
 
 
 

 
Ознайомлення з 

поняттям 
комп’ютерна мережа. 
Види та призначення 
комп’ютерних мереж. 



 Пролунав шкільний дзвінок: 
Починається … 

Знань країна неосяжна –  
Слухай вчителя … 

Підкорити всі науки 
І дістатися вершин 
Допоможе нам … -   

Надзвичайніша з машин. 
Щоб на ньому працювати, 

Слід його добре … . 



Чарівний кошичок 
 

 

Завітав сьогодні в клас  

Знову на урок до нас 

Кошик, діти, не простий, 

Кошик, діти, чарівний. 

Сюрпризи з нього ти 
виймай 

Свої знання перевіряй. 

 



Завдання: 
1. Що таке контекстне меню? 

2. Що призначене для 
керування роботою 
комп′ютера? 

3. Що таке меню?  

4. Що містить Рядок 
заголовка? 

5. Що таке пам′ять 
комп′ютера? 

 6. Що таке символ? 

7. Які є основні об′єкти 
вікна? 

8. Для чого потрібні папки 
на ком′ютері? 

9. Що зберігається у 
комп′ютерних файлах? 

10.Що таке комп′ютер? 

11.Що міститься у 
внутрішній пам′яті 
комп′ютера? 

12.Для чого призначена 
зовнішня пам′ять 
комп′ютера? 

 



Отже, ми пригадали, що таке 
комп’ютер, що таке пам’ять 

комп’ютера, що таке контекстне 
меню та ін.. Комп’ютери 

використовують у різних сферах 
життя, тому так важливо 

навчитися добре ними володіти. 

 



Вправа «На кого схожий 
комп’ютер»  

 



Ознайомлення з поняттям 
комп’ютерна мережа. Види та 

призначення комп’ютерних мереж 

 Сьогодні на уроці ми: 

- з’ясуємо, що таке комп’ютерна 
мережа,її переваги. 

- дізнаємося про призначення 
комп’ютерних мереж, розглянемо 
види комп’ютерних мереж. 

-  будемо розв’язувати вправи та 
удосконалювати навички роботи за 
комп’ютером.  

 



Девіз уроку  

Уважно слухай! 

Старанно учись! 

Плідно працюй! 

Творчо міркуй! 
 

 

 



Для того, щоб передавати інформацію від 
одного комп’ютера до іншого, комп’ютери  
з’єднують  між  собою  за допомогою різних 

засобів  зв’язку.  Це спеціальні дроти, 
телефонні лінії, радіо та супутниковий 

зв’язок.  
З’єднані  між  собою  комп’ютери  утворюють  

комп’ютерну  мережу.  
 

 

Комп'ютерна мережа – це 
два або більше 

комп’ютерів, з’єднаних 
між собою. 



Глобальні  мережі  охоплюють  
великі  території.  До  них  
можуть під’єднуватись як 
окремі комп’ютери, так і 
локальні мережі.  

Найвідомішою  глобальною  
мережею  є  Інтернет.  

 

У  шкільному  комп’ютерному  класі 
комп’ютери об’єднані в локальну 
мережу. Вона обмежена територією 
класу або  школи.  



Словникова робота  
 Інтернет - це  всесвітня інформаційна  мережа,  яка  

складається  з  мільйонів  комп’ютерів  у  різних куточках 
земної кулі, з’єднаних між собою. Слово “Інтернет” 

походить від англійського “International Network”, що 
означає “Міжнародна мережа”.  

Завдяки  мережі  інформація  з  одного  комп’ютера  може  
потрапити  до іншого,  розташованого  в  будь-якому  місці.  
Кожен  комп’ютер  у  цій  мережі має свою адресу, за якою 

його можна знайти.  
Для  забезпечення  роботи  мережі  використовується  

спеціальне обладнання та програми. Один з таких 
пристроїв, який дозволяє підключити комп’ютер до 

мережі, - модем.  
В Інтернеті комп’ютери між собою є рівноправними.  

 



Робота  
з підручником с.52-56 

 





Фізкультхвилинка 

 



Працюємо  
в зошиті 

 



За комп'ютер ми сідаєм,  
Правила всі пригадаєм.  
Щоб безпечно 
працювати,  
Треба їх нам добре знати. 
 

Щоб з комп’ютером 
дружити 

Треба правила учити. 
Не шуміти, не ходити, 
Тільки тихо говорити. 

Руки чистими тримати, 
Сухо-сухо витирати 

І всі незнайомі кнопки 
Не потрібно натискати 
Слухай вчителя уважно 
І виконуй все, що скаже 

Тільки так знання здобути 
Допоможе друг – 

комп’ютер! 



Робота за комп’ютером 

 



Релаксація 
вправа для очей 

 

 



- Що  таке  “комп’ютерна  
мережа”,  “локальна  мережа”,  

“глобальна  
мережа”?  

- Від  якого  словосполучення  
походить  назва  “Інтернет”?  

 Що  воно  
означає?  

 



Домашнє завдання 
 

Дати відповіді  на 
запитання підручника с. 56. 



 Оцініть свою роботу на уроці. 
 

Ви працювали недостатньо 
старанно — руки вгору. 
Ви працювали добре — руки до 
плечей.  
Ви працювали чудово — аплодуємо. 



Збіг наш урок, як коротка мить. 
Ще попереду у нас багато кроків:  

Цікавих, дивовижних уроків.  
Тож старайтесь вправно все 

вивчати, 
Щоб більше досягти, щоб більше 

знати!  



Дякуємо за увагу! 
До нових зустрічей! 


