
Практична робота «Робота з веб-браузером» 

1. Запускаємо веб-браузер Google Chrome на панелі завдань  або 

використовуючи головне меню . 

2. РОЗГЛЯНЕМО ІНТЕРФЕЙС БРАУЗЕРА.  

 

Використовуйте адресний 

рядок для пошуку в Інтернеті, 

закладках та історії веб-перегляду. 

Просто введіть пошуковий термін у цей 

рядок і натисніть клавішу Enter.  

Налаштування масштабу 

поточної сторінки можна 
скориставшись комбінацією 

клавіш Ctrlі + . 

 

Пошук голосом 

Ви можете ініціювати пошук чи 

іншу голосову команду в Chrome, 

сказавши Ok Google на сторінці пошуку 

Google або на сторінці нової вкладки. 

Chrome надішле в Google аудіозапис 

вашого голосового запиту. 

 

 

Отримати довідку  довідку Google Chrome можна за допомогою меню Chrome. 

 
 



3. НАЛАШТУЄМО ТЕМУ ВЕБ-ПЕРЕГЛЯДАЧА 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 

2. Виберіть Налаштування. 

3. У розділі "Зовнішній вигляд" натисніть кнопку Інші теми, щоб перейти в розділ "Теми" в галереї. 

Можна також перейти безпосередньо в галерею, відвідавши сторінку 

https://chrome.google.com/webstore/category/themes 

4. Переглядайте різні теми в галереї, натискаючи їх ескізи. 

5. Знайшовши потрібну тему, натисніть кнопку Вибрати тему. 

6. Тема завантажується комп’ютер як файл із розширенням .crx. Підтвердьте завантаження, натиснувши 

кнопку Зберегти для цього файлу на панелі завантажень.Тему буде зразу застосовано. Якщо ви 

передумаєте, просто натисніть кнопку Скасувати в повідомленні, яке з’явиться вгорі сторінки, щоб 

повернутися до попередньої теми. 

Видалення теми 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 

2. Виберіть Налаштування. 

3. У розділі "Вигляд" натисніть Установити тему за умовчанням. Ви знову побачите класичну тему 

Google Chrome. 

 

4. НАЛАШТУВАННЯ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВЧАННЯМ 

Якщо ви не хочете зробити 

Google пошуковою системою за 

умовчанням, виконайте вказані 

нижче дії. 

1. Угорі праворуч натисніть 

меню Chrome.  

2. Виберіть Налаштування. 

3. Перейдіть у розділ 

"Пошук". 

 

4. Натисніть спадне меню з 

назвою Google. 

5. У меню виберіть пошукову 

систему. 

 

5. ДОДАВАННЯ 

ЗАКЛАДКИ 

Створіть закладку для сайту zosh9-nizhyn.at.ua.  

Щоб створити закладку, натисніть значок зірочки в кінці адресного рядка. Він може виглядати 

так:  або . 

Або перейдіть у меню Chrome , виберіть Закладки > Створити закладку для цієї сторінки. 

 

6. ПЕРЕГЛЯНЬТЕ УСЮ ІСТОРІЮ ВЕБ-ПЕРЕГЛЯДУ ТА ОЧИСТІТЬ ЇЇ.  

1. Натисніть меню Chrome у верхньому правому куті вікна веб-переглядача.  

2. Виберіть Історія. 

Очищення всієї історії 

1. Натисніть меню Chrome у верхньому правому куті вікна веб-переглядача.  

2. Виберіть Історія. 

3. Натисніть кнопку Очистити дані веб-перегляду. Відкриється діалогове вікно. 

4. У спадному меню виберіть, скільки історії потрібно видалити. Щоб очистити всю історію, 

виберіть весь період. 

5. Поставте прапорці біля даних, які потрібно видалити, зокрема біля пункту "історія веб-перегляду".  

6. Натисніть кнопку Очистити дані веб-перегляду. 

 

https://chrome.google.com/webstore/category/themes


7. ЗМІНА МІСЦЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗАВАНТАЖЕНЬ 
Ви можете визначити на своєму комп’ютері місце для зберігання завантажених файлів за умовчанням 

або щоразу вибирати певне місце для зберігання завантажень. 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 

2. Виберіть Налаштування. 

3. Натисніть Показати розширені налаштування та прокрутіть униз до розділу "Завантаження". 

 Щоб змінити місце зберігання завантажених файлів за умовчанням, натисніть 

кнопку Змінити та виберіть потрібне місце для зберігання файлів. (виберіть диск D, папку 

Загрузки) 

 Якщо ж ви хочете вибирати певне місце зберігання для кожного завантаженого файлу, 

поставте прапорець біля пункту "Запитувати, де зберігати кожен файл перед завантаженням". 

8. ВСТАНОВЛЕННЯ Й ВИДАЛЕННЯ РОЗШИРЕНЬ 

Розширемо базові функції 

забезпечення безпеки Chrome 

наступними доповненнями:  

 AdBlock Plus - блокування 

реклами;  

 Flash Block - блокування 

флеш-контенту (для 

розблокування медіа-

контенту - відео ВКонтакті 

та іншого необхідно просто 

кликнути на відео ролику);  

 History Eraser – очищення 

історії відвідування сайтів 

(URL, кеш, куки, 

завантаження тощо) 
 

1. Угорі праворуч натисніть меню Chrome.  

2. Виберіть Інші налаштування →Розширення.  

3. Виберіть Інші  налаштування. 

4. Знайдіть розширення, яке потрібно встановити. 

5. Натисніть Додати, щоб надати розширенню доступ до перелічених даних і встановити його. 

Видалення розширень 

Щоб видалити розширення з веб-переглядача Google Chrome, виконайте наведені нижче дії. 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 

2. Виберіть Інструменти. 

3. Виберіть Розширення. 

4. Знайдіть розширення, яке потрібно видалити. Натисніть значок кошика  біля нього. 

5. З’явиться вікно із запитанням про видалення розширення. Натисніть Видалити. 

Розширення можна також тимчасово вмикати або вимикати. Для цього виконайте наведені 

нижче дії. 

1. Натисніть меню Chrome  на панелі інструментів веб-переглядача. 

2. Виберіть Інструменти. 

3. Виберіть Розширення. 

4. На сторінці "Розширення" зніміть відповідний прапорець біля опції Увімкнено. Щоб увімкнути 

розширення, поставте цей прапорець. 

 

9. СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ВЕБ-ПЕРЕГЛЯДАЧА 

1. У верхньому правому куті вікна веб-переглядача натисніть меню Chrome.  

2. Виберіть Налаштування. 

3. Унизу натисніть Показати розширені налаштування. 

4. У розділі "Скинути налаштування" натисніть Скинути налаштування. 

5. Коли відкриється нове діалогове вікно, натисніть Скинути. 

 


