
   
 
 
 
 
 

Лабораторна робота №5. 
Тема: Інтерактивне спілкування в мережі. 
Мета: Навчитися користуватися сервісами для обміну миттєвими, вміти встановлювати та налаштовувати 
програми Skype, ICQ та TeamViewer для обміну миттєвими повідомленнями, обміну даними та віддаленого 
керування ПК, виконувати операції з цими повідомленнями. 
Обладнання: ПК типу ІBM, Інтернет, програми Skype, ICQ та TeamViewer. 
 

Завдання: 
1. Повторити правила техніки безпеки.  
2. Виконати встановлення програми Skype, якщо вона не встановлена. 
3. Виконати реєстрацію, виконуючи вказівки майстра. 
4. Встановіть аватар, статус, виконайте налаштування власного облікового запису. 
5. Додайте кілька друзів та викладача mla_nv в контакти, використовуючи функцію пошуку. 
6. Виконайте дзвінок викладачу або відправте повідомлення та додайте файл.     
7. Створіть групу, додавши до неї мінімум 5 учасників та зробіть груповий дзвінок.  
8. Встановіть програму ICQ, якщо вона не встановлена. 
9. Виконайте реєстрацію в програмі, для одержання власного номера. 
10. Отримайте підтвердження на власній електронній пошті. 
11. Увійдіть під своїм номером у програму, виконайте налаштування, додайте фото, мережевий статус. 
12. Напишіть повідомлення викладачу на номер icq#: 649994258, вказавши свої дані: спеціальність, 

прізвище, групу, час відправки. Надішліть малюнок. 
13. Встановіть програму TeamViewer. 
14. Створіть бліц-конференцію та через ICQ або Skype запросіть учасників, зазначивши ID власної 

конференції.  
15. Учасники конференції здійснюють запис бліц-конференції командою Дополнительно-Запись-Пуск та 

відео, протяжністю 30 секунд, зберігають на своєму ПК та надсилають його викладачу, використовуючи 
функцію Хранилище файлов в конференції або функцію Передача файлів. 

16. Оформити звіт. 
 
Примітка. Захист роботи відбувається підчас її виконання. 
 

Контрольні запитання. 
1. Що таке миттєві повідомлення? 
2. Які програми для обміну миттєвими повідомленнями ви знаєте, як їх встановити на ПК? 
3. Що необхідно для отримання унікального номера ICQ? 
4. Які дії необхідно виконати для завершення реєстрації в Skype? 
5. Пояснити відмінність між ICQ та Skype. 
6. Чим особлива програма TeamViewer? 
7. Що таке бліц-конференція? Чим вона відрізняється від конференції? 
8. Як і які файли можна передавати через програму TeamViewer? 
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