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КОНСТРУКТОР УРОКУ

ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ
В ПОШТОВІЙ СЛУЖБІ GMAIL

Т. М. Романчук, с. Луківці, Чернівецька обл.

ТЕМА. ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ 

В ПОШТОВІЙ СЛУЖБІ GMAIL. 

ПРАКТИЧНА РОБОТА «ЕЛЕКТРОННЕ 

СПІЛКУВАННЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ІНТЕРФЕЙС»

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з етикетом та правила-
ми спілкування в мережі, з історією знаку @, смайликами, 
які використовують для написання електронного листа; 
розглянути структуру та властивості електронного лис-
та; навчити учнів на практиці працювати з  електронною 
скринькою створеною на безкоштовному сервері;

розвивальна: розвивати навички роботи з  Інтер-
нет-службами;

виховна: виховувати культуру користувача мере-
жі Інтернет.

Основні поняття: електронна пошта, поштова 
скринька, електронна адреса, електронний лист, «со-
бака (@)», веб-інтерфейс.

Обладнання: комп’ютери, мультимедійна дошка, муль-
тимедійний проектор, ноутбук, роздавальний матеріал, 
браузер Internet Explorer, поштовий клієнт Gmail.com.

Тип уроку: комбінований.

В особистій практиці приховані 
таємниці швидких і надійних успіхів.

Я. А. Коменський

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Привітання. Фіксування відсутніх.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Щороку в травні ми відзначаємо День Перемо-
ги  — свято перемоги радянського народу над фа-
шистською Німеччиною в роки Великої Вітчиз-
няної війни 1941–1945 років. Не щезне в пам’яті 
людській, не йде в забуття великий подвиг і вели-
ка трагедія нашого народу — його битва, його пе-
ремога. У довічному боргу наше покоління і перед 
тими ветеранами війни, кому пощастило прой-
ти через чорнило битв і дожити до світлого Дня 

Перемоги. Все менше їх залишається в житті.
9 Травня — це привід привітати своїх дідусів, ба-
бусь, рідних та близьких зі святом перемоги та 
приходом весни. На уроці ми розглянемо один зі 
способів привітання і використаємо його на прак-
тиці, адже, як сказав великий педагог Комен-
ський, «в особистій практиці приховані таємниці 
швидких і надійних успіхів».

Картка самоконтролю

№ 
з/п

Вид роботи на 
уроці

Максималь-
на кількість 

балів

Кількість 
отриманих 

балів

1 Самостійна робота 
«Закінчи речення»

8

2 Лото 1

3 Кросворд 1

4 Інформаційне по-
відомлення

2

Сума:

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 Самостійна робота «Закінчи речення»

1. Програму, призначену для перегляду веб-сай-
тів, називають... (браузером).

2. Логічне об’єднання комп’ютерів і ресурсів 
клієнт-серверної мережі під одним іменем — 
це… (домен).

3. Адресу, що ідентифікує комп’ютер у мережі, 
називають… (ІР-адресою).

4. Глобальна комп’ютерна мережа — це… (Ін-
тернет).

5. Комп’ютер, який використовує ресурси в ме-
режі, називають… (клієнтом).

6. Набір правил і угод для обміну інформацією 
між комп’ютерами — це… (протокол).

7. Пристрій, що застосовується для під’єднання 
комп’ютерів до глобальних мереж, назива-
ють… (модемом).

8. Сукупність подібних за змістом і оформлен-
ням веб-сторінок, які пов’язані між собою гі-
перпосиланнями та розміщені на одному сер-
вері, — це… (сайт).
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Взаємоперевірка. Виставлення балів у картку 
самоконтролю.

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 Методичний прийом «Лото»

Учитель. Для того щоб скласти лото, потріб-
но дати відповіді на поставлені запитання.

1. Як називалася перша поштова програма? 
(Send message)

2. Якого року її було створено? (1971 р.)
3. Як називають службу для пересилання повідо-

млень по комп’ютерних мережах? (E-mail)
4. Протокол, що визначає правила пересилання 

поштових повідомлень від поштового сервера 
до комп’ютера користувача. (POP3)

5. Протокол, який визначає правила пересилан-
ня поштових повідомлень від комп’ютера ко-
ристувача до поштового сервера або між по-
штовими серверами. (SMTP)

Учитель. Ви дали відповіді на поставлені за-
питання, отож обернемо лото і подивимося, що 
ми одержали. Портрет. Діти, скажіть будь ласка, 
хто зображений на цьому портреті? Що ви може-
те сказати про цю людину?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Історія знаку @ (демонстрування презентації)

Структура та властивості

електронного листа

Під час користування традиційною поштою 
поштовий лист складається з двох частин: кон-
верта з адресами відправника й одержувача та ар-
кушів із текстом листа. У конверт також можуть 
бути вкладені фотографії, вітальні листівки та 
інші додатки.

Електронний лист має потрібну структуру: 
аналогом конверта є заголовок листа, тіло листа 
містить текст повідомлення, прикріплені файли 
нагадують вкладені в конверт додатки.

Заголовок листа містить службові дані, які по-
трібні для забезпечення отримання листа адреса-
том, та складається з кількох полів:

  Від — поле для введення адреси відправника;
  Кому — поле для введення адреси електронної 

поштової скриньки одержувача; можна ввес-
ти кілька адрес одного або різних одержувача.

  Копія — поле для введення адрес інших одер-
жувачів листа, дані яких будуть відомі іншим 
адресатам;

  Прихована (Прихована копія) — поле для вве-
дення адрес одержувачів, дані яких не буде по-
відомлено іншим адресатам; 

  Тема — поле для введення короткого опису 
змісту повідомлення; 

  Приєднати — поле з повідомленням про фай-
ли, прикріплені до листа.
Тіло листа містить безпосередньо текст повідо-

млення адресатові. 
У ході оформлення листа можна змінювати 

значення властивостей символів та абзаців тек-
сту, застосовувати кольоровий фон, вставляти го-
ризонтальну розділову лінію, гіперпосилання та 
зображення. 

Користувач може розробити текст власного 
підпису, який буде автоматично додано до листа. 

Електронні листи можуть

мати такі властивості:

  Кодування — визначає таблицю кодів, яку ви-
користовують під час написання листа;

  Важливість — характеризує зміст листа. Зна-
чення встановлює відправник. Важливість лис-
та може бути високою, звичайною, низькою;

  Прочитаний — визначає, чи був лист відкри-
тий одержувачем; значення властивості — про-
читаний, не прочитаний;

  Наявність вкладення — визначає, чи має лист 
прикріплені файли; значення властивості — 
має вкладення, не має вкладення.

Етикет та правила

електронного спілкування

  Починайте текст листа з привітання, завер-
шуйте підписом.

  Якщо звертаєтеся до людини, з якою ви осо-
бисто не знайомі, назвіть себе.

  Не забудьте вжити слова «будь ласка», якщо 
звертаєтеся до кого-небудь із проханням.

  Подякуйте, якщо хтось допомагає вам.
  Стежте за тоном вашого листа, намагайте-

ся уникати фраз, що можуть стати причиною 
конфлікту на релігійній, расовій, політичній 
чи іншій основі.

  Не надсилайте в листах неперевірених даних 
без посилання на їхнє джерело.

  Намагайтеся не допускати граматичних поми-
лок, використовуйте засоби перевірки орфо-
графії, надані поштовою службою. 

  Зазначайте тему свого листа. Часто користувач 
орієнтується саме на тему, коли переглядає по-
шту та вибирає листи для отримання із сервера.
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  Не пишіть увесь текст листа великими літера-
ми — його важко читати.

  Не зловживайте позначкою високої важливос-
ті листа.

  Не надсилайте в листах оголошень і реклами, 
якщо вони не є предметом обговорення.

  Включайте до повідомлення цитати з листа, на 
який відповідаєте, якщо ви посилаєтеся на де-
які слова співрозмовника.

  Не додавайте без потреби прикріплення до лис-
та, оскільки це суттєво впливає на його розмір. 
За можливості стискайте файли, що прикрі-
плюєте, використовуючи програми-архіватори. 
Повідомляйте адресата, які файли додаєте до 
листа, оскільки часто через прикріплені файли 
розповсюджуються комп’ютерні віруси.

Електронна пошта позбавлена можливості пе-
редавати міміку та жести, які виражають ваше 
ставлення до предмета обговорення. Для переда-
вання емоцій в Інтернеті використовують смай-
лики (англ. smile — усмішка) — послідовності 
символів, що нагадують обличчя. Правильне ви-
користання смайликів додає листу настрій, ро-
бить його більш емоційним. Найчастіше викорис-
товують такі смайлики:

 — Усмішка

 — Сум

 — Роздратування

 — Самовдоволена усмішка

 — Сміх

 — Захоплення

 — Доброзичливість

 — Подив

Повторення правил безпечної роботи на ком-
п’ютері.

VІ. ПЕРВИННА ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

 Практична робота

Варіант І
1. Написати офіційного листа до Чернівецької 

міської ради (з нагоди дня місцевого самовря-
дування).

2. Надіслати листа за адресою romanchuktm@
gmail.com

Варіант ІІ
1. Написати листа приватного характеру з приві-

танням до Дня 9 травня. 
2. Надіслати лист за адресою romanchuktm@

gmail.com

VІІ. ПЕРВИННЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

 Методичний прийом «Кросворд»

1. Який символ відділяє ім’я користувача від 
ім’я сервера? (Собака)

2. Яке значення має цей символ? (На)
3. Секретне слово для входу в електронну скринь-

ку. (Пароль)
4. Для передавання емоцій в Інтернеті викорис-

товують… (Смайлик)
5. Назвіть ім’я інженера, який розробив першу 

поштову програму. (Рей)
6. Ім’я користувача електронної скриньки. (Логін)

1

2

3

4

5

6

Ключове слово: онлайн.
Виставлення учнями балів у картки самокон-
тролю.

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія

 Методичний прийом «Кольорова феєрія»

Намалюйте смайлик за зразком та створіть 
квітку настрою.

«Я все зрозумів » — 
«Мені дещо не зрозуміло» — 
«Мені складно зрозуміти» —

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати конспект.
2. Надіслати електронного листа своєму одно-

класникові на довільну тему.
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ОСНОВА
професійного

зростання
Комплект журналів ВГ «Основа»

(індекс  — 01631)

01654 Управління школою
90811 Виховна робота в  школі
08402 Вивчаємо українську мову та літературу
90814 Зарубіжна література
01656 Англійська мова та література
01650 Математика в  школах України
08417 Фізика в  школах України
08408 Історія та правознавство
08405 Географія
90807 Економіка
01660 Біологія
01658 Хімія
08412 Початкове навчання та виховання
37064 Класному керівнику
37063 Інформатика в  школі
37071 Фізичне виховання в  школах України
37067 Мистецтво в  школі 
37068 Трудове навчання в  школі
37059 Завучу. Усе для роботи
37070 Шкільному психологу. Усе для роботи
49671 Математика в  школах України. Поза-

класна робота
49672 Основи здоров’я
49673 Педагогічна майстерня
49677 Шкільний бібліотекар
49670 Логопед

Нове видання у  комплекті
89476 Вихователю ГПД. Усе для роботи

До складу комплекту не входить
01652 Русский язык и литература в  школах Украины
90810 Англійська мова в  початковій школі
95929 Дошкільний навчальний заклад
37061 Зростаємо разом
37062 Растем вместе
37069 Німецька мова в  школі
49674 Позашкільна освіта


