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Про Getting Started 
Age Action Getting Started Keep In Contact (KIT) — це ірландська 
навчальна ініціатива, яка допомагає людям похилого віку покращити свої 
навички цифрової грамотності, щоб вони не втрачали зв’язки і могли 
отримувати інформацію та підтримку.

Getting Started KIT складається з посібників і відеоінструкцій, записаних 
Мері Кеннеді, які мають допомогти літнім людям навчитися впевнено 
користуватися смартфонами та мобільними додатками. 

Ви можете знайти всі посібники та відео на сайті www.ageaction.ie

Про цей посібник
Цей посібник містить покрокові інструкції з того, як налаштувати вашу 
електронну пошту на телефоні.

Налаштування електронної пошти передбачає створення власної 
електронної адреси за допомогою одного з великих поштових сервісів, таких 
як гугл (Google). У вас буде доступ до цієї адреси з телефону. Якщо ви 
створюєте електронну адресу в гуглі, її також можна назвати гмейл (gmail).

В цьому посібнику послідовно показано, як перевірити, чи у вас вже є 
електронна пошта, як створити її, якщо ні, та як  надіслати електронного 
листа людині, чия адреса електронної пошти у вас є.

Ми пропонуємо інструкції для двох типів телефонів:

1. Андроїд-смартфон (сторінки 3-10)

2. Айфон (сторінки з 11-12)

Перейдіть на необхідну сторінку згідно вашому типу телефону та 
дотримуйтесь інструкцій. Зверніть увагу, що деякі кроки для налаштування 
обох типів телефонів однакові. В інструкції ми проілюструємо деякі моменти 
зображеннями. На деяких з них зображено додатки, а інші показують різні 
етапи налаштування електронної пошти, щоб ви могли бачити, де вводити 
інформацію тощо.
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Перш ніж почати:

• Переконайтеся, що ви знаєте свій власний номер телефону, оскільки вам
потрібно буде його ввести.

• Майте під рукою блокнот, щоб записати, власну, нову електрону адресу та 
пароль.

• Відведіть під це певну кількість часу, не поспішайте.

Ви готові!

Як налаштувати електронну пошту
на вашому андроїд-смартфоні
1. Відкрийте додаток електронної
пошти на своєму телефоні. 
Зазвичай її позначають символом 
конверта (див. Рисунок 1 
праворуч). Якщо у вас вже є 
електронна адреса, ви можете 
користатися нею з цього додатку. 
Натисніть на символ відповідного 
додатку електронної пошти та 
дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Рис 1. Конверт, символ додатку 
електронної пошти 
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2. Якщо у вас ще не налаштовано
електронну адресу, то коли ви 
натиснете на додаток електронної 
пошти, жодних повідомлень не 
буде. Ми покажемо вам, як 
налаштувати обліковий запис джи-
мейл (gmail). Обліковий запис 
gmail або google – це те саме, що і 
електронна адреса gmail.

Поверніться до додатку 
електронної пошти, натисніть на 
нього та перейдіть до пункту 3.

Або, можливо, простіше буде 
зробити це за наступними кроками: 

a) відкрийте Налаштування (знайдіть
на головному екрані символ з 
Рис. 2)

b) Оберіть Акаунти та
синхронізація, потім, якщо треба, 
Акаунти [Рис. 3 і 4] 

c) Натисніть Додати обліковий

запис, потім, якщо буде потрібно, 
Google. Підтвердіть свій пароль 
телефону, якщо вас запитають. Вас 
буде перенаправлено в те саме 
місце, що й пункті 3, де ви зможете 
створити обліковий запис джи-мейл 
(gmail).

Рис. 2. Символ 
Налаштувань телефону

Рис. 3. Акаунти і синхронізація

Рис. 4. Додати обліковий запис
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3. Натисніть на додаток електронної
пошти, а потім натисніть Gmail G 
Suite. Натисніть на Створити 
обліковий запис -> Для себе.

4. Введіть своє ім’я та прізвище.

Натисніть «Далі». Зауважте, що 
порядок на вашому телефоні 
може трохи відрізнятися від того, 
що описано в цих інструкціях. 
Можливо, вам потрібно буде 
ввести дату народження зараз, а 
можливо пізніше.

5. У полі «Створити адресу Gmail»
введіть бажану адресу латиницею, 
наприклад «elenakim1234». Ім’я, 
яке ви оберете, із додаванням 
@gmail.com у кінці, стане вашою 
електронною адресою.

Приклад адреси облікового запису 
gmail: ageaction@gmail.com

Як і будь-яка інша адреса, вона 
має бути унікальною.

Рис. 5. Символ акаунту пошти гугл

Рис. 6. Налаштування 
гугл-пошти
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6. Вам потрібно буде придумати
пароль.

Подумайте про нього, перш ніж 
вводити. Паролі мають бути 
довшими за вісім символів і містити 
поєднання великих і малих літер, 
цифр і символів. [Символи можуть 
бути такими як #, @, !, &, %]

Після завершення запишіть свій 
пароль.

Вам буде необхідно ввести 
його ще раз.

Порада: не використовуйте для 
свого паролю значущі слова або  
дати, які люди можуть зв’язати з 
вами, наприклад вашу дату 
народження чи адресу.

Можливо буде повідомлення, що 
пароль занадто легкий. Це означає, що 
не такий безпечний для використання. 
Щоб зробити його безпечнішим 
попробуйте використати іншу 
комбінацію букв, цифр та символів.

7. Натисніть «Далі».

Рис. 7. Кнопка «Далі»
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8. На цьому етапі Google повідомить вам, чи вже використовується ваша
нова адреса електронної пошти іншим користувачем, чи ні. Мільйони людей 
мають електронні адреси, тож велика ймовірність, що з першого разу вам 
не вдастся вигадати унікальну. Будьте терплячі до цього кроку. Пошук 
доступного імені користувача може зайняти кілька спроб.

9. Наприклад, адреса з вашого ім’я
та прізвища може бути вже 
зайнята, тож додайте якесь число 
в кінці. Додаток може 
запропонувати щось, що доступно. 
Ви можете скористатися однією з 
пропозицій або придумати іншу 
адресу.

Якщо ви вирішите придумати іншу, 
вас поверне назад, і ви зможете 
повторити вже з початку.

10. Коли ви підберете унікальну адресу, запишіть її, і перейдіть до
наступного кроку, тобто введення вашого номера телефону. Введіть свій 
номер телефону.

Якщо вас запитають про електронну адресу для відновлення, натисніть 
Пропустити.

Рис. 8. Підбір електронної 
адреси
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11. Потім додаток запитає у вас дату
народження. Введіть число, місяць 
(прокрутіть місяці вниз і торкніться 
свого місяця народження), а потім 
введіть рік народження. Іноді 
порядок місяця та дати змінюється, 
не хвилюйтеся, це просто інший 
стандарт.

Вам буде запропоновано 
відмітити стать. Виберіть 
потрібну стать і торкніться її.

12. Вам необхідно буде підтвердити
або ввести ваш номер телефону. 
Якщо він правильний, натисніть 
«Надіслати». Якщо номер 
неправильний, ви можете натиснути 
«Назад», щоб повернутися та 
змінити його.

Тепер Google надішле на ваш 
телефон текстове повідомлення з 
кодом підтвердження, який вам 
потрібно буде ввести.

Введіть код підтвердження в 
полі Введіть код.

Рис. 9. Основна інформація

Рис. 10. Код підтвердження
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Порада. Вам не потрібно залишати 
цей додаток, щоб переглянути свої 
повідомлення, оскільки вони 
з’являться у верхній частині екрану. 
Якщо вони зникнуть до того, як ви 
встигнете записати номер, не 
хвилюйтеся. Ви можете повернути 
його, потягнувши пальцем від 
верхньої частини телефону до 
середини екрана. Ви побачите 
скорочений вид вашого 
повідомлення. Запишіть номер 
підтвердження на аркуші паперу. 
Тепер потягніть пальцем від 
середини екрана назад до верхньої 
частини телефону. Тепер ви 
повернетесь на екран свого додатку 
пошти.

13. Вас можуть запитати, чи хочете ви додати свій номер телефону до свого
облікового запису. Просто прочитайте все на екрані, а потім натисніть 
«Пропустити» або «Так, увімкнути» залежно від того, чому ви надаєте 
перевагу.

14. Вас просять прийняти деякі положення та умови. Прочитайте те, що вас
цікавить. Якщо ви натиснете «Докладніше», вам відкриється додаткова 
інформація. Натисніть на кнопки «Підтвердити», або «Прийняти» і, 
нарешті, натисніть «Створити обліковий запис».

Якщо ваш телефон запитує дозвіл на доступ до вашого облікового запису, 
можете натиснути «Дозволити». Вітаємо, тепер у вас є власна електронна 
адреса!

Рис. 11. Подивіться 
повідомлення від гугл.
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15. Наразі переконайтеся, що ви записали свою повну електронну адресу
та пароль. В ідеалі не записуйте їх в одному блокноті, оскільки хтось 
може знайти їх і отримати доступ до вашої електронної пошти.

16. Коли ви знову відкриєте додаток електронної пошти, ви опинитесь у
папці «Вхідні». Це список електронних листів, які ви отримали.

Щоб відкрити електронний лист і прочитати його, натисніть на 
повідомлення. Щоб відповісти відправнику цього електронного листа, 
торкніться символу відповіді в нижньому лівому куті екрана.

Щоб написати електронний лист, торкніться символу олівця. Ви перейдете 
до нового повідомлення. Введіть електронну адресу особи, якій ви хочете 
надіслати електронний лист.

Торкніться білого простору під полем теми та введіть своє повідомлення. 
Ви можете написати коротке слово, щоб описати тему електронного листа 
в темі. Щоб надіслати повідомлення, натисніть символ у формі стрілки у 
верхньому правому куті екрана.
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2. Як налаштувати електронну
пошту на айфоні

1. Перейдіть до додатку електронної
пошти на телефоні. Зазвичай це 
синє зображення конверта, 
подібного до того, що ви бачите 
праворуч. Якщо у вас вже 
налаштована адреса електронної 
пошти, і ви пам’ятаєте деталі, ви 
можете додати її до цього додатку. 
Якщо ви знаєте, що ваша 
електронна адреса закінчується на 
«gmail», натисніть на додаток Gmail. 
Якщо ви знаєте, що вашою 
електронною поштою є Yahoo, 
торкніться Yahoo тощо. Потім 
дотримуйтесь інструкцій на екрані.

2. Якщо поштова скринька не з’явиться після натискання на конверт, ми
пояснимо, як налаштувати обліковий запис gmail. (Це обліковий запис 
Google, до якого ви можете отримати доступ зі свого телефону.)

3. Перейдіть до налаштувань. Ви
можете знайти іх на головному 
екрані телефону. (Зображення 
праворуч — це символ додатку 
Налаштування.)

Рис. 13. Налаштування телефону

Рис. 12. Додаток пошти на айфоні
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4. Перейдіть до паролей та безпеки.

5. Натисніть «Додати обліковий
запис», потім натисніть «Google» і 
натисніть «Створити обліковий 
запис».

6. Тепер виконайте кроки, що описані в пунктах 4–12. Тепер у вас є
електронна адреса!

Рис. 14. Паролі та безпеки

Рис. 15. Додати обліковий запис
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