
ІНТЕРНЕТ 



Інтерне́т (від англ. Internet) — всесвітня система 

взаємосполучених комп'ютерних мереж, що 

базуються на комплекті Інтернет-протоколів. 

Інтернет також називають мережею мереж. 

Інтернет складається з мільйонів локальних і 

глобальних приватних, публічних, академічних, 

ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з 

використанням різноманітних дротових, оптичних 

і бездротових технологій.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0


Інтернет становить фізичну основу для 

розміщення величезної кількості інформаційних 

ресурсів і послуг, таких як взаємопов'язані 

гіпертекстові документи Всесвітньої павутини 

(World Wide Web — WWW) та електронна 

пошта.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0


Кількість точок доступу до мережі Інтернет  

на 10000 жителів  



У 1962 році Джозеф Ліклайдер (1915–1990), 

керівник Агентства передових оборонних 

дослідницьких проектів США (англ. Defense 

Advanced Research Projects Agency) висловив 

ідею Всесвітньої комп'ютерної мережі.  

У 1969 році Міністерство оборони США 

започаткувало розробку проекту, котрий мав на 

меті створення надійної системи передачі 

інформації на випадок війни. Розробка була 

доручена Каліфорнійському університету Лос-

Анджелеса, Стенфордському дослідному 

центрові, Університету штату Юта та Університету 

штату Каліфорнія в Санта-Барбарі.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1915
http://uk.wikipedia.org/wiki/1990
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
http://uk.wikipedia.org/wiki/1969
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%83_%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%AE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%29&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F%29


Перший сервер ARPANET було встановлено  

1 вересня 1969 року у Каліфорнійському 

університеті в Лос-Анджелесі. Комп'ютер 

«Honeywell 516» мав 12 кілобайт оперативної 

пам'яті. 

До 1971 року була розроблена перша програма 

для відправки електронної пошти мережею, котра 

відразу стала дуже популярною. 

У 1973 році до мережі через трансатлантичний 

кабель були підключені перші іноземні організації 

з Великобританії та Норвегії — мережа стала 

міжнародною. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1969
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1971
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1973
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F


1 січня 1983 року мережа ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency Network ) перейшла з 

протоколу NCP на протокол TCP/IP, який досі 

успішно використовується для об'єднання мереж. 

Саме у 1983 році за мережею ARPANET 

закріпився термін «Інтернет». 

У 1984 році була розроблена система доменних 

назв (англ. Domain Name System, DNS). Тоді ж у 

мережі ARPANET з'явився серйозний суперник —

NSFNet (National Science Foundation Network), 

котра була сформована з дрібніших мереж і мала 

значно більшу пропускну здатність, аніж 

ARPANET. До цієї мережі за рік під'єдналось 

близько 10 тисяч комп'ютерів; звання «Інтернет» 

почало плавно переходити до NSFNet.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1983
http://uk.wikipedia.org/wiki/Network_Control_Protocol
http://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://uk.wikipedia.org/wiki/1984
http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS
http://uk.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://uk.wikipedia.org/wiki/NSFNet
http://uk.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://uk.wikipedia.org/wiki/NSFNet


У 1988 році було винайдено протокол Internet 

Relay Chat (IRC), завдяки якому в Інтернеті стало 

можливим спілкування в реальному часі (чат).  

У 1989 році в Європі, в стінах Європейського 

центру ядерних досліджень (CERN) британський 

вчений Тім Бернерс-Лі розробив протокол HTTP, 

мову гіпертекстової розмітки HTML та 

ідентифікатори URI.   

У 1990 році мережа ARPANET припинила своє 

існування, програвши конкуренцію NSFNet. Тоді ж 

було зафіксовано перше підключення до 

Інтернету телефонною лінією (так зване 

«дозво́нювання» англ. Dial-up access). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1988
http://uk.wikipedia.org/wiki/IRC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/1989
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/CERN
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://uk.wikipedia.org/wiki/HTML
http://uk.wikipedia.org/wiki/URI
http://uk.wikipedia.org/wiki/1990
http://uk.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://uk.wikipedia.org/wiki/NSFNet


У 1993 році з'явився знаменитий Веб-браузер 

(web-browser) NCSA Mosaic.  

У 1995 році NSFNet повернулась до ролі 

дослідницької мережі; маршрутизацією всього 

трафіку Інтернету тепер займались мережеві 

провайдери (постачальники послуг), а не 

суперкомп'ютери Національного наукового фонду. 

В тому ж році було сформовано Консорціум 

всесвітньої павутини (WWW Consorcium, W3C).  

З 1996 року Всесвітнє павутиння майже повністю 

підмінило собою поняття «Інтернет».  

У 1998 році Папа Римський Іоанн Павло II 

заснував Міжнародний день інтернету, який 

щорічно святкується 4 квітня 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
http://uk.wikipedia.org/wiki/NSFNet
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/W3C
http://uk.wikipedia.org/wiki/W3C
http://uk.wikipedia.org/wiki/W3C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1996
http://uk.wikipedia.org/wiki/1998
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_II
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F


Інтернет складається з багатьох тисяч 

корпоративних, наукових, урядових та домашніх 

мереж. Об'єднання різнорідних за архітектурою 

мереж стало можливо завдяки протоколу IP (англ. 

Internet Protocol) і принципу маршрутизації пакетів 

даних. Протокол ІР був спеціально створений 

агностичним у відношенні до фізичних каналів 

зв'язку. Тобто будь-яка мережа передачі цифрових 

даних може передавати інтернет-трафік. На 

стиках мереж спеціальні маршрутизатори 

займаються сортуванням та перенаправленням 

пакетів даних, базуючись на ІР-адресах 

одержувачів цих пакетів.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/IP
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Протокол ІР утворює єдиний адресний простір у 

масштабах всього світу, але в кожній окремо 

взятій мережі може існувати свій власний 

адресний підпростір. Така організація ІР-адрес 

дозволяє маршрутизаторам однозначно визначати 

подальший напрямок для кожного, навіть 

найменшого, пакету даних. У результаті між 

різними мережами Інтернету не виникає 

конфліктів і дані точно і без перешкод 

передаються від мережі до мережі по всій планеті.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0


Уніфіко́ваний лока́тор ресу́рсів або адре́са 

ресу́рсу (Uniform Resource Locator - єдиний 

вказівник на ресурс, URL) — стандартизована 

адреса певного ресурсу (такого як документ, чи 

зображення) в інтернеті (чи деінде). Придуманий 

Тімом Бернерс-Лі для використання у WWW. 

Включає в себе назву протоколу доступу (HTTP, 

FTP, telnet, gopher та ін.) і, власне, шлях до 

ресурсу, формат якого залежить від схеми доступу: 

[[<протокол>://<сервер>[:<порт>][/<шлях>][/<файл>

[#<розділ>]] 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/WWW
http://uk.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://uk.wikipedia.org/wiki/FTP
http://uk.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://uk.wikipedia.org/wiki/Gopher


Приклади URL-адреси: 

http://www.example.com/pub/files/school.html — 

адреса файлу school, html, розміщеного в каталозі 

pub/files на сервері www.example.com. Доступ до 

сервера здійснюється за протоколом HTTP; 

http://www.example.com — адреса головної 

сторінки сервера www. example.com; 

ftp://ftp.example.com/pub/files/school.txt — адреса 

файлу school.txt, розміщеного в каталозі pub/files 

на сервері ftp.example.com. Доступ до сервера 

здійснюється за протоколом FTP. 

http://www.example.com/
ftp://ftp.example.com/pub/files/school.txt


Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, 

скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або 

тене́та) — найбільше всесвітнє багатомовне 

сховище інформації в електронному вигляді: 

десятки мільйонів пов'язаних між собою 

документів, що розташовані на комп'ютерах, 

розміщених на всій земній кулі. Вважається 

найпопулярнішою і найцікавішою службою мережі 

Інтернет, яка дозволяє отримувати доступ до 

інформації незалежно від місця її розташування.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


WWW працює за принципом клієнт-сервер: існує 

велика кількість серверів, які за запитом клієнта 

надають йому гіпермедійний документ. Такий 

документ складається із частин з різним 

представленням інформації (текст, графіка, звук, 

відео, тривимірні об'єкти тощо). В ньому кожен 

елемент може бути посиланням на інший 

документ чи його частину. Такі посилання в WWW 

організовані так, що кожний інформаційний 

ресурс в глобальній мережі Internet однозначно 

адресується, а надісланий сервером документ 

може посилатися на інші документи на цьому ж 

сервері, чи на документи на інших комп'ютерах 

Internet.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/Internet


HTML (hyper text markup language, мова розмітки 

гіпертексту). Це формат гіпермедійних 

документів, які використовують в WWW для 

представлення інформації.  

URL (uniform resource locator, універсальний 

вказівник на ресурс). Таку назву носять словесні 

посилання на будь-які інформаційні ресурси 

Internet. До ресурсів Internet можна отримувати 

доступ і за IP-адресою певного комп'ютера.  

HTTP (hypertext transfer protocol, протокол 

передачі гіпертексту). Таку назву носить 

протокол, за яким взаємодіють клієнт та сервер 

WWW для передавання гіпермедійного документа 

клієнту.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/HTML
http://uk.wikipedia.org/wiki/URL
http://uk.wikipedia.org/wiki/Internet
http://uk.wikipedia.org/wiki/Internet
http://uk.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB


Ай-Пі адреса, IP-адреса (Internet Protocol 

address) — це ідентифікатор (унікальний числовий 

номер) мережевого рівня, що використовується 

для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, 

що побудовані з використанням протоколу TCP/IP.  

У мережі Інтернет потрібна глобальна унікальність 

адреси, у разі роботи в локальній мережі потрібна 

унікальність адреси в межах мережі. 

IP-адреса складається з чотирьох 8-бітних чисел, 

які називають октетами. Прикладом IP-адреси 

може бути адреса 127.0.0.1  

Процес перетворення доменного імені у IP-адресі 

виконується DNS-сервером. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_IP-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/TCP
http://uk.wikipedia.org/wiki/IP
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80


Електро́нна по́шта (e-mail, або email, скорочення 

від electronic mail) — популярний сервіс в 

інтернеті, що робить можливим обмін даними 

будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, 

відео-файли, архіви, програми).  

Електронний лист складається із заголовку, який 

містить службову інформацію (про автора листа, 

отримувача, шлях проходження листа) та власне 

вмісту самого листа. В електронний лист можна 

внести інформацію якого-небудь іншого роду, 

наприклад, фотографію тощо. В електронному 

листі можна поставити свій підпис.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2_%28%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81


http://www.sciencedirect.com/ 



http://lnu.edu.ua/ 



http://chem.lnu.edu.ua/ 


