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Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

ТЕМА 2. Структура та функції інформаційної системи 

 

УРОК 10 

 

Лабораторно-практична робота № 4 

Тема: «Робота з стандартними програмами» 

Мета: 

- Закріпити основні відомості про роботу стандартних програм 

- Розвити та удосконалити навички роботи з стандартними програмами 

- Виховати інформаційно-освічену особистість, уважність, дисципліну, повагу до 

обраної професії 

 

Хід роботи: 

1. Дефрагментація диску 

 

 

 

Використовуючи матеріал 

попереднього уроку, проведіть 

дефрагментацію жорсткого 

диску. Запишіть у зошит 

алгоритм виконання, та 

результати аналізу. Перегляньте 

звіт, зробіть висновок.  



 

2. Робота з програмою Блокнот  

- Відкрийте програму блокнот. Запишіть у 

зошит алгоритм створення файлу та його 

розширення. 

- Створіть новий документ зі своєю біографією 

та збережіть у свої папці на диску D. 

- Задайте параметри сторінки: (запишіть 

алгоритм) 

 

 
 

- Внизу діалогового вікна містяться поля Верхний колонтитул та Нижний колонтитул, де 

вводиться інформація , що буде роздрукована на кожній сторінці відповідно у верхньому та 

нижньому полях. Окрім довільного тексту, у колонтитулах можна ввести спеціальні символи: 

 
 &t – вивід системного часу; 
 &d – вивід системної дати; 
 &p – вивід номера сторінки; 
 &f – вивід назви файлу; 
 &l – вміст колонтитулу буде вирівняно по лівому краю; 
 &c – вміст колонтитулу буде вирівняно по центру; 
 &r – вміст колонтитулу буде вирівняно по правому краю. 

  

- Застосуйте усі символи до колонтитулів 

- Збережіть зміни у документі та закрийте його. 

- Перегляньте цей документ за допомогою програми WordPad. Запишіть алгоритм 

2. Робота з програмою Калькулятор 

Використовуючи команду «Вид - Перевод величин» виконайте розрахунок прикладу та 

відповідь запишіть у зошит:  

1 міля = ? метрів 3 британські пінти = ? літр 

60 міль = ? метрів (23+56)*(89,5+56-78)= ? 

25 м
2
= ? га 256/(56*678)+25= ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. На свій вибір оберіть один з додатків стандартних програм та продемонструйте його 

дію. Запишіть у зошит алгоритм дії. 

 

Запишіть у зошит алгоритми виконання завдання та оформіть 

висновок 
 

V. Закріплення нових знань. 

 
Контрольні питання: 

- Як запустити стандартні програми? 

- Які стандартні програми Вам відомі? 

- Розкрийте призначення програми Дефрагментація 

- Розкрийте призначення програми Диспетчер завдань 

- Розкрийте призначення програм Блокнот, WordPad 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1. Морзе Н.В. «Інформатика 9 кл.» - §16 

2. Виконати завдання лабораторно-практичної роботи та оформити матеріал в 

зошиті 

 


