст без 
супровідних "смайликів", що вказують їм напрямок поворотів емоцій 
та інтелекту.  
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Також Skype дозволяє дзвонити на телефон та відправляти sms, 
але ця функція доступна лише після поповнення рахунку Skype.  

Для того, щоб подзвонити або відправити sms, натискаємо на 
кнопку “Набрать номер”, вибираємо країну та вводимо номер 
телефону. 
 

 
 

Далі натискаємо кнопку “Позвонить” або “SMS”. Також 
можна зберегти номер телефону, натиснувши на кнопку 
“Сохранить”. 
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Для завершення розмови натискаємо червону кнопку внизу 

вікна Skype.  
Програма Skype дозволяє проводити аудіоконференції. Для 

цього вибираємо потрібні контакти утримуючи клавішу Ctrl  і 
натискаємо кнопку “Звонок группе”. 
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Підсумовуючи вище викладене, ми можемо відмітити 
фактично нове мовне явище – Інтернет-стиль, бо він суміщає окремі 
риси розмовного, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового і 
наукового стилів. Крім того, в мережі стирається різниця між усним і 
писемним мовленням. Як відомо, одиницею усного мовлення є 
діалогічна єдність. Одиницею писемного мовлення є текст, який має 
бути уніфікованим, стандартизованим і нейтральним. А на екрані 
монітора, по-перше, змішується усне і писемне мовлення, стирається 
межа між діалогом і монологом, а також, як правило, присутня 
емоційна забарвленість. Змінити ситуацію неможливо через різний 
мовний рівень відвідувачів Інтернету. Але ж жодному стилю такі 
тексти не відповідають. 

На жаль, українську мову в Інтернеті можна зустріти тільки в 
одиничних випадках. Залишається сподіватися на створення у 
далекому майбутньому української Інтернет-мережі. 

Президентом України був підписаний Указ "Про заходи по 
розвитку національної складеної глобальної інформаційної мережі 
Інтернет і забезпеченню широкого доступу до цієї мережі в Україні". 
Він містить такі передові положення, як створення умов для 
забезпечення широкого доступу громадян до Мережі, вдосконалення 
розміщення в Інтернеті об'єктивної інформації про Україну, створення 
веб-сторінок центральними органами виконавчої влади, підключення 
до Мережі наукових установ і організацій, учбових закладів, архівів, 
бібліотек, музеїв, зокрема в сільській місцевості(!), створення умов 
для здійснення підприємницької діяльності з використанням 
Інтернету. 
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II  Електронна пошта 
 

2.1 Використання поштового серверу ukr.net 
 

Завдяки електронній пошті люди, що мешкають в різних 
країнах, можуть надсилати один одному листи. Вже через декілька 
хвилин після відправки ви можете отримати відповідь, що значно 
вирізняє електронну пошту від звичайної. В мережі Інтернет існують 
поштові сервери, які дають можливість безкоштовно створювати та 
користуватися електронною поштовою скринькою. Далі ми 
розглянемо процес реєстрації та листування на прикладі поштового 
серверу http://ukr.net 

 

2.1.1 Створення безкоштовної поштової скриньки 
ukr.net 

 

В лівій частині сайту є блок роботи з поштою. Натискаємо на 
посилання “Реєстрація” 

 

 
 

Після цього відкривається форма для реєстрації. Спочатку 
потрібно ввести логін, наприклад, osvitaonline. Тоді адреса нашої 
поштової скриньки буде osvitaonline@ukr.net . Логін потрібно 
набирати латинськими літерами без пропусків, можна 
використовувати числа, підкреслення, дефіси. Після того, як ми 
заповнили поле логін потрібно натиснути на кнопку “Перевірити”, 
якщо з’явилась зелена позначка, то можна переходити до наступного 
поля.  

Пароль може містити від 6 до 16 символів. Кирилиця і 
спеціальні символи не допустимі. У другому полі потрібно повторити 
пароль і перейти до наступного поля. Після цього система порівняє 
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4.4 Спілкування у Skype 
 

Перший контакт у списку (Echo / Sound Test Service ) – це 
тестовий центр Skype. Він створений для перевірки налаштувань. 
Вибираємо контакт Echo / Sound Test Service та натискаємо на кнопку 
“Позвонить”. Ви прослухаєте інструкцію для перевірки справності 
мікрофона.  

Для того, щоб перевірити роботу камери, потрібно зайти в 
папку “Мій комп’ютер”. В цій папці буде відображатись запис про 
веб-камеру під’єднану до комп’ютера. Двічі натискаємо лівою 
кнопкою миші на цей запис і на екран виведеться зображення з 
камери. 

Після того, як ми перевірили справність системи і додали 
потрібний контакт до списку контактів, ми можемо зв’язатися з ним. 
Для цього вибираємо потрібний контакт зі списку і натискаємо одну з 
кнопок “Позвонить” або “Видеозвонок”.  

 

 
 

У нашого співрозмовника з’явиться повідомлення з 
можливістю відповісти (аудіо або відео) або відмовитись від 
спілкування. 

Якщо співрозмовник прийняв Ваш виклик, то в правій частині 
вікна Skype Ви побачите зображення з його камери, а в лівому 
нижньому куті – здобрення з власної камери.  
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Після натискання кнопки “Отправить” відкривається вікно, з 
інформацією про статус співрозмовника. Ми можемо ще додати 
контакти, натиснувши на кнопку “Добавить ещё контактов”, 
можемо імпортувати контакти з поштової скриньки, або ж закрити це 
вікно, скориставшись кнопкою “Закрыть”.  

 

 
 

Ми додали контакти до списку. Біля кожного контакту 
відображається його статус.  
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введені паролі, якщо вони співпадають, з’являться зелені позначки, 
тоді можна заповнювати наступні поля. 

 

 
 

У наступному полі вводимо своє ім’я. Це може бути прізвище 
та ім’я, або ім’я та по-батькові і т.п. Далі потрібно вказати стать і дату 
народження. Наступний блок, який складається з двох полів, 
“Альтернативний e-mail”  та “Мобільний телефон” , містить 
інформацію, за допомогою якої можна відновити пароль, в разі, якщо 
ви його забули. Потрібно обов’язково заповнити одне з цих полів на 
вибір. Поле “Альтернативний e-mail” заповнюється в тому разі, 
якщо у Вас вже є поштова скринька, яка була створена раніше. Якщо 
Ви створюєте скриньку вперше, то це поле потрібно залишити 
порожнім. У наступному полі вводимо номер свого мобільного 
телефону. Код України +38 можна не вказувати. Цифри дозволяється 
розділяти пропусками або дефісом. Тепер, якщо ми забудемо пароль 
від нашої поштової скриньки, то поштовий сервер надішле нам його 
на раніше створений альтернативний e-mail або у вигляді sms на 
мобільний телефон. 

В останнє поле потрібно ввести символи, які зображені на 
малюнку поруч з ним. Ці символи потрібно набирати латинськими 
літерами без пропусків. Далі натискаємо кнопку “Реєстрація” і наша 
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поштова скринька osvitaonline@ukr.net створена. Після завершення 
реєстрації натискаємо на кнопку “Продовжити роботу в Freemail”.  

 
 

Ми потрапили на сторінку Freemail. В лівій частині цієї 
сторінки розміщений блок для входу в поштову скриньку. Вводимо 
логін і пароль, які ми вказували при реєстрації, та натискаємо кнопку 
“Увійти”. 

 

 
 

Якщо ми правильно ввели логін і пароль, то ми потрапляємо в 
нашу поштову скриньку. 

 

 
2.1.2 Робота з поштою 
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В наступному вікні ми маємо змогу написати повідомлення, 

яке надходить до нашого співрозмовника разом з інформацією про те, 
що ми його додали до свого списку контактів. Прочитавши це 
повідомлення він може додати нас до свого списку. 
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4.3 Пошук контактів 
 

Отже, програму встановлено, ми зареєстровані. Залишилось 
знайти співрозмовника. Натискаємо на кнопку “Добавить” і 
вибираємо пункт “Новый контакт” 

 

 
 

Вводимо в поле пошуку логін, повне ім’я або адресу електронної 
пошти. Натискаємо кнопку “Поиск”. 

 

 
 

 
Вибираємо в таблиці результатів потрібний запис і 

натискаємо кнопку “Добавить контакт”. 
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Для написання листа потрібно натиснути на посилання 

“Написати листа”. Поле “Від кого” автоматично заповнюється 
адресою нашої поштової скриньки. В полі “Кому”  потрібно написати 
латинськими літерами адресу поштової скриньки того, кому ми 
хочемо написати листа. Наприклад, distosvita@ukr.net Поле “Тема”  
заповнювати не обов’язково. В цьому полі можна вказати тему або 
назву нашого листа. В електронній пошті є можливість відправляти 
файли: текстові документи, архіви, зображення … Для цього потрібно 
натиснути посилання “ додати файл”  

 

 
 

Відкриється вікно вибору файлу з комп’ютера. Вибираємо 
потрібний файл і натискаємо кнопку “Открыть”. 

 

 
 

Потрібний нам файл прикріпиться до листа. Далі ми набираємо 
текст нашого листа. Його можна форматувати: змінити розмір, 
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накреслення, колір, створювати списки, додавати смайли, 
гіпертекстові посилання. 

 

 
 

Листи можна зберігати. Для цього потрібно натиснути на 
кнопку “ Зберегти”. Крім цього існує автоматичне збереження листів 
у папку “Чернетки”.  

Після того, як ми набрали текст нашого листа натискаємо 
кнопку “Відправити”. Відправлені листи зберігаються у папці 
“Відправлені”.  

 

 
 

Наш лист відправлено. Середня швидкість доставки одного e-
mail повідомлення менше 1 секунди. Після того, як нашого листа 
прочитають і надішлють нам відповідь, ми зможемо його побачити, 
перейшовши за посиланням “Вхідні”.  
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Можна також відмітити пункт автоматичної авторизації при запуску 
Skype. Після заповнення відповідних полів потрібно натиснути 
кнопку “ok”.  

Після цього з’явиться вікно привітання. Воно буде 
відображатись при кожному запуску Skype. Для того, щоб його 
відключити, потрібно зняти позначку біля пункту “Показывать это 
окно каждый раз при запуске Skype”. В цьому вікні можна 
дізнатися як дзвонити, перевірити звук та шукати друзів. Щоб закрити 
це вікно потрібно вибрати пункт “Закрыть это окно и начать 
использовать Skype”. 
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У цій формі потрібно вказати повне ім’я, вибрати логін, двічі 
вказати пароль та електронну адресу. 

 

 
 

Після заповнення полів натискаємо на кнопку “Я согласен. 
Создать учётную запись”. Далі можна вказати додаткові дані про 
себе: країна, місто, дата народження, номер мобільного телефону. 
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Щоб його прочитати, потрібно один раз лівою кнопкою миші 
натиснути на темі листа 

 

 
 

2.1.3 Меню FreeMail 
 

 
 

Ukr.net 
Пункт меню призначений для переходу на сторінку Ukr.net 
 

e-Disk 
 
Крім роботи з електронними листами є можливість зберігати 

свої файли в мережі Інтернет. Перейшовши за посиланням “e-Disk”, 
ми потрапляємо до середовища зберігання наших файлів.  
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Після натискання на кнопку “Загрузить файл” відкривається 
вікно, де потрібно вказати папку, в яку буде завантажуватись файл. 

 

 
 

Натискаємо кнопку “Выбрать файлы”. Далі відкривається 
вікно вибору файлу, як і при додаванні файлу до електронного листа. 
Вибираємо потрібний файл і завантажуємо його. 
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Якщо ж з’єднання з сервером відбулось, то програму Skype 
буде встановлено. Далі натискаємо на кнопку “Запустить”. 

 

 
 
 

4.2 Реєстрація в Skype 
 

Після першого запуску програми Skype відкриється форма 
реєстрації нового користувача. Якщо вона не відкрилась автоматично, 
то її можна відкрити, натиснувши лівою кнопкою миші на посилання 
“У тебя нет логина?”. 
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В наступному вікні нам пропонують разом з програмою Skype 
встановити безкоштовний браузер Google Chrome. Якщо зняти всі 
позначки, то програма Google Chrome встановлюватись не буде. 

 

 
 

Далі натискаємо кнопку “Продолжить установку Skype”. У 
випадку, якщо не вдалось встановити з’єднання з сервером 
завантажень, то Вам запропонують завантажити альтернативну 
програму для встановлення. Натискаємо кнопку “Загрузить”. 
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Після завантаження файлу ми матимемо доступ до цього файлу 
з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. 

 

 
 

Поставивши позначку біля будь-якого файлу, ми можемо його 
скачати на комп’ютер, відкрити до нього “Общий доступ”, 
перемістити до іншої папки або видалити. 

 

 
 

Контакти 
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Для того, щоб не запам’ятовувати всі адреси тих, кому ми 
надсилаємо листи, можна за допомогою пункту меню “Контакти” 
створити список електронних адрес.  

 

 
 

Заповнюємо поля форми і натискаємо кнопку “Додати”. Після 
створення списку контактів ми просто вибираємо адресу зі списку не 
набираючи її з клавіатури кожного разу. 

 
Допомога 

 
Цей пункт меню призначений для переходу на сторінку 

допомоги. На ній знаходяться питання, які задають найчастіше. Вони 
розташовані за розділами. Вибравши потрібне питання можна 
прочитати відповідь на нього.  

 
Налаштування 

 
На відповідній сторінці можна налаштувати інтерфейс 

(змінити мову), налаштування відновлення паролю, змінити пароль, 
пересилання листів на іншу електронну адресу, автовідповідач, 
фільтри та додаткові поштові скриньки. 
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У вікні встановлення Skype вибираємо мову інтерфейсу 
програми. Натиснувши на кнопку “Настройки” можна вибрати 
додаткові параметри налаштування: папку, в яку буде 
встановлюватись програма (можна залишити за замовчуванням), 
створити ярлик на робочому столі, відкрити Skype після 
інсталювання, встановити надбудови для браузера і т.д. по 
завершенню налаштування параметрів потрібно натиснути на кнопку 
“Я согласен - установить”. 
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зв’язку – його частка від загального обсягу розмов склала 8%. За її 
допомогою можна не тільки спілкуватись, але й надсилати фотографії, 
відео файли, переписуватись з співрозмовниками в режимі реального 
часу. Для відео дзвінка необхідно придбати веб-камеру, мікрофон та 
колонки, для звичайної розмови камера не потрібна. Зручніше 
використовувати навушники з вмонтованим мікрофоном. 

Програму Skype можна безкоштовно завантажити з сайту 
http://www.skype.com . На цьому сайті вибираємо пункт меню 
“ Загрузить Skype” та натискаємо на відповідну кнопку. 

 

 
 

В наступному вікні вибираємо версію операційної системи, 
встановленої на Вашому комп’ютері, і натискаємо на кнопку 
“ Загрузить прямо сейчас” , після цього потрібно вказати шлях для 
збереження. 

 

 
 

Після завантаження програми її потрібно встановити на 
комп’ютер. Для цього двічі натискаємо лівою кнопкою миші на назві 
програми. Після цього з’явиться вікно встановлення.  
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Вихід 
 

Пункт меню призначений для виходу з поштової скриньки. 
Якщо просто закрити Internet Explorer, попередньо не скориставшись 
пунктом меню “Вихід”, то наступного разу при вході на http://ukr.net 
відбудеться автоматичний вхід у нашу поштову скриньку.  
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2.2 Використання поштового серверу Google 
 

Gmail, як і ukr.net, відноситься до поштових серверів, які дають 
можливість безкоштовно створювати та користуватися електронною 
поштовою скринькою. 

Gmail блокує спам, ще до того, як він потрапить до поштової 
скриньки. Вільний об’єм для поштових скриньок Gmail постійно 
збільшується. Також є Gmail для мобільних пристроїв. Типи 
мобільних пристроїв можна продивитись на сторінці 
http://www.google.com/mobile/mail/index.html  

 

2.2.1 Створення аккаунта Gmail 
 
Для того, щоб створити аккаунт Gmail cпочатку заходимо на 

сайт http://google.com.ua і переходимо за посиланням “Gmail” або 
одразу на сайт http://gmail.com . 

 

 
 

В правій частині вікна є блок роботи з поштою. Натискаємо на 
кнопку “Створити обліковий запис” 
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Набравши у відповідному полі текст sms повідомлення 
натискаємо клавішу “Enter” . 
 

 
 

 
 

IV Програма Skype 
 

4.1 Встановлення програми Skype 
 
Skype – безкоштовна програма, яка дає змогу телефонувати і 

спілкуватись в режимі реального часу з іншими користувачами цієї 
програми. Вона містить такі додатки, як Skype Voicemail, Skype video 
calling, підтримує текстовий груповий чат, тобто включає в себе деякі 
можливості icq. 

Програма Skype створена в 2003 році двома підприємцями 
Нікласом Зенстромом (Niklas Zennstrom) та Янусом Фріісом (Janus 
Friis).  

Використання цієї програми дає користувачам такі можливості: 
� дзвінки абонентам Skype незалежно від часу та відстані; 
� хороша якість звуку (все залежить від швидкості передачі 

даних); 
� ведення адресної книги; 
� список абонентів, яких показує статус друзів – в мережі, поза 

мережею; 
� шифрування бесід для максимальної секретності. 

За даними дослідницької компанії TeleGeography, 2008 року 
Skype став найбільшим оператором міжнародного голосового 
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Для того, щоб додати нового співрозмовника, потрібно 
натиснути на кнопку “Додати контакт або групу”.  

 

 
 

Також за допомогою програми ICQ можна надсилати sms на 
мобільний телефон співрозмовника. Для цього потрібно перейти на 
закладку “sms” , вибрати посилання “Редагувати номер телефону” . 
 

 
 
Ввести номер мобільного телефону і натиснути кнопку “ok” . 
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Після цього відкривається форма реєстрації. Вона схожа на 
форму в ukr.net, тому детально ми її описувати не будемо.  
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Після заповнення всіх полів потрібно натиснути на кнопку “Я 
погоджуюсь. Створіть мій акаунт”. 
 

 
 

Далі натискаємо на кнопку “Перейти до облікового запису” і 
переходимо за посиланням “Вхідні”. 

 
Ми потрапили у нашу поштову скриньку. Принцип роботи з 

поштовою скринькою Gmail такий же як і на ukr.net. 
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Натиснувши на кнопку “Шрифт”  можна змінити колір, 
розмір та накреслення шрифту. 

 

 
 
Щоб надіслати файл, потрібно натиснути на кнопку 

“Надіслати файли або зображення” 
 

 
 

У наступному вікні вибрати потрібний файл і натиснути 
кнопку “Открыть”. Після чого файл буде додано до повідомлення. 
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Програма ICQ дозволяє в текстові повідомлення вставляти смайли, 
змінювати шрифт, відправляти файли, надсилати sms-повідомлення. 
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2.2.2 Додаткові можливості google 
 

Серед додаткових можливостей Google є створення сайтів, 
створення та зберігання документів, створення власних груп та 
створення і ведення власних блогів. 
 

2.2.2.1 Створення сайтів 
 

Google дозволяє своїм користувачам безкоштовно створювати 
собі сайти типу http://sites.google.com/site/internettrening Щоб створити 
свій сайт потрібно зайти на http://sites.google.com і перейти за 
посиланням “Создайте сайты на основе шаблонов” 

 

 
В наступному вікні натиснути на кнопку “Создать сайт” 
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У формі для створення сайту вибираємо шаблон (дизайн), 
вводимо назву сайту, URL адресу сайту, код з малюнку і натискаємо 
кнопку “Создать сайт” 
 

 
 
Наш сайт створено. Для редагування вмісту сайту потрібно 

натиснути на відповідну кнопку. 
 

 
 

Редагування сайту відбувається в графічному вигляді у 
відповідній оболонці. Тобто редагувати свій сайт можна без 
досконалого знання мови html. Після редагування сайту натискаємо на 
кнопку “Сохранить”. 
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3.4 Спілкування в ICQ 
 
Щоб відкрити вікно для надсилання повідомлення певному 

користувачу, потрібно клацнути двічі лівою кнопкою миші на нік 
співрозмовника або один раз правою і в контекстному меню вибрати 
команду “Написати/Розпочати.. - Миттєві повідомлення” 
 

 
 
У нижній частині вікна потрібно ввести текст повідомлення і 

натиснути клавішу “Enter”. Після цього в верхній частині з’явиться 
наше повідомлення. Коли наш співрозмовник прочитає це 
повідомлення і дасть на нього відповідь, ми побачимо її в верхній 
частині вікна. 
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У вікні підтвердження можна вибрати групу та додати 
особисте повідомлення співрозмовнику, якого ми додаємо до списку 
контактів. Після цього потрібно натиснути кнопку “Додати” . 
Відповідний користувач буде доданий до списку контактів. 
 

 
 

Наш співрозмовник також отримає відповідне повідомлення. 
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2.2.2.2 Google документи 
 

 
Окрім створення власного сайту google надає можливість 

роботи з документами. Потрібно зайти на сайт http://docs.google.com і 
вибрати завантаження існуючого файлу або створення нового.  

Для всіх документів можна задавати параметри обмеження 
доступу до перегляду та редагування.  

 
2.2.2.3 Створення власної групи 

 
Окрім створення власного сайту та роботи з документами є 

можливість створення власної групи http://groups.google.com/ В цій 
групі можна розміщувати ваші документи для перегляду та 
редагування, обмінюватись документами та спілкуватись. 
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Всі ці можливості можна використовувати одночасно. При їх 
поєднанні створюються Онлайнові середовища. Приклади таких 
середовищ можна переглянути на сайті 
http://osvitaonline.googlepages.com  

 
 

2.3 Створення Блогів 
 

Ще одним із способів спілкування в мережі Інтернет є ведення 
блогу. Ви створюєте власний блог і публікуєте повідомлення. 
Відвідувачі заходять на Ваш блог, читають повідомлення і залишають 
коментарі до нього. Після цього Ви залишаєте свої думки до 
написаного і т.д. 

Для створення блогу заходимо на сайт http://www.blogger.com і 
вводимо ім’я користувача та пароль свого аккаунта google. Потім 
натискаємо на кнопку “Увійти” 
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Користувача можна знайти як за номером ICQ, адресою 
електронної пошти чи іменем, так і на основі особистих даних (якщо 
вони були введені). Після натискання кнопки “Пошук”  з'явиться 
результат пошуку. Далі потрібно виділити потрібний контакт і 
натиснути кнопку “Додати”. 
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3.3 Пошук контактів 
 

 
 

Отже, програму встановлено, унікальний ідентифікаційний 
номер одержано. Останнє, що залишилось зробити, - це знайти 
співрозмовника. Для цього потрібно один раз лівою кнопкою миші 
клацнути на відповідне посилання у вікні програми. 
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Після цього ми переходимо до форми створення блогу. На 
першій сторінці необхідно заповнити ім’я, яким будуть підписуватись 
наші публікації, та погодитись з умовами надання послуг. 

 

 
 

На другій сторінці потрібно вказати заголовок та адресу блогу. 
Адреса блогу повинна бути набрана латинськими літерами, без 
пропусків. 
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На третій сторінці потрібно вибрати один з запропонованих 
шаблонів. Тобто вже розроблений дизайн Вашого блогу! Обираємо 
шаблон і натискаємо на кнопку “Продовжити”.  

 

 
 

Отже наш блог створено. Адреса нашого блогу 
http://distosvita.blogspot.com Але ми можемо за 10$ придбати 
спеціальний домен, тобто іншу адресу. Для цього потрібно у розділі 
“Розширені параметри налаштування” перейти за посиланням 
“Установити спеціальний домен”. В цьому ж розділі, перейшовши 
за посиланням “Інструмент імпортування блогів”, можна перенести 
дані з вже існуючого в новий блог. 
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Для підтвердження потрібно перейти за посиланням. Після 
активації Ви матимете змогу входити до ICQ використовуючи 
електронну адресу замість номеру. 

Програма також запропонує імпортувати контакти з інших 
сервісів. Якщо Ви не користуєтесь іншими сервісами і у Вас немає 
контактів, тоді натискаємо “Закрити”. 
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Після заповнення відповідних полів для продовження 
реєстрації слід натиснути кнопку “Далі”. Після чого з’явиться 
повідомлення про успішну реєстрацію, в якому буде вказано Ваш 
номер ICQ. Його потрібно запам’ятати або записати, щоб потім не 
виникало труднощів із використанням ICQ на іншому комп'ютері. 
Натиснувши кнопку “Завершити” ми завершимо реєстрацію. 
 

 
 

Після завершення реєстрації програма автоматично 
завантажиться з даними, які Ви ввели під час реєстрації. 

На електронну адресу, яку Ви вказали при реєстрації, буде 
надіслано лист з підтвердженням активації.  
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Після налаштування параметрів переходимо за посиланням 
“Початок ведення блогів”. З’являється вікно для створення нашого 
першого повідомлення. Вводимо заголовок повідомлення та його 
текст, натискаємо кнопку “Опублікувати допис” 

 

 
 

 
 

Після публікації нашого першого повідомлення переходимо за 
посиланнями “Дивитися блог” або “Переглянути допис”, в 
результаті чого ми потрапимо на наш блог.  
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Далі можна ввести Ваше місцезнаходження, мови, якими ви 
спілкуєтесь, обов'язково вибрати додаткове питання та дати на нього 
відповідь, ввести число, яке зображене на малюнку. 
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3.2 Реєстрація в ICQ 
 

Ми встановили програму ICQ на наш комп’ютер, але для того, 
щоб підключитись до служби ICQ, потрібно ще одержати номер ICQ. 
Для цього потрібно вибрати посилання “Новий користувач? 
Зареєструватися”. 

 

 
 
Після натискання на це посилання  з’явиться вікно, в якому 

обов'язково потрібно ввести адресу електронної пошти для входу, 
пароль, Нік (псевдонім) та іншу додаткову інформацію. Після цього 
натиснути кнопку “Далі”. 

 31 

ІІІ Програма ICQ 
 

3.1 Встановлення програми ICQ 
Програма ICQ призначена для передачі миттєвих повідомлень. 

ЇЇ можна завантажити з сайту http://www.icq.com/ 
В лівій частині сайту натискаємо лівою кнопкою миші на 

посилання “Скачать icq” 
 

 
 
В наступному вікні натискаємо на посилання “Завантажити”. 
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Після завантаження програми її потрібно встановити на 
комп’ютер. Для цього потрібно двічі натиснути лівою кнопкою миші 
на її назві. Після цього з’явиться вікно встановлення. В цьому вікні 
вибираємо мову інтерфейсу програми, папку, в яку буде 
встановлюватись програма(можна залишити за замовчуванням), 
поставити позначку, що погоджуєтесь з умовами угоди про 
використання програми і натиснути кнопку “Далі”. 

 

 
 
В наступному вікні нам пропонують варіанти встановлення. 

Додатково з програмою ICQ можна встановити наступні компоненти: 
� Зробити ICQ Search стандартним засобом пошуку; 
� Зробити ICQ Search моєю домашньою сторінкою; 
� Встановити панель інструментів. 
Ці компоненти вбудовуються в браузер, який встановлений на 

комп’ютері, наприклад, в Internet Explorer. Якщо Ви не бажаєте 
встановлювати додаткові компоненти, то потрібно зняти відповідні 
позначки. Після вибору додаткових компонентів потрібно натиснути 
кнопку “Далі”. 
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В наступному вікні нас сповіщають про те, що програму 
встановлено. Вибравши варіанти розміщення ярликів програми ICQ 
натискаємо кнопку “Завершити” . 

 

 
 


