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ПЛАН УРОКУ 

майстрів виробничого навчання Колесник Н.А. та Расулової Т.М. 

 

Тема по програмі: Тема 7. Приймання та оброблення замовлень на послуги 

документального зв’язку. Надання послуг 

Тема уроку: Зан.24. Новітні технології спілкування. ІР-телефонія. Skype. 

Мета уроку:   

навчальна: формування й відпрацьовування навичок роботи  в Skype, 

навички обміну миттєвими повідомленням в Skype, передавання файлів, 

навчитися створювати контакти та телефонувати  в Skype. 

виховна: виховати в учнів акуратність,  почуття взаємодопомоги, ділового 

співробітництва, виховувати творче відношення до навчання та любов до обраної 

професії, формувати стійкі якості особистості робітника-професіонала. 

розвиваюча: розвивати професійне мислення, розвивати необхідність 

постійного самовдосконалення, формування готовності до оволодіння сучасними 

технікою та технологією виробництва, творчий підхід до роботи, естетичний смак 

та почуття стилю. 

Очікуваний результат: отримати навички роботи  в Skype, навчитися створювати 

контакти, обмінюватися миттєвими повідомленням, передавати файли та 

телефонувати  в Skype.  

Методи: демонстрація за допомогою інформаційних технічних засобів навчання, 

бесіда з практичним показом виконання професійних дій, частково-пошуковий 

метод, аналіз конкретних ситуацій, навчально-виробничі  вправи. 

Дидактичне забезпечення: роздатковий матеріал (завдання практичної роботи), 

інструкційні картки, комп'ютерна презентація 

Тип уроку: формування нових знань. 

Вид уроку: комбінований нестандартний бінарний урок-відеоконференція з 

використанням інтерактивних технологій. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

1. ПК  у кількості 14 шт., із відповідним програмним забезпеченням. 

2. Роздатковий матеріал (завдання практичної роботи). 

3. Інструкційні карти. 

4. Комп'ютерна презентація. 



5. Проектор. 

6. Інтерактивна дошка. 

7. Мультимедійна мишка. 

8. Веб-камера. 

9. Відеофайл, створений за допомогою програми uvScreenCamera 

 

Міжпредметні зв’язки: охорона праці, попередні теми даного предмету, 

інформатика, спеціальний предмет «Основи надання телекомунікаційних послуг». 

Список основної та додаткової літератури:  

1. В. Д. Руденко, О. М. Макарчук, М. О. Патланжоглу  Базовий курс 

інформатики Кн. 2: Інформаційні технології, 2009 

2. Макарова Н. В., Матвєєва Л. А., Бройдо В. Л. Підручник “Інформатика 

Підручник “Інформатика”,М.: «Фінанси та статистика»,  2009 р. 

3. Інтернет-ресурс http://www.skype.com/ru/ 

ХІД УРОКУ: 

І. Організаційна частина: 

Урок проводять майстри в/н в двох окремих лабораторія. Перед 

початком уроку завантажується програма Skype. Здійснюємо відео дзвінок 

майстру в/н, який веде заняття у паралельній групі. 

 Привітання.  

 Перевірка  зовнішнього вигляду учнів, спецодягу. 

 Перевірка  присутності учнів, підготовки їх до навчання.  

 Перевірка робочих місць. 

Для того, щоб учні в двох підгрупах 

одночасно бачили презентацію, яка буде 

демонструватися на екрані, необхідно  

активувати функцію «Демострація 

екрана», для цього або виконати команду 

Дзвінки-Демонстрація екрану, або за 

допомогою кнопки «+» на панелі 

інструментів вибрати пункт 

«Демострація екрана». 

 

ІІ. Вступний інструктаж: 

2.1. Актуалізація знань учнів   

Майстер в/н знайомить учнів із метою та темою уроку (в процесі уроку 



використовується презентація).  

Майстер в/н Колесник Н.А.: 

Ми з вами продовжуємо вивчення теми: «Приймання та оброблення 

замовлень на послуги документального зв’язку. Надання послуг». 

(використовується веб-сторінки з гіперпосиланнями) 

Тема сьогоднішнього уроку: Новітні технології спілкування. ІР-

телефонія. Skype. 

Мета: отримати навички роботи  в Skype, навчитися створювати контакти, 

обмінюватися миттєвими повідомленням, передавати файли та телефонувати  в 

Skype.   

 

Сьогодні ми проведемо з вами урок у вигляді телемосту між двома 

підгрупами учнів групи № 15. 

Майстер в/н Расулова Т.М.:  

Повторення знань з охорони праці ми проведемо у вигляді відео 

конференції. Учні 1-ї підгрупи задають питання учням 2-ї підгрупи та 

навпаки. 

І підгрупа ІІ підгрупа 

Питання: Вимоги 

безпеки перед початком 

роботи 

Відповідь:  

Оглянути робоче місце. Упорядкувати робоче місце, 

переконатися, що на робочому місці відсутні сторонні 

предмети, всі устрої і блоки ПЕОМ під’єднані до 

системного блока. 

Перевірте: 

- справність рознімань кабелів електроживлення і 

блоків пристроїв; 

- відсутність зламів і ушкоджень ізоляції дротів 



живлення; 

- відсутність відкритих струмоведучих частин у 

пристроях ПЕОМ; 

- відрегулюйте СИДІННЯ робочого стільця  на 

оптимально зручну висоту; кут нахилу спинки стільця 

повинний змінюватися в межах 90-220 град, до 

площини сидіння; 

- розташуєте крісло і пристрій для відображення 

інформації - відеотермінал (ВДТ), так щоб кут ; зору на 

екрані ВДТ складав 25 град. , а відстань до екрана 600-

800 мм;  

- вживіть заходи, щоб при нормальній освітленості 

робочого місця пряме світло не потрапляло на екрани 

приборів. 

Протерти злегка зволоженою серветкою клавіатуру, 

зовнішню поверхню екрана ВДТ. 

Перед початком роботи природну освітленість у 

помешканнях із ПЕО необхідно регулювати жалюзями 

або фіранками, або іншими сонцезахисними 

пристроями. 

Перед умиканням штепсельної вилки кабелю 

електроживлення в розетку 220V переконаєтеся в тому, 

що усі вимикачі мережі на усіх пристроях ПЕО 

знаходяться в положенні "виключене", а корпуса 

пристроїв "заземлені" (занулені). 
 

ІІ підгрупа І підгрупа 

Питання: Вимоги 

безпеки по закінченні 

роботи. 

 

 

Відповідь: Встановити в положення "виключено" усі 

тумблери (вимикачі) пристроїв, Із якими ви працювали, 

а також перемикачі (рубильники) на електрощитах. 

Відключити штепсельні вилки від розеток 

електроживлення. 

Виключити вентиляцію. 

Зробити вологе прибирання робочого місця. Екран ВДТ 

протирати від пилюки не рідше одного разу в зміну. 

Прибирання пилу з апаратури робити при виключеному 

електроживленні. 

При експлуатації ПЕОМ у кілька змін оператор 

(користувач) зобов'язаний передати ПЕОМ зміннику, 

повідомивши йому про усі неполадки, що були за 

минулу зміну. 



Майстер в/н Колесник Н.А.: Давайте з вами проведемо бліцопитування на 

тему «Охорона праці в цифрах» (запитання задаються по черзі кожній підгрупі). 

При отриманні відповіді на запитання майстер в/н наголошує на 

необхідності її чіткого та повного формулювання, наголошує на необхідності 

знання української мови, ділового спілкування, які будуть необхідні учням, як 

майбутнім працівникам, при роботі на підприємствах, при спілкуванні з 

клієнтами. При опитуванні використовується динамічна презентація. Кожний 

слайд містить запитання, відповідь, ілюстрацію. 

БЛІЦОПИТУВАННЯ НА ТЕМУ «ОХОРОНА ПРАЦІ В ЦИФРАХ» 

(декілька прикладів слайдів, презентація додається) 

 

   

   
 

Майстер в/н Расулова Т.М.: Проведемо повторення знань з 

попереднього матеріалу  

Для повторення попереднього матеріалу проводиться опитування 

фронтальне в двох підгрупах та індивідуальне. 

Декілька учнів виконують індивідуальні завдання (по два з кожної 



підгрупи). На виконання  відводиться 7 хвилин. Завдання учні отримують через 

електронну пошту, відповіді також пересилають (додаток 2). 

Завдання 1. Знайти інформацію у Вікіпедії   «IP-телефонія. Визначення» (1 

сторінка А4). Після виконання роботи оформити алгоритм її виконання (вставити 

в текстовий документ скріншоти) та відправити роботу майстру в/н. 

Завдання 2. Пройти тестування за допомогою програми тестів, скріншот 

результату вставити у текстовий редактор, лист переслати майстру в/н. 

Під час виконання індивідуального завдання решта учнів працюють в 

режимі телемосту, пропонують іншій підгрупі виробничу ситуацію. 

 

Майстер в/н Расулова Т.М.: В той час поки учні виконують індивідуальні 

завдання ми з вами розглянемо виробничі ситуації. 

 
І підгрупа ІІ підгрупа 

Питання 1: 

1-ша підгрупа: ВИРОБНИЧА 

СИТУАЦІЯ -  приймання телеграми 

по телефону 

Перед показом задається 

питання учням другої групи: 

Питання: Після перегляду 

сценки дайте відповідь на питання.  

В яких випадках показані дії 

вірні, якщо є інші варіанти повідомте 

їх.  

Відповідь: Прийнявши по телефону 

замовлення від відправника, працівник 

зв’язку при автоматичному визначенні 

номера відправника приймає телеграму. 

Якщо номер не визначився, заповнює 

бланк-замовлення,  зазначаючи в ньому 

номер телефону відправника, дату та час. 

Протягом години працівник зв’язку 

викликає абонента і приймає від нього 

телеграму у порядку, передбаченому для 

приймання телеграм.  

Для контролю за правильністю 

приймання телеграм працівник зв’язку 

зачитує відправникові повністю телеграму, 

отримує його підтвердження, повідомляє 

номер телеграми, особистий номер. 

 



ПЕРША ВИРОБНИЧА СИТУАЦІЯ: 

Телефонний дзвінок, оператор бере телефонну слухавку, представляється:  

- Прийом телеграм по телефону, оператор № 5. Слухаю Вас.  

Клієнт: Я хочу відправити телеграму. 

Оператор: Слухаю Вас, назвіть адресу, одержувача. 

Клієнт:  Полтава, вул. Першотравнева 5 кв. 15, Петренку Олегу Вадимовичу 

Терміново передай документи про освіту, підпис -  Наташа 

Оператор: Повторюю текст телеграми: Полтава, вул. Першотравнева 5 кв. 15, 

Петренку Олегу Вадимовичу Терміново передай документи про освіту  Наташа.  

Оператор: Ваша телеграма № 01/25, оператор № 5.  

До побачення. 

 

Майстер в/н Колесник Н.А.: Розглянемо другу виробничу ситуацію. 

 

ІІ підгрупа І підгрупа 

Питання 1: 

2-га підгрупа: ВИРОБНИЧА 

СИТУАЦІЯ 

Перед показом задається питання учням 

першої групи: 

Питання:  

На робочому місці є три телеграми, їх 

потрібно відсортувати: службові 

телеграми окремо, вхідні та вихідні 

також окремо.  Яка із запропонованих 

телеграм є службовою та чому, хто та в 

якій черговості їх готує? Які телеграми 

вхідні, вихідні? 

Відповідь: Службові телеграми 

друга і третя.  

Вихідні – 1-ша - одержувачу та 3-

тя - відправнику. 

За допомогою телеграфного коду 

«Зв’язок» оператор визначає значення 

кодового слова (КИОСК). 

«Телеграма № ... від ... не 

доставлена, адресат за вказаною 

адресою не проживає». 

Начальник відділення складає 

телеграму на ім’я відправника,де 

повідомляє причину невручення 

загальноприйнятою мовою.  



ДРУГА  ВИРОБНИЧА СИТУАЦІЯ: 

На екрані демонструються телеграми: 

 
 

Київ 51 вул. Першотравнева 32 Петренко О П 

Зустрічай 18 потяг 35  вагон 6 

Катерина 

Відправник: Головань Оксана Василівна, вул. Шевченко 58 кв.10, Вінниця 36 

№ телеграми 36/8 від 16.03.13 час 8.00 

У відповідь з м. Києва надійшла телеграма з наступним змістом: 

Вінниця 36 ВЗ НВ 

Ваша телеграма 36/8 від 16.03.13 8.00 КИОСК 

НВ 51 Терещенко 

Що означає ця телеграма та які дії ви, як оператор, повинні виконати? 

Головань Оксана Василівна, вул. Шевченко 58 кв.10, Вінниця 36 

Ваша телеграма 36/8 від 16.03.13 8.00 Петренко ОП не доставлена адресат за 

вказаною адресою не проживає 

 

ВН 36 Западюк 

 

Після розгляду виробничих ситуацій, продовжується опитування 

(фронтально). 

Майстер в/н Расулова Т.М. задає питання по черзі першій та другій 

підгрупам. При опитуванні використовується динамічна презентація. 



 
1. Що таке Інтернет? 

   
Звертається увага на визначення згідно Закону України «Про 

телекомунікації», наголошується що цей Закон регламентує роботу 

підприємств, що надають телекомунікаційні послуги. 

2. Що таке браузер та які браузери ви знаєте? 

   
3. Із запропонованих варіантів відповіді виберіть вірний? 

Гіпертекст - це: 

А) дуже великий текст 

Б) активний текст, натиснення на який викликає перехід на іншу сторінку чи 

іншу частину поточної сторінки. 

В) текст, набраний на комп'ютері 

Г) текст, у якому використовується шрифт великого розміру 

   



Продовжує опитування майстер в/н Колесник Н.А. 

4. Із запропонованих варіантів відповіді виберіть вірний? 

Електронна пошта (e-mail) дозволяє передавати: 

А) тільки повідомлення 

Б) тільки файли 

В) повідомлення та додані файли 

Г) відеозображення 

  

5. Із запропонованих варіантів відповіді виберіть вірний? 

Адреса електронної пошти в мережі Інтернет: user_name@rambler.ru 

Назвіть ім'я власника цієї електронної адреси? 

А).ru 

Б) mtu-net.ru 

В) user_name 

Г) mtu-net  

   

Після відповіді на екрані з’являється  приклад електронної адреси, майстер 

наголошує складові частини електронної адреси. 

 
6. Які  два способи роботи з електронною поштою ви знаєте? 

з використанням сайту поштового сервера 

pupil@ukr.net 

Ім'я поштової 

скриньки (логін) 
доменне ім'я сервера, що 

містить поштову скриньку 



з використання поштових програм, які ще називають поштовими клієнтами. 

   
 

Після закінчення опитування проводиться перевірка виконання 

індивідуального завдання учнями груп, яке учні після виконання переслали на 

електронну адресу майстра в/н. Всі дії, які виконує майстер учні продовжують 

бачити на екрані в режими «Демонстрація екрана» (додаток 6, додаток 7). 

 

            
 

2.2. Пояснення нового матеріалу та способів виконання практичних дій:  

 

Продовжується функція «Демонстрація екрана», майстер демонструє 

презентацію «Пояснення нового матеріалу».  

 

 

Майстер в/н Расулова Т.М. наголошує тему та мету уроку. 

Тема уроку: Новітні технології спілкування. ІР-телефонія. Skype. 

Мета уроку:  навчитися обмінюватися миттєвими повідомленням в Skype, 

передавати файлів, навчитися створювати контакти, телефонувати в Skype. 



 
 

Мотивація навчальної діяльності  

Кожен день мільйони людей відчувають потребу зв’язатися з близькою 

людиною, яка знаходиться в іншому місті чи за кордоном. Інтернет вирішує 

проблему спілкування на відстані за допомогою електронної пошти або інших 

програм. Однією з таких програм є Skype (Скайп). 

Скайп (Skype) – програма, яка дозволяє безперешкодно і дуже дешево 

спілкуватися людям, що знаходяться далеко один від одного.  

Для Скайпу не існує кордонів, зовсім неважливо, що Ви перебуваєте на 

Україні, а співрозмовник десь в Африці. Головне щоб у вас поруч був комп’ютер з 

доступом до Інтернету. 

Продовжує пояснення майстер в/н Колесник Н.А.: 

Згідно з даними дослідження компанії TeleGeography, платформа для 

дзвінків через Інтернет Skype відвоювала вже третину міжнародного телефонного 

трафіку - це абсолютний рекорд для всіх сервісів інтернет-телефонії.   

Дані, які зібрали аналітики, показують, що загальний обсяг телефонного 

трафіку за 2012 виріс всього на п'ять відсотків і склав близько 490 мільярдів 

хвилин.  А обсяг трафіку всередині мережі Skype виріс за минулий рік значно 

більше - на 44 відсотки - і склав 167 мільярдів хвилин, це трохи менше третини 

всього ринку. 

 



Більше 5 мільйонів унікальних користувачів з України на місяць 

використовують Skype.  Про це повідомив партнер Skype компанія «Аднет 

Україна».  Сумарна аудиторія користувачів популярного сервісу в нашій країні за 

рік збільшилася на 48%.   

На листопад 2012 додатками Skype в Україні користується близько 8 

мільйонів чоловік. Про це свідчить дослідження ринку додатків обміну 

повідомленнями компанії Gemius. 

 

 

Skype (Скайп) – це безкоштовне програмне забезпечення, що забезпечує 

шифрований голосовий зв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), а також 

платні послуги для дзвінків на мобільні і стаціонарні телефони.  

Skype дозволяє своїм користувачам:  

 Вести індивідуальне листування, обмінюватися повідомленнями в режимі 

реального часу. 

 Телефонувати абонентам у будь-якій країні.  

 Дзвінки між користувачами Skype є безкоштовними.  

 Дзвінки на мобільний чи стаціонарний телефон (послуга SkypeOut)  є 

платними.  

 Приймати дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів (служба SkypeIn). 

 Використовувати автовідповідач (служба Skype VoiceMail). Ця послуга 

також є платною. 

 Проводити відеоконференції та наради за участю трьох і більше осіб. 

 Пересилати файли 



 
 

Зверніть увагу! Для того щоб користуватися послугами SkypeOut, SkypeIn 

тa Skype VoiceMail потрібно поповнити кредит так само як для будь-якого 

оператора мобільного зв’язку. Оплату можна здійснювати через саму програму 

Skype, за допомогою банківських карток, електронної системи PayPal чи просто 

банківським переказом.  

 

Майстер в/н Расулова Т.М.: 

РЕЄСТРАЦІЯ В  ПРОГРАМІ SKYPE  

Операція Дія майстра Ілюстрація 

Реєстрація в  

програмі 

SKYPE 

Для першого входження в 

програму необхідно 

активізувати поле 

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ, 

або поле ВІЙТИ, якщо   

Ви вже зареєстровані. 

 

 

 При реєстрації у 

діалоговому вікні 

Зареєструвати нового 

користувача внести своє 

повне ім’я, обрати логін та 

пароль. 

 

 



 В наступному вікні 

потрібно внести адресу 

електронної пошти та 

обрати країну та регіон, де 

знаходиться користувач. 

 

 
 Авторизацію користувача 

завершено. 

 

 

При поясненні звертається увага учнів, що вікно реєстрації в програмі 

може мати різний вигляд в залежності від версії програми, демонструється 

приклад такіх вікон, але дії, які повинен виконати користувач аналогічні. 

 

 
 

Демонструється відео, створене в програмі uvScreenCamera, що 

демонструє процес реєстрації.  

 



 
 

Майстер в/н Колесник Н.А.: 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ У SKYPE  

У відкритому вікні програми Skype  майстер в/н пояснює і демонструє елементи 

вікна: 

ВІКНО ПРОГРАМИ SKYPE 

 

Відключені 

контакти 

Загальне меню 

Пошук  контактів 

Перелік контактів 

Контакти он-лайн  



НАЛАШТУВАННЯ (НАСТРОЙКИ) SKYPE  

 

Операція Дія майстра Ілюстрація 

Загальні 

налаштування 

для програми 

Skype 

У загальному меню 

знаходимо пункт 

«Інструменти» і натискаємо 

лівою клавішею миші;  

У відкритому вікні обираємо 

«Налаштування» і 

натискаємо лівою клавішею 

миші; 

 

 Відкривається вікно 

«Загальні налаштування», в 

якому потрібно: 

- встановити галочку у вікні 

«Почати дзвінок при 

подвійному натисканні 

мишкою на контакті»; 

- «Завантажувати Skype при 

запуску Windows» 

встановити галочку; 

- обрати мову інтерфейсу 

(українську чи російську); 

- «Показувати у записній 

книжці кількість 

користувачів в мережі» 

галочку; 

Зберігаємо внесені 

настройки. 

 

 



Налаштування 

звуку 

Обираємо в меню 

Інструменти 

Налаштування/Налаштування 

звуку 

 

 
 

Налаштування 

звуків 

Обираємо в меню 

Інструменти Налаштування/ 

Звуки 

 

 

 
 

Налаштування 

відео 

Обираємо в меню 

Інструменти 

Налаштування/Налаштування 

відео 

Якщо веб-камера відсутня, 

Skype повідомить про це.  

 

 

 
 

Налаштування 

безпеки 

Обираємо в меню 

Інструменти 

Налаштування/Налаштування 

безпеки 

 

 



 

Налаштування 

оповіщення 

Обираємо в меню 

Інструменти 

Налаштування/Налаштування 

оповіщення 

 

 

Налаштування 

дзвінків 

Обираємо в меню 

Інструменти 

Налаштування/Дзвінки 

 

 

 Після встановлення всіх 

параметрів, зберегти їх, 

натиснувши кнопку Зберегти 

 

 

 

Майстер в/н Расулова Т.М.: 

 

СТВОРЕННЯ КОНТАКТІВ  

При поясненні майстер в/н наголошує, що дану операцію можна виконати 

декількома способами, так як і багато інших дій в процесі роботи на комп’ютері, 

тому кожен користувач має змогу обрати спосіб дій, який би його задовольнив. 



Операція Дія майстра Ілюстрація 

Створення 

списку 

контактів 

1-й спосіб: 

Щоб додати абонента, лівою 

кнопкою миші необхідно 

клацнути на «Додати» у вікні 

Skype і вибрати Новий 

контакт.  

 

 2-й спосіб:  

Виберіть Контакти/Новий 

контакт. 

 
 Відкриється вікно Додати 

контакт, в якому слід ввести 

логін необхідного Вам 

абоненту Skype, або повне 

його ім’я, або адресу 

електронної пошти. 

 

 Для пошуку абонентів серед 

вже наявних контактів 

натисніть кнопку Пошук на 

панелі інструментів.  

 

 

 



ДЗВІНКИ МІЖ АБОНЕНТАМИ SKYPE  

Майстер в/н наголошує, що дану операцію також можна виконати декількома 

способами. 

Операція Дія майстра Ілюстрація 

Дзвінок 

абоненту 

Skype 

 

1-й спосіб:  

Клацнути правою кнопкою 

миші на користувача у 

вашому контакт листі або 

результатах пошуку і вибрати 

«Зателефонувати» 

 

 2-й спосіб:  

Вибрати користувача та 

натиснути Зателефонувати  

 

 3-й спосіб:  

Вибрати користувача та 

вибрати в меню 

Дзвінки/Зателефонувати  

 

 



 4-й спосіб:  

Вибрати користувача та 

натиснути Зателефонувати 

або Відеодзвінок. 

 

 

Відповідь на 

дзвінок 

Коли  Вам телефонують, ви 

почуєте звук телефонного 

дзвінка та іконка Skype поряд 

з годинником буде на екрані 

монітору блимати.  

У вікно Skype виберіть 

«Відповісти на дзвінок» або 

«Відхилити» на вкладці 

вхідного дзвінка.  

Якщо Ви оберете «Відповісти 

на дзвінок», голосове 

з'єднання відбудеться і 

тривалість розмови буде 

відображатися. 

 

 

ПЕРЕДАЧА КОРОТКИХ МИТТЕВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ  

 

Операція Дія майстра Ілюстрація 

Передача 

коротких 

текстових 

повідомлень 

 

Для відправки миттєвого 

повідомлення потрібно 

клацнути 2 рази лівою 

кнопкою миші по імені 

абонента та у відкритому 

вікні набрати текстове 

повідомлення 

 

Відеодзвінок 

Аудіодзвінок 

Вікно для 

повідомлення 



Майстер в/н Колесник Н.А.: 

 

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛІВ 

Операція Дія майстра Ілюстрація 

Передачі 

файлів 

(текстових 

документів, 

фото-, 

відеофайлів 

тощо) 

 

Для відправки файлів 

потрібно клацнути 2 рази 

лівою кнопкою миші по імені 

абонента та у відкритому 

вікні обрати Поділитися/ 

Відправити файл  

 

 

 

 У вікні вибору файлу для 

відправки оберіть необхідний 

файл та натисніть кнопку 

«Відправити». 

 

 

 Абонент, якому адресований 

файл, повинен прийняти 

його.  

Тільки тоді почнеться 

відправка файлу.  

 



СОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ SKYPE-КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Операція Дія майстра Ілюстрація 

Створення 

аудіо 

конференції 

Обрати 

Контакти/Створити нову 

групу 

 

 

 

 По черзі «перетягнути» 

необхідних абонентів зі 

списку контактів у Пусту 

групу або скористатися 

кнопкою Додати контакти 

у шапці Пустої групи 

 

 За допомогою кнопки «+» 

можна також приєднувати 

до конференції нових 

учасників вже після 

початку конференції. 

 

 

 Програма Skype надає 

можливість господарю 

конференції презентувати 

учасникам її тему та 

емблему, натиснувши на 

«і». 

 

 



 Вікно внесення теми та 

емблеми конференції 

 

 

Майстер в/н Колесник Н.А.:   

В процесі пояснення вам крім вікна програми Skype  демонструвалися інші 

вікна, тобто відбувалася демонстрація екрана, як це можна зробити ви повинні 

будете з’ясувати самі. Це пошукова робота, яка заслуговує підвищеного балу. 

Для тих, хто буде мати утруднення при самостійному вивченні питання, 

наприкінці заняття буде надана інструкційна картка. 

  

2.3. Закріплення нового навчального матеріалу (перелік питань та завдань, 

повторення показаних операцій декількома учнями)  

 

Майстер в/н Расулова Т.М.: 

1. Як завантажити програму Скайп?  

2. Які послуги надає  Skype своїм користувачам? 

3. Як зареєструватися в програмі?  

4. Як добавити новий контакт? Учень демонструє на ПК. 

Майстер в/н Колесник Н.А.:   

5. Як створити групу користувачів?  

6. Як відправити  повідомлення? Учень демонструє на ПК. 

7. Як відправити файл? Учень демонструє на ПК. 

8. Як зазначити свій поточний статус? Учень демонструє на ПК. 

 

Виставлення попередніх оцінок  

Оцінки виставляє кожен майстер своїй підгрупі. При виставленні попередніх 

оцінок їх необхідно аргументувати, наголосити, що це попередні оцінки, які 

можна покращити в процесі самостійної роботи за комп’ютером при виконанні 

навчально-тренувальних вправ. При виставленні оцінок використовуємо карту 

контролю (додаток  1). 

 

2.4.  Підготовка до самостійної роботи учнів  

Видача завдань. Розміщення учнів за ПК. Коротка характеристика завдань. 



Нагадування учням про дотримання правил ТБ, особистої гігієни та виробничої 

санітарії. Учні виконують практичні завдання, запропоновані в роздатковому 

матеріалі (додаток 4, додаток 5).  

Завдання: 

1. Створіть презентацію на тему «Комп’ютер в житті людини», відправте 

файл одногрупниці, попередньо обміняйтеся миттєвими повідомленнями. 

Одногрупниця встановлює дизайн, анімацію, та вашу спільну роботу пересилає 

майстру в/н. 

При  підписані роботи вказати: Комп’ютерна верстка - …, Дизайн та 

анімація - … 

2. По  завершенню роботи, проводиться перегляд всіх презентацій та 

голосування  через посилання миттєвих повідомлень майстру в/н  в Skype. Робота, 

яка набрала найбільше голосів визнається найкращою, виконавці отримують приз. 

Учні працюють на окремих робочих місцях за персональними 

комп’ютерами.  

Алгоритм виконання завдання учнями: 

1. Перевірка справності ПК. 

2. Перевірка коректної роботи програмного забезпечення. 

3. Підготовка робочого місця. 

4. Вивчення завдання та визначення порядку виконання. 

5. Виконання навчально-тренувальних вправ (додаток 5 ). 

6. Перевірка виконання завдання. 

7. Перевірка якості виконання завдання. 

8. Наведення порядку на робочому місці. 

 

ІІІ. Поточний інструктаж. 

1. Формування умінь та навичок у процесі самостійної роботи учнів. 

Увага майстра фіксується на роботі кожного учня, особливо на діяльності 

слабких учнів. 

2. Обхід учнів з ціллю: 

У процесі виконання учнями навчально-тренувальних вправ майстер 

здійснює  обходи робочих місць та поточний, індивідуальний, при необхідності – 

груповий інструктажі.  

Цільові обходи робочих місць учнів: 

Перший обхід: з метою перевірити, як розпочато роботу і як виконуються 

вимоги з техніки безпеки, перевірити організацію робочого місця і здійснити 

нагляд за обладнанням. 



Другий обхід: перевірити правильність створення облікового запису, 

створення контактів, дотримання правил друку. 

Третій обхід:  перевірити правильність створення текстового файлу, 

пересилання файла майстру. 

Четвертий обхід: перевірка правильності ведення самоконтролю та 

дотримання технології мережевого спілкування та пошуку інформації в Інтернеті, 

перевірка правильності дотримання технічних умов у роботі. 

П’ятий обхід: прийняття та оцінка виконаної роботи.  

Під час обходів варто визначати типові помилки. У разі необхідності 

необхідно провести поточний інструктаж з учнями (індивідуальний, при 

необхідності - груповий) з розбору типової помилки та причин її виникнення,  

способи її усунення, способи самоконтролю, що запобігають виникненню даної 

помилки, звернути увагу учнів на те, що інструкційна картка містить вказівки по 

вірному виконанню всіх операцій (додаток 3). 

 

ІV. Заключний інструктаж  

Аналіз роботи учнів на уроці: 

А) Приклади успішної роботи. 

Б) Допущені помилки та способи їх усунення. 

Повідомлення оцінок за засвоєння прийомів і виконання завдань. 

При аналізі роботи кожного учня використовується картка контролю, що 

містить оцінки вступного та поточного інструктажів. 

Оголошення кращої презентації на тему «Комп’ютер в житті людини», 

нагородження переможців. 

 

V. Завдання додому. 

1) Опрацювати тему  «Факс» з курсу «Основи надання 

телекомунікаційних послуг», знання якої будуть необхідні на наступному занятті.  

2) Знайти інформацію в Інтернеті та створіть пам’ятку для учнів на тему 

«Мережевий етикет». Робота може бути оформлена у вигляді реферату, 

презентації, буклету за вашим бажанням. Вітається робота в групах, в  такому 

випадку вказати творчий колектив, для спілкування та пересилання роботи 

використайте Скайп. 

 

Майстер в/н       Н.А. Колесник 

Майстер в/н       Т.М. Расулова 


