
Лабораторна робота № 1 

Тема: Відкриття та перегляд  Web-сторінок.  

Мета: Навчитися переглядати та завантажувати web сторінки та зберігати їх на 

диску. 

Короткі теоретичні відомості 

Використання Web-браузера Internet Explorer 

Принципи роботи всіх Web-браузерів однакові. Познайомившись з одним із них, 

користувач зможе працювати з будь-яким. Основна функція браузера - забезпечити доступ 

до ресурсів Web. 

Запуск Internet Explorer. Відкриття Web-сторінок 

 

Запустити програму Internet Explorer можна або 

клацнувши двічі на її піктограмі, що знаходиться на робочому 

столі, або скориставшись пунктом Программы  головного 

меню. Структура вікна Internet Explorer типова для вікон 

прикладних програм MS Windows 

При першому запуску в ньому знаходяться три панелі 

інструментів: стандартна, панель адреси і панель посилань. 

Користувач може настроїти місцеположення і розміри 

панелей на свій розсуд, просто перетягуючи їх у потрібний бік. Кнопки на панелях 

звичайно чорно-білі. Коли курсор миші потрапляє на кнопку, вона ніби засвічується - стає 

кольоровою. 

Пункт меню Вид дозволяє прибрати панелі інструментів і рядок стану з екрана, 

щоб залишити більше місця для Web-сторінки. Підпункт Шрифты цього ж пункту меню 

дозволяє регулювати розмір шрифту від дуже крупного до дуже дрібного. Обрати розмір 

шрифту можна й простіше: клацнути на кнопці Шрифт на панелі інструментів і в списку, 

що відкрився, вибрати потрібний розмір. При замовчуванні при запуску Internet Explorer 

відкривається початкова (основна) сторінка фірми Microsoft. 

Користувач може зробити початковою будь-яку Web-сторінку, що йому 

сподобалася. 

Найпростіший спосіб відкрити Web-сторінку - вибрати її URL-адресу в полі Адрес 

і натиснути Enter. В URL-адресах схему http://  вводити нема потреби: вона додасться 

автоматично. Решту схем (ftp://, gopher:// тощо) слід уводити обов'язково. Internet 

Explorer веде журнал адрес (англ. history - історія) всіх Web-серверів, які вже 

відвідувалися. Вони знаходяться в папці History. Замість того щоб набирати адресу такого 



сервера ще раз, знайдіть його у списку Адрес, що відкрився, і натисніть Enter (або двічі 

клацніть на ньому). 

Інформацію про попередні відвідування Web-серверів можна отримати, 

скориставшись командою Переход/Открыть папку журнала. 

Відкрити Web-сторінку можна й іншим способом: оберіть команду Файл/Открыть 

і введіть URL-адресу в діалогове вікно, що відкрилося (або виберіть зі списку, що 

розкривається). Натисніть кнопку ОК (або клавішу Enter). Меню Переход зберігає список 

Web-сторінок, що відкрилися під час поточного сеансу. Можна обрати будь-яку з них. 

Цей список очищується під час перезавантаження або при вимиканні комп’ютера. Адреса 

відкритої в даний момент Web-сторінки позначена. Клацання на кнопці Вперед панелі 

інструментів перемістить позначку до наступного елемента і відкриє відповідну Web-

сторінку. Аналогічно, клацання на кнопці Назад перемістить позначку і відкриє 

попередню Web-сторінку. Можна також користуватися командами Вперед і Назад пункту 

меню Переход. 

Можна переглядати відразу кілька Web-сторінок у різних вікнах. Щоб відкрити 

нове вікно, скористайтеся командою Файл/ Создать окно (або відповідною комбінацією 

гарячих клавіш Ctrl+N). Працювати з кількома вікнами зручно, коли, наприклад, в одному 

вікні відкритий список посилань на Web-сторінки, а кожна з них відкривається в 

окремому вікні, отже, в будь-який момент можна легко повернутися до списку. Окрім 

того, в той час, коли відбувається завантажування Web-сторінки в одному вікні, можна 

переглядати вміст іншого. 

Відкрити нове вікно можна також, користуючись контекстним меню посилання на 

Web-сторінки. За командою Открыть в новом окне відповідна сторінка буде відкрита в 

окремому вікні. 

Панель посилань дозволяє відкрити конкретні Web-сторінки. Коли курсор 

потрапляє на одну з кнопок панелі посилань, спливає підказка про вміст цієї сторінки і її 

URL-адресу. Під час настроювання броузера на цю панель замість пропонованих можна 

помістити будь-які інші посилання за вибором користувача. 

Робота з Web-сторінкою 

З відкритою Web-сторінкою можна працювати, як із звичайним документом у 

текстовому редакторі. Якщо вона містить інформацію, яку слід зберегти на диску, 

скористайтесь командою Файл/Сохранить как.... У діалоговому вікні, що відкрилося, 

виберіть цільову папку, введіть назву файла і натисніть кнопку Сохранить або клавішу 

Enter. При замовчуванні ім'я файла матиме розширення .htm. Подвійне клацання на 

такому файлі відкриє вікно Internet Explorer і завантажить у ньому цю сторінку.  



Якщо Web-сторінка містить інформацію, яку треба комусь переслати, 

скористайтесь командою Файл/Отправить і в підменю, що відкрилося, виберіть пункт 

Адресату. Відкриється         вікно програми Internet Mail, в якому введіть поштову адресу 

одержувача і, за необхідністю, адреси тих, кому розсилаєте копії. У тексті повідомлення 

вже знаходиться ярлик відкритої Web-сторінки. За бажанням можна супроводити його 

якимось текстовим повідомленням, а потім відіслати. 

Команда Отправить дає ще один спосіб записати Web-сторінку на дискету або 

"покласти" її в папку Портфель. 

Практичне завдання 

1.       Завантажити web – сторінку сервера училища та ознайомитися із її 

структурою.  

2.       Переглянути інформацію бібліотеки училища, домашніх сторінок, роботи 

методичних комісій та підструктур училища. 

  

Контрольні запитання 

1.     Як завантажити програму? 

2.     Які шляхи навігації в Internet ви знаєте? 

3.     Як зберегти сторінку на диску? 

 


