
Інструкція 

для виконання практичної роботи  
з теми «Пошук роботи в Інтернеті. Створення резюме. Інтернет-маркетинг та інтернет-банкинг». 

 

Тема. Пошук роботи в Інтернеті. Створення резюме. Інтернет-маркетинг та інтернет-банкинг. 

Мета.  Ознайомитися з ресурсами Інтернету для пошуку роботи та навчитися створювати і 
розміщувати резюме; ознайомитися із прикладами інтернет-маркетингу та 
можливостями інтернет-банкингу. 

 

Хід виконання роботи : 

1. Пройти інструктаж з ОП при виконанні робіт на ПК. 
2. Створіть в папці Інформатика на робочому столі папку з номером групи, а в ній документ 

Microsoft Office Word. Назвіть його власним прізвищем та ім’ям. 

3. Відкрийте головну сторінку сайту Work.ua. 

4. Ознайомтеся з інтерфейсом сайту. 
5. Знайдіть вакансії для вашої майбутньої професії. 
6. Зробіть скріншот екрану та помістіть його у свій текстовий документ. 
7. Складіть резюме та розмістіть на сайті в прихованому режимі. 
8. Зробіть скріншот екрану та помістіть його у свій текстовий документ. 
9. Відкрийте головну сторінку сайту Prom.ua. 
10. Ознайомтеся з інтерфейсом сайту.  
11. Знайдіть подарунок для свого друга чи подруги в розділі Подарунки. З’ясуйте:  

 Які способи пошуку потрібного товару пропонуються на сайті?  
 Яким чином можна зв’язатися з продавцем товару?  
 Які способи оплати товару можна використати на сайті?  
 До якого типу сайтів можна зарахувати цей сайт?  

12. Запишіть відповіді на питання в текстовий документ.  
13. Закрийте сайт.  
14. Відкрийте головну сторінку сайту Privat24.  

15. Ознайомтеся з інтерфейсом і структурою сайту.  

16. Визначте можливості цього ресурсу для здійснення електронного управління власними 
рахунками та коштами:  

 перегляд балансу;  

 всі послуги;  

 налаштування;  

 платежі.  
17. Найцікавіші для вас можливості запишіть в текстовий документ. 
18. Закрийте сайт. 
19.  Збережіть зміни в текстовому документі. 
20. Закінчити роботу. 
21. Оформити звіт про виконання практичної роботи, здати його викладачу на перевірку. 

 

Підведення підсумків уроку 

 Бесіда за питаннями 
1. Які торговельні послуги існують в Інтернеті? Чим обумовлено розвиток цих 

сервісів? 

2. Що таке інтернет-банкінг? Які зручності для користувача надають такі онлайн-

сервіси? 

3. Яким чином поняття інтернет-банкінгу пов’язано з поняттям інформаційної 
безпеки?  

4. Які способи захисту від шахрайства з платіжними картками ви знаєте?  
5. Як інтернет-маркетинг пов’язаний з електронною комерцією і рекламою?  
 



Релаксація 
Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору 

Очима швидко обертаймо, 
Та головою не хитаймо. 

Ліворуч – раз, два, три, чотири. 
Праворуч – стільки ж повторили. 

По колу очі обертаймо, 
І все навколо розглядаймо. 
Раз коло, два і три, чотири. 
Щільніше очі ми закрили. 

На п’ять і шість їх потримали 

По колу знов пообертали. 
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