
 
Тема:   
 

Мета уроку: 

 Пояснити учням необхідність використовувати 

правила етикету при спілкуванні за допомогою 

електронної пошти; 

 Навчити правильно записувати електронні адреси; 

 Навчити користуватися Outlook Express 

 Розвивати увагу, логічне мислення; 

 Виховувати інформаційну культуру, повагу, 

акуратність, пунктуальність. 

 

Хід уроку 
 

1.Організаційний момент. 

2.Актуалізація опорних знань: 

 

Виступи учнів з докладами на тему: 

 Історія розвитку Інтернету; 

 Історія розвитку електронної пошти. 

 

3.Викладення нового матеріалу: 

 

 Електронна пошта 

(У кожного учня на столі лежать правила інтернет-

безпеки та інтернет-етики для дітей і підлітків (додаток 

2))Електронна пошта (e-mail – electronic mail) виконує 

функції звичайної пошти. Електроний лист може 

включати крім текста графічні та звукові файли 

(вкладки). У 1971 ріці Рей Томлінсон, програміст з 

компьютерної фірми Bolt Beranek and Newman, розробляє 

систему електронної пошти та пропонує використовувати 

символ @ (по-англійські at, по-українські 

“собака”).Електронна пошта з’явилася на світ першою – 

одночасно з народженням самої Мережі – та більш 20 

років була головною “родзинкою ” мережі.  



Написаний тобою лист за лічені хвилини домчить до 

самого віддаленого куточка земної кулі, а ще через 

декілька хвилин ти у взмозі отримати відповідь! 

Електроний лист не перехоплює та не читає таможня, 

воно не потрапить у чужі руки – тільки в руки того, кому 

воно призначене. 

В “електроний конверт”, як і у звичайний, можно 

вложити фотографії вашої родини, копію електроного 

малюнка вашого молодшого брата, а також невеликий 

звуковий фрагмент... Обмежень по типу інформацій не 

існує, крім як по розміру вашої поштової скриньки тобто 

від об’єму дискового простору відведеного провайдером 

під зберігання вашої пошти. Як правило, розмір поштової 

скриньки десь від 2 до 5 Мбайт, но виходячи зі здравого 

смислу та норм етикету мережі розмір листа не повинен 

перевищувати 1 Мбайт. 

Ми затронули поняття “етикет”. Як ви вважаєте, яких 

правил етикету мережі слід дотримуватися? Пропорную 

розглянути 10 універсальних правил, які сформулювала 

леді Вірджині. І якщо ви з ними згодні то листок дерева 

розташуйте на гілці.(По середині дошки намальовано 

дерево, а знизу висять 10 листиків з правилами). 

1.Пам’ятайте про людину. 

2.Дотримуйтесь в мережі тих же правил, яких ви 

дотримуєтесь у реальному житті. 

3.Пам’ятайте, що ви знаходитесь у кіберпросторі. 

4.Обережно відносьтесь до часу і поглядів інших людей! 

5.Намагайтесь виглядати достойно в очах своїх 

опонентів! 

6.Не ігноруйте поради знатоків та  делітесь своїми 

знаннями з іншими. 

    7.Стримуйте пристрасті! 

8.Відностесь з повагою не тільки до своєї,  а і до чужої 

приватності 

9.Не зловживайте своєю владою і впливом в мережі. 

10. Будьте стриманими до недоліків оточуючих вас 

людей! 



Добре, як ми бачимо майже з усіма правилами ви згодні, 

тобто ви культурні і освідчені користувачі мережі і 

завжди поводитесь так як хотіли, щоб поводились з вами. 

Але всеж таки в ході бесіди я зрозуміла, що кожен з вас 

міг би додати в цей список своє правило. На столах у вас 

лежать порожні листя цього дерева-етикету, напищіть на 

ньому своє правило і розташуйте його на дереві. Щоб 

культура спілкування розквітла в нашій державі, як листя 

на цьому дереві. 

 

 Електронний адрес 

 

Формат адреси електронної пошти: 

Ім’я користувача@сервер.домен 

 

Наприклад, User2@ukr.net 

Запишіть у зошитах адресу, де послугу електроної пошти 

вам надав сервер licej з доменом com. 

 

 Outlook Express 

 

Показ відео сюжетів з основних правил використання 

Outlook Express: 

Lesson 8: “Етика при написанні електороних 

        повідомлень” 

Lesson 15: “Створення та відправлення електроних 

         повідомлень”. 

У кожного учня на парті лежать правила поетапного 

створення повідомлення (Додаток 1) 

 

 Підведення підсумків 

 

Пропоную підвести підсумки: Яких правил етикету 

потрібно дотримуватися при написанні електронних 

повідомлень. 

Молодці!!! 

mailto:користувача@сервер.домен


Але на уроці ми не тільки зробили висновки, щодо 

додержання правил етикету при написанні електронних 

повідомлень, а і вивчили основні правила написання 

електронних адрес. 

Підведемо підсумки, як ви це засвоїли. Для цього вам 

необхідно відповісти на тестові запитання: 

 

1. Задан адрес електронної пошти у мережі Інтернет: 

user-name@mtu_net.ru. Ім’я домену верхнього рівня: 

 ru; 

 mtu_net.ru; 

 user-name; 

 mtu_net.ru 

2. Задан адрес електронної пошти у мережі Інтернет: 

user-name@mtu_net.ru. Ім’я комп’ютера, на якому 

зберігається пошта: 

 ru; 

 user-name@mtu_net.ru. 

 user-name; 

 mtu_net.ru 

3. Задан адрес електронної пошти у мережі Інтернет: 

user-name@mtu_net.ru. Ім’я власника цієї 

електронної адреси: 

 ru; 

 mtu_net.ru; 

 user-name; 

 mtu_net.ru 

4. Електронна пошта (e-mail) дозволяє передавати: 

 Тільки повідомлення; 

 Тільки файли; 

 Повідомлення і вкладенні файли; 

 Відеозображеня. 

 

 

 

 

 



 

4.Засвоєння нового матеріалу: 

 

Для того, щоб закріпити основні правила роботи в 

Outlook Express пропоную вам зайняти свої місця за 

комп’ютерами і виконати Лабораторну роботу: 

Відповісти автору листа “Етикет”: 

“Вітаю, Вас! 

Напишить, будь ласка, яких правил слід дотримуватися  

при работі з електронною поштою. 

Дякую за відпоідь! Н.В.В. ” 

Молодці! Ви добре впоралися з Л.р. Кожен проаналізував 

зроблені помилки і я сподіваюсь більше не буде їх 

допускати. 

Підведемо підсумки нашого уроку. Кожен по черзі назве, 

що нового він дізнався на уроці. (Історія розвитку 

Інтернету, формат адреси електронної пошти, навчився 

працювати в Outlook Express, дізнався і буду дотримуватися 

електроної етики). 

 

5.Домашнє завдання: 

 

 Вдома відправити один одному та мені поздоровлення з 

гарним  сонячним днем. 
 


