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Інтернет 

Інтернет є міжнародною комп'ютерною мережею, 
яку можна використовувати для перегляду веб-сайтів і 
для виконання багатьох завдань, в тому числі: 

• Пошук інформації 

• Спілкування по електронній пошті 

• Участь в освітніх програмах 

• Отримання доступу до розваг 

• Ведення бізнесу 



Варіанти використання Інтернету 

і хмарних служб 
Уявіть, що вам необхідно зробити 

обмін інформацією між комп'ютером, що 
знаходяться у вашій мережі, і 
комп'ютером з іншої мережі. Для 
виконання такого обміну можна з'єднати 
дві мережі за допомогою Інтернету. 
Інтернет - це набір мереж, пов'язаних між 
собою для обміну даними. Сьогодні 
Інтернетом користуються у всьому світі. 



Варіанти використання Інтернету 

і хмарних служб 

Новою тенденцією в Інтернеті є хмарні служби, які 
дозволяють користувачам зберігати дані і запускати 
програми на віддалених машинах, а також отримувати 
доступ до цих даних з будь-якого комп'ютера. Хмарна 
служба тиражується на кілька розподільних центрів, 
розташованих по всьому світу. Така реплікація дозволяє 
іншим машинам відновлювати функціонування хмарної 
служби, якщо в працюючому центрі відбувається перерва 
в обслуговуванні або втрата мережевого підключення. 



Використання Інтернету 

В Інтернеті можна робити наступне. 

• Здійснювати банківські операції; 

• Спілкуватися з людьми з різних країн світу; 

• Отримувати свіжі новини про події в світі; 

• Шукати інформацію на будь-які теми; 

• Проходити навчальні курси за своїм вибором 
і навіть здавати іспити; 

• Отримувати доступ до розважальних 
ресурсів, включаючи музику, ігри, ТВ, фільми 
і фотографії; 

• Купувати і продавати товари. 



Вимоги до інтернет-з'єднання 

Для підключення до Інтернету потрібна наявність 
спеціального обладнання і доступ до певних послуг.  

Для підключення до Інтернету необхідні комп'ютер 
або подібний до нього пристрій, пристрій підключення, 
наприклад модем і постачальник послуг Інтернету 
(ISP). . 

В якості комп'ютерного пристрою можна вибрати 
персональний комп'ютер, портативний комп'ютер, 
планшетний комп'ютер або мобільний пристрій, 
наприклад, стільниковий телефон або смартфон. 



Вимоги до інтернет-з'єднання 

Щоб підключити комп'ютер до Інтернету, необхідний пристрій для 
підключення, наприклад, модем. Він перетворює цифрові дані в 
аналоговий сигнал і передає його по телефонній лінії. 

Модем може бути вбудований в комп'ютер або бути окремим 
зовнішнім пристроєм, що підключається. 

Постачальник послуг Інтернету - це організація, що надає 
приватним особам, підприємствам і організаціям послуги по 
підключенню до Інтернету. Вона також може надавати додаткові 
послуги, наприклад, простір у сховищі для організації загального 
доступу до даних користувача. 



Вимоги до інтернет-з'єднання 
Для підключення до Інтернету можна використовувати будь-який з трьох 

наступних методів. 

1. Можна підключатися до Інтернету за допомогою кабелів. Таке підключення 
називається фізичним. 

2. Для підключення також можна використовувати бездротовий зв'язок. 
Комп'ютерний пристрій, що підтримує технологію бездротового підключення, 
обладнано платою Wi-Fi, яка забезпечує бездротовий зв'язок між цим пристроєм і 
мережею. 

Фізичне з'єднання між платою Wi-Fi і постачальником послуг Інтернету відсутнє. 

Іншим пристроєм, необхідним для бездротового підключення, є точка доступу. 
Вона служить для з'єднання бездротового комп'ютерного пристрою з дротовою 
мережею. 

Ця дротова мережа може належати Інтернет-провайдеру. Через постачальника 
послуг Інтернету можна потім підключитися до Інтернету. 



Вимоги до інтернет-з'єднання 

3. Також отримати доступ до Інтернету можна за 

допомогою вбудованих функцій мобільного пристрою, 

наприклад, смартфону. 

Коли ви підключаєте смартфон до свого ПК або 

ноутбука, бездротовий пристрій, наприклад, USB-модем, 

надає доступ до Інтернету по мережі 4G, 3G, GPRS 

(пакетний радіозв'язок загального користування) або за 

допомогою технології передачі даних по комутованих 

каналах (смартфон виконує роль модему). 

 

 



Характеристики двох типів 

інтернет-з'єднання 
Існує два найпоширеніші способи підключення до Інтернету: 

віддалене з'єднання і виділена лінія.  

У комутованого підключення невисока вартість, але дуже низька 
швидкість обміну даними. Підключення по виділеній лінії є досить 
швидкими, але вимагає наявності певної інфраструктури, яка може 
бути відсутня, наприклад в сільській місцевості. 

Виділена лінія підтримує підключення комп'ютера до Інтернету на 
постійній основі. Завдяки виділеній лінії немає необхідності 
звертатися до постачальника послуг Інтернету щоразу, коли потрібно 
підключитися до Інтернету. 



Пропускна здатність і типи 

підключення до Інтернету 

Пропускна здатність - це обсяг даних, який може 
бути переданий по мережі за певний проміжок часу. Ця 
величина вимірюється в бітах за секунду (біт/с), в 
мегабітах за секунду (Мбіт/с) або в кілобітах за секунду 
(Кбіт/с). Якщо пропускна здатність мережі становить 1 
Мбіт/с, це означає, що за одну секунду по мережі може 
бути переданий один мегабіт даних. Фактична 
швидкість передачі даних залежить від ряду таких 
факторів, як обладнання, постачальник послуг 
Інтернету, тип підключення до Інтернету і число 
абонентів, які одночасно використовують одне і те 
саме з'єднання. 



Пропускна здатність і типи 

підключення до Інтернету 

При комутованих підключених до Інтернету з'єднання з постачальником послуг Інтернету 
встановлюється через телефонну комутовану мережу загального користування (Public Switched 
Telephone Network, PSTN). Швидкість передачі даних сучасних комутованих підключень досягає 
56,6 Кбіт/с. 

Бездротовий доступ до Інтернету здійснюється через радіохвилі, що з’єднують комп’ютер з 
такими пристроями дротового зв’язку, як наприклад, дротовий модем. Цей тип підключення 
зручний, але не може забезпечити таку саму швидкість передачі даних, як дротове підключення. 
При бездротовому доступі дані можуть передаватись зі швидкістю до 600 Мбіт/с. 



Пропускна здатність і типи 

підключення до Інтернету 

Лінії Т1 – це виділені телефонні підключення до Інтернету і на даний час 
найчастіше використовуються комерційними організаціями. Підключення Т1 може 
забезпечувати швидкість передачі даних до 1544 Мбіт/с. 

DSL-з’єднання забезпечують передачу даних через дроти місцевої телефонної 
мережі. Найбільш поширеним різновидом DSL-з'єднання є ADSL-з’єдннаня. ADSL-
з’єдннаня потребує спеціального модема. DSL-лінії дозволяють передавати дані зі 
швидкістю від 384 Кбіт/с до 8 Мбіт/с. 



Кабельний модем забезпечує широкосмуговий доступ до Інтернету за допомогою інтернет-
з'єднання, яке надають постачальники кабельного телебачення. При використанні кабельних 
модемів здійснюється постійне підключення до мережі Інтернет. Середня швидкість передачі 
даних кабельними модемами складає 25 Мбіт/с, але вона може бути і значно більше. 

Інтернет-з'єднання через стільниковий зв’язок дозволяють підключитись до Інтернету з будь-
якого місця і в будь-який час. Швидкість передачі для стільникових з’єднань залежить від 
технології, що використовується. Стандарт LTE (4G) здатен забезпечити швидкість передачі до 
100 Мбіт/с для вхідних даних та до  Мбіт/с для вихідних. 

Пропускна здатність і типи 

підключення до Інтернету 



Веб-компоненти 

Інтернет – це об'єднання декількох мереж. Для пошуку інформації в Інтернеті 
необхідно знати, де і як отримати до неї доступ. Адреси, що формуються на основі 
інтернет-протоколу (IP), застосовуються для позначення веб-сайтів та інтернет-
користувачів, так щоб їх можна було легко розпізнати. Веб-браузери звертаються до 
цих IP-адрес для відкриття веб-сторінок і для отримання доступу до різних мереж. 

Ви коли-небудь замислювалися над тим, як працює Інтернет? 

Коли ви підключаєтеся до Інтернету, ваш постачальник послуг Інтернету (ISP) 
присвоює вам унікальний ідентифікатор. Він називається адресою по інтернет-
протоколу (IP-адресою). 

Кожен користувач або веб-сайт в Інтернеті має свою унікальну IP-адресу. 

Уявіть, що вам довелося б пам'ятати всі ці числові IP-адреси, щоб відвідувати 
свої улюблені сайти. Це було б дуже непросто! 

Замість цього для веб-сайтів використовується універсальний покажчик ресурсу 
(URL), який частіше називають веб-адресою. 



Виконання транзакцій в Інтернеті 
У багатьох комерційних компаній є свої сайти в Інтернеті, які дозволяють 

виконувати різні інтернет-транзакції. Ці транзакції можуть являти собою 
купівлю або продаж товарів, замовлення квитків на різні заходи або 
виконання банківських операцій. 

Під інтернет-транзакцією розуміється ділова операція, яка здійснюється 
за допомогою електронної системи, наприклад, за допомогою мережі 
Інтернет. 

Ви можете купувати і продавати товари та подарунки через Інтернет за 
допомогою дебетової або кредитної карти. 

Транзакції з використанням банкомату, такі як внесення готівкових 
коштів, зняття грошей з рахунку, виписки і грошові перекази, є прикладами 
інтернет-транзакцій. 

При виконанні інтернет-транзакцій зазвичай доводиться вводити на веб-
сайтах особисті відомості, наприклад, ім'я користувача, пароль, адреса, дані 
кредитної картки або реквізити банківського рахунку. 

З огляду на передачі великої кількості особистих відомостей в ході 
інтернет-транзакцій слід забезпечувати безпеку їх виконання, а також 
проводити їх тільки на надійних веб-сайтах. 



Робота з електронною поштою 
Електронна пошта багато в чому аналогічна 

традиційній пошті. Тільки для написання повідомлень 
використовуються не папір і ручка, а спеціальна 
програма, і роль листоноші при доставці пошти 
адресату виконує мережевий сервер. Повідомлення 
може потрапити на інший кінець світу в лічені секунди, 
при цьому воно може містити такі елементи: 

• Текст; 

• Малюнки; 

• Файли даних; 

• Звукові файли; 

• Відеокліпи; 

• Та багато іншого. 



Принципи роботи електронної 

пошти 
Електронна пошта дозволяє спілкуватися з 

друзями, родичами та іншими людьми через Інтернет. 

Електронна пошта прекрасно підходить як для 

простого спілкування, так і для швидкого обміну 

важливою інформацією. 

Електронна пошта дозволяє відправляти 

повідомлення через Інтернет. Для відправки 

електронного повідомлення вам необхідно знати 

адресу електронної пошти одержувача. 



Принципи роботи електронної 

пошти 
Адреса електронної пошти складається з двох частин, розділених символом «@»: 

перша представляє собою ідентифікатор користувача, а друга - домен. 

Електронне повідомлення складається з трьох основних частин: заголовок, рядок 
теми і тіло повідомлення. 

У заголовку міститься адреса електронної пошти одержувача. Ви можете вставити 
додаткові електронні адреси, і їх власники теж отримають це повідомлення. 

Рядок теми відображає основний зміст електронного послання. У всіх електронних 
листах повинна бути присутнім рядок теми. 

В області для повідомлення наводиться основний зміст електронного листа. Дуже 
важливо виконувати перевірку орфографії і граматики в тексті повідомлення. 

Новий електронний лист з'являється в поштовій скриньці одержувача. В 
електронному листі міститься адреса електронної пошти відправника. 



Створення адреси електронної 

пошти. Створення та надсилання 

повідомлень електронної пошти 

 Для використання електронної пошти 
необхідно зареєструватися у відповідній 
службі, що надає послуги по роботі з 
електронною поштою. 

Процес створення електронних 
повідомлень досить простий. За допомогою 
облікового запису електронної пошти ви 
можете відправляти електронні 
повідомлення одержувачам з усіх куточків 
світу. 



Створення адреси електронної 

пошти 

Для того щоб користуватися електронною поштою, необхідно створити обліковий 
запис. 

Підключитись до Інтернету можна за допомогою будь-якого зручного для вас 
браузера: Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome та ін. Спочатку перейдіть на сайт 
www.i.ua або будь-який інший поштовий сервер, ввівши цю адресу в браузері. 
Початковим користувачам необхідно вибрати посилання «Зареєструватися». 

http://www.i.ua/
http://www.i.ua/


Створення адреси електронної 

пошти 
Ім'я вашого профілю (логін) має бути 

унікальним. Якщо вибране спочатку ім'я 
недоступне, спробуйте злегка змінити його. 

Пароль повинен містити не менше 8 
символів, що відносяться як мінімум до двох 
з наступних категорій: заголовні літери, малі 
літери, цифри і символи. 

У бот-захисту поставте галочку , що ви 
не робот. Деякі реєстратори застосовують 
контрольні зображення (CAPTCHA), які 
використовуються для гарантії того, що 
обліковий запис створюється людиною, а не 
програмою. 

При першому вході вам буде надісланий 
лист. Він познайомить вас з можливостями 
облікового запису електронної пошти. 

 



Правила етикету для електронної пошти 
При написанні повідомлень електронної пошти слід завжди керуватися 

відповідними правилами етикету. Стиль написання залежить від того, чи призначений 
ваш електронний лист діловому партнерові, другові чи родичу.  

Листування між діловими партнерами носить, як правило, формальний характер, в 
той час як з друзями і родичами можна спілкуватися більш невимушено. 

При спілкуванні з діловим партнером слід вітати його з належною повагою, 
вживаючи його ім'я і належне звернення (пан, пані). Повідомлення, призначене друзям 
і родичам, можна почати просто словом «Привіт». 

Текст, написаний великими літерами, передає сильні емоції. Не рекомендується 
писати одними великими літерами повідомлення комерційного або професійної 
характеру. Подібним написанням не слід зловживати і в листах для друзів і родичів. 

Дотримання правил орфографії та граматики також дуже важливо, для того щоб 
справити хороше враження на ділового партнера. При листуванні з друзями і родичами 
це менш актуально; проте, подібний підхід дозволить найбільш точно доносити свої 
думки. 

Ділові листи повинні бути короткими і торкатися лише теми, що обговорюється. В 
особистих листах це не обов'язково. 

В кінці листів необхідно ставити підпис. У діловому підписі зазвичай міститься 
контактна інформація. У дружніх листах підпис може бути менш офіційним. 


