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Практична робота №1 
Тема: «Ознайомлення з програмними засобами навчального призначення» 
Мета:  

 Ознайомитися з електронними засобами навчання; 
 Вміти перекладати за допомогою онлайн перекладача Google; 
 Навчитися працювати з програмою Google «Планета Земля». 

 
Література: 
1) Н. В. Морзе Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту. С.: 5-22. 
 
Корисні інтернет-ресурси: 

1. Електронна бібліотека України ім. В. І. Вернадського — http://www.nbuv.gov.ua/eb/ep.html 
2. Лінгвістичний портал — http://mova.info/ 
3. Перекладач — http://translate.a.ua/ 

 
Контрольні запитання: 

 Які матеріали розміщуються на навчальних сайтах? Чи всі матеріали можна вільно 
використовувати? Чи завжди потрібно сплачувати за використання навчальних матеріалів? 

 Які існують веб_ресурси для дистанційного навчання? Наведіть приклади. 
 Як перекладати тексти за допомогою електронних програм_перекладачів? 
 Чим відрізняються електронні словники від програм_перекладачів? 

 
Хід роботи. 

 
1. Завдання №1. Ознайомитися з електронними засобами навчання 

 
a. Завантажте вікно браузера та введіть до рядка адреси www.ostriv.in.ua. Знайдіть на сайті 

вкладку Школа, категорія Навчання та перейдіть до підкатегорії Електронні матеріали. 
b. Визначте, які з електронних матеріалів для 10-11 класу, розміщених у даній категорії, 

відповідають вашому профілю навчання.  
c. Встановити наступні додаткові параметри пошуку: клас – 10; предмет – інформаика. 
d. В переліку електронних матеріалів знайти презентацію на тему "Техніка безпеки в 

кабінеті інформатики" та завантажити її. 
 

2. Завдання №2. Ознайомитися з програмою Планета Земля. 
 

a. Завантажте вікно браузера та введіть до рядка адреси www.earth.google.com. На сторінці, 
що відкрилася, у відповідному списку оберіть мову Українська.  

b. Завантажте безкоштовну версію програми Планета Земля. На головній сторінці оберіть 
посилання Огляд продукту. 

c. Завантажте та перегляньте відеоролик, що демонструє призначення програми.  
 

3. Завдання №3. Ознайомитися з онлайн словником Лінгво та засобом «Перекладач 
пошукової системи Google». 

 
a. Введіть в адресному рядку вікна браузера адресу сайту www.abbyyonline.ru, де розміщено 

онлайн-словник Лінгво. Дослідіть основні операції, які можна виконувати за його 
допомогою.  

b. Завантажте сайт пошукової системи Google. Перейдіть до служби перекладу, натиснувши 
для цього посилання Перекладач. Перекладіть наступний текст за допомогою перекладача 
Лінгво та Google: 
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Cascading Style Sheets sound intimidating. The name alone conjures up images of 
cryptic code and syntax too difficult for the layperson to grasp. In reality, however, 
CSS is one of the simplest and most convenient tools available to web developers. 
In this first chapter, which takes a different format than the rest of the book, I’ll 
guide you through the basics of CSS and show you how it can be used to simplify 
the task of managing a consistently formatted web site. If you’ve already used CSS 
to format text on your sites, you may want to skip this chapter and jump straight to 
the solutions that begin in Chapter 2. 

 
c. Порівняйте, що спільного та відмінного мають онлайн-словник Лінгво та Мовні 

інструменти, передбачені в пошуковій системі Google. 
 

4. Завдання №4. Дистанційне навчання 
 
a. Відкрийте сайт дистанційного навчання за адресою www.testportal.gov.ua Відповідно до 

визначеного вами профілю навчання перегляньте, з яких профільних предметів потрібно 
складати тести зовнішнього незалежного оцінювання.  

b. Перегляньте запропоновані зразки тестів та складіть план власної підготовки до 
тестування. 

 
5. Завдання №5. Визначення майбутньої професії. 
 

a. Відкрийте сайт Профорієнтація — зроби свідомий вибір за адресою 
http://prof.osvita.org.ua/uk/index.html 

b. Перейдіть за посиланням Крок до самовизначення/Драйв-тест та пройдіть тест на 
визначення типу професії. 

c. Знайдіть на сайті відомості про нові професії та перспективи їх розвитку, а також дані про 
найбільш затребувані професії. 

d. Перегляньте довідник навчальних закладів та здійсніть пошук згідно з обраним вами 
напрямом. 

e. Визначте, де можна отримати освіту відповідно до обраного вами напряму, та як 
готуватися до вступу (на сайті містяться дані про освіту в Україні, за кордоном, про ЗНО 
— тести та відповіді). 

f. За допомогою пошукової системи Google знайдіть інші сайти, що містять відомості з 
профорієнтації. Складіть список корисних Інтернет_ресурсів з цієї теми. 


