


Пригадаймо
1. Для чого призначено пошукові системи?

2. Які ви знаєте пошукові системи?

З. Що повинні відображати ключові слова для пошуку в Інтернеті?

4. Що є результатом пошуку в Інтернеті?

5. Що потрібно зробити для перегляду результатів пошуку, які не 
вмістилися на першій сторінці результатів?

6. Як відкрити в новій вкладці браузера веб-сторінку, на яку 
виконується перехід під час вибору гіперпосилання?

7. За яким алгоритмом здійснюється пошук матеріалів в Інтернеті?

8. Які матеріали вважаються недостовірними; неактуальними?

9. Навіщо потрібно захищати особисті дані в Інтернеті?

10. Як можна зменшити ризик потрапляння шкідливих програм на 
ваш комп’ютер під час роботи в Інтернеті?



Енциклопедія - це збірка наукових відомостей і довідок з різних тем, яка призначена 
для широкого кола читачів. 
Інтернет-енциклопедія - це веб-сайт, сторінки якого містять енциклопедичні статті 
та систему пошуку потрібних відомостей.
Існують інтернет-енциклопедії з окремих предметних областей та універсальні, що 
охоплюють усі галузі знань.

Бібліотека української літератури http://ukrlib.com.ua



Енциклопедія історії України
http://www.history.org.ua



Україномовна Вікіпедія

http://uk.wikipedia.org



Словники - це довідкові видання, що містять упорядковані переліки слів
або словосполучень з їх коротким поясненням, характеристиками або з
перекладом на іншу мову. Існують різні типи словників: орфографічні,
тлумачні, фразеологічні, словники синонімів та антонімів, словники
іншомовних слів тощо. Для спрощення пошуку даних у словниках
зазвичай їх терміни подають в алфавітному порядку.

Словопедія http://slovopedia.org.ua



Онлайн словник Розум http://rozum.org.ua



Академічний тлумачний словник  http://sum.in.ua



Онлайн-перекладач
http://pereklad.online.ua



Онлайн-перекладач http://www.translate.ru



Онлайн-перекладач http://pere.org.ua



Зручні засоби для автоматичного перекладу текстів надає пошукова система Google 

(google.com.ua). Для відкриття сторінки онлайн-перекладача можна ввести її адресу 

translate.google.com.ua в рядок адреси браузера або:

■ Відкрити у вікні браузера головну сторінку пошукової системи Google з адресою

google.com.ua.

■ У верхній частині веб-сторінки в меню Служби іі: вибрати команду Більше.

■ У списку, що відкрився, вибрати команду Перекладач.



Працюємо за комп’ютером









Підсумуємо
1. Для чого призначені інтернет-енциклопедії?

2. Які ви знаєте інтернет-енциклопедії?

З. Як виконати пошук матеріалів в інтернет-енциклопедії Вікіпедія?

4. Що таке словник? Які існують типи словників?

5. Чим відрізняється тлумачний словник від енциклопедії?

6. Які ви знаєте інтернет-словники?

7. Як виконати пошук матеріалів у словниках Словопедії?

8. Для чого призначені онлайн-перекладачі?

9. Які ви знаєте онлайн-перекладачі?

10. Як виконати переклад тексту з використанням Перекладача Google?


