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Лекція 2 

ТЕМА: «Файлова система» 

 

МЕТА:  

- Вивчити основні поняття про файлову систему ПК 

- Опанувати основні відомості про файлову систему ПК 

- Розвити навички роботи з операційною системою Windows ХР 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

МАТЕРІАЛ УРОКУ: 

 

План 

1. Операційна система Windows ХР. 

2. Файлова система Windows ХР. Провідник. 

 

1. Операційна система Windows ХР. Елементи інтерфейсу Windows XP 

Взаємодію користувача з комп'ютером забезпечує частина операційної 

системи, яку називають інтерфейсом. Розглянемо один з різновидів 

інтерфейсу, а саме інтерфейс операційної системи Windows ХР. Навчитися 

працювати з ним доволі легко, оскільки розробники системи доклали 

значних зусиль для того, щоб зробити правила взаємодії користувача з 

комп'ютером простими та інтуїтивно зрозумілими. 

Інтерфейс більшості програм, призначених для роботи в Windows, подібний 

до інтерфейсу самої операційної системи. Тому, навчившись працювати у 

середовищі Windows ХР, ви зможете швидко опанувати роботу з багатьма 

іншими програмами.   

У Windows ХР, як і в попередніх версіях операційної системи Windows, 

інтерфейс є графічним. Найхарактерніші риси цього інтерфейсу такі: 



 

  До основних елементів інтерфейсу Windows ХР належать:   

 



Робочий стіл 

Робочий стіл Windows ХР — основне вікно в інтерфейсі операційної 

системи, яке займає весь екран та розташовується під усіма іншими вікнами. 

Він подібний до звичайного письмового стола, на якому замість книжок, 

журналів та різного канцелярського приладдя розташовано значки — 

стилізовані зображення системних засобів, папок, документів, програм або 

їхніх ярликів (невеликих файлів, що зв'язані з іншими об'єктами).  

 

На робочому столі користувача, який уперше ввійшов у систему, 

відображується лише значок службової програми Кошик, призначеної для 

проміжного зберігання видалених документів    

Згодом на робочому столі можна розташувати значки інших програм, файлів, 

папок, документів тощо, проте не слід надмірно захаращувати його, щоб не 

уподібнити до письмового стола недбалого та неохайного учня.   

Панель завдань 

Призначення панелі завдань — спростити перехід від однієї запущеної 

програми до іншої, відображати важливу системну інформацію (наприклад, 



поточний час, мову введення тексту), а також полегшити виконання 

найуживаніших операцій.   

 

Зазвичай у лівій частині панелі завдань є кнопка   (Пуск), 

призначена для відкриття головного меню. Поруч розміщені кнопки, що 

відповідають вікнам відкритих програм, а праворуч від них — область 

сповіщень із кількома значками: годинника, мережного з'єднання, мови 

введення тексту тощо.   

На панелі завдань можуть також відображуватися одна чи кілька панелей 

інструментів, де зібрано кнопки запуску найуживаніших програм. Щоб 

побачити назви цих панелей, потрібно клацнути панель завдань правою 

кнопкою миші та вибрати в контекстному меню команду Панелі 

інструментів. Установивши або скинувши позначку v поруч із назвою панелі, 

цю панель можна відобразити або сховати. 

 

Головне меню 

Коли користувач клацає на панелі завдань кнопку Пуск, з'являється головне 

меню Windows ХР, де ярлики папок і програм розташовано за принципом 

уживаності: ті, що застосовуються найчастіше, містяться в головному меню, 

а менш уживані — у його підменю. 

Меню — перелік команд, який відображується на екрані монітора і 

дозволяє користувачеві вибрати потрібний варіант дій.   

Головне меню також можна відобразити, натиснувши або спеціальну клавішу 

(Windows), якщо така є на клавіатурі, або клавіші Ctrl+Esc. У Windows ХР 

головне меню має заголовок, де відображується ім'я користувача, який зараз 

працює із системою. Це меню складається з двох частин.  



 

 

Система Windows автоматично відстежує частоту викликів програм і 

оновлює цей список. Внизу розташоване підменю Усі програми з переліком 

встановлених на комп'ютері програм.  



 

 

2. Файлова система Windows ХР. Провідник. 

 

Основним інформаційним об'єктом ОС Windows є файл. 

Файл — іменована область зовнішньої пам'яті для зберігання програм 
і даних. 

Файли можуть містити текстові документи, числові дані, закодовану 

табличну та графічну інформацію тощо. 

Оскільки ОС Windows  орієнтована на роботу з документами, файли, в 

яких зберігаються дані, називають документами, а програми, що створюють 

й обробляють ці документи, — додатками. 

Складовими елементами ПК як сховища інформації є диски (жорсткі, 

гнучкі та компакт-диски). Кожний з них зберігає файли, які можна 

упорядкувати за певною тематикою у папки. Кожна з папок, у свою чергу, 



може містити файли й інші підпапки. Таким чином, для користувача папка — 

це місце, де зберігаються документи, додатки та інші підпапки, а з точки зору 

ОС — місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, відомості про 

розмір, час останнього поновлення кожного файла і т. д. 

Файлова система — сукупність папок і файлів, що зберігаються на 
зовнішніх носіях ПК. 

 

 

Структура вікна 

Структура вікна Windows на прикладі диска С: показана на рисунку 

 

Усі додатки Windows використовують для роботи поверхню робочого столу, 

і кожний з додатків виконується у своєму власному вікні. 

Вікно додатка відображає інформацію додатка. 



Рядок заголовка. У верхньому рядку вікна завжди знаходиться ім'я програми. 

Рядок заголовка служить для переміщення вікна по екрану. Для переміщення 

вікна потрібно встановити покажчик миші на рядок заголовка, натиснути 

ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягнути вікно в потрібне місце. 

Межі вікна. Сторони і кути вікна можна використовувати для зміни його 

розмірів. Для цього потрібно помістити покажчик миші над краєм вікна 

або  над його кутом, так щоб покажчик змінив свою форму на подвійну 

стрілку. Натиснувши ліву кнопку миші і не відпускаючи її змінюємо розмір 

вікна. 

Головне меню програми розташовується під рядком заголовка вікна. Якщо 

клацнути по одній з назв, що знаходяться в ньому, то буде розкрито меню, 

що містить список команд. 

Меню вікна. Крім головного меню, розташованого у верхній частині вікна, 

кожне вікно додатка має ще і спеціальне віконне меню, у якому 

розташовуються команди що дозволяють керувати розташуванням вікна і 

його розмірів – згортати, відновлювати стандартний  розмір або розгортати 

його на весь екран. 

Кнопки керування розташуванням вікна. У будь-якому вікні є три кнопки для 

керування його розташуванням на екрані. Ці кнопки знаходяться у верхньому 

правому куті екрана. 

Кнопка згортання дозволяє забрати вікно з екрана. При згортанні вікно 

перетворюється в прямокутну кнопку на панелі задач. 

Кнопка розгортання дозволяє розгорнути вікно додатка так, щоб воно 

заповнювало весь екран. 

Кнопка закриття  служить для повного завершення роботи з додатком і 

закриття його вікна. 

Рядок становища  відображає інформацію про об'єкти і роботу додатка. 

  

Провідник 

Програма Провідник (файл ехрlоrer.ехе) призначена для навігації по 

файловій системі і виконання дій з її об'єктами. 



Програму запускають одним з багатьох способів з головного меню, за 

допомогою її ярлика, командою ехрlоrer у командному рядку чи командою 

Провідник з контекстного меню папки тощо. Отримують вікно програми 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.    Вікно програми Провідник. 

Вікно програми складається з двох основних частин дерева папок 

ліворуч і робочого поля зі змістом активної папки. Додатково можна 

ввімкнути панель інструментів і рядок статусу. 

Дерево папок дає змогу переглядати вміст папок, відкривати будь-яку 

папку і виконувати дії з її вмістом: запускати програми, переміщати, 

копіювати файли, папки тощо. 

Перед назвою папки у дереві може стояти позначка + чи . Позначка + 

означає, що папка закрита (і в ній є інші папки), позначка  — папка 

відкрита, а відсутність позначки свідчить про те, що папка порожня або 

містить лише файли. Щоб відкрити / закрити папку, достатньо клацнути на 

позначці мишею. 



Переміщати, копіювати, видаляти можна один об'єкт або групу об'єктів 

Групу утворюють способом виділення об'єктів, клацаючи мишею на назві в 

режимі натиснутої клавіші Сtrl. 

Виділити (об'єднати в групу) усі об'єкти можна за допомогою 

комбінації Сtrl + А. 

Щоб виділити об'єкти від першого до заданого, достатньо клацнути 

мишею над останнім у режимі натиснутої клавіші Shift. 

Над об'єктами дії типу переміщення можна виконати двома основними 

способами 1)  за допомогою меню програми, панелі інструментів чи 

комбінацій клавіш і використання буфера обміну, 2)  методом перетягування 

об’єктів. 

Розглянемо три важливі комбінації клавіш, які можна 

використовувати в різних програмах: 

Сtrl + Х — вирізати (забрати) вибрані об'єкти в буфер обміну; 

Сtrl + С — копіювати вибрані об'єкти в буфер обміну; 

Сtrl + V — вставляти вміст буфера у потрібне місце. 

Щоб виконати дії над об'єктами способом перетягування треба заздалегідь за 

допомогою об'єкта "Мій комп'ютер" відкрити 

http://vvpc.com.ua/files/biblioteka/administrator/E29BC4572EC76DD3C2256E8

00033E62B.html  

 

Контрольні питання: 

Бесіда за запитаннями: 

- Дайте визначення «операційна система» 

- Які характеристики операційної системи Ви запам’ятали? 

- Що Ви можете розповісти про файл: 



 
 

 

Домашнє завдання:   

1) Законспектувати матеріал уроку 
 

 
2) Виконати самостійну роботу у вигляді контрольної роботи. Робота містить 

теоретичну та практичну частину. Теоретична частина складається з 12 

тестових питань, практична частина в дані роботі відсутня. Робота 

оформлюється в окремому зошиті від конспекту. Де необхідно зазначити  

дату та номер контрольної роботи. Теоретичні питання переписувати в 

зошит не потрібно, записуємо лише номер питання і номер відповіді. Варіант 

обирається  згідно списку у журналі 

Поіменний 

номер в 

журналі 

№ 

варіанту 

Поіменний 

номер в 

журналі 

№ 

варіанту 

Поіменний 

номер в 

журналі 

№ 

варіанту 

1 1 7 1 13 1 

2 2 8 2 14 2 

3 3 9 3 15 3 

4 1 10 1 16 1 

5 2 11 2 17 2 

6 3 12 3 18 3 



ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

Тема 1. Операційна система Windows: можливості та функції. 

Варіант1 

1. Упорядкована послідовність команд: 

а) папка;  

б) файл; 

в) програма; 

г) немає правильної відповіді. 

 

2. Програми, що забезпечують взаємозв’язок з новим обладнанням: 

а) програми-драйвери; 

б) утиліти; 

в) системні програми; 

г) інструментальні програми. 

 

3. Програми, призначені для створення резервних  копій документів з 

одночасним їх ущільненням: 

а) антивірусні; 

б) архіватори; 

в) діагностики; 

г) форматування. 

 

4. Програма, що використовується для відміни змін конфігурації системи і 

відновлення її параметрів та продуктивності: 

а) відновлення системи; 

б) очистка диска; 

в) де фрагментація; 

г) перевірка диска. 

 

5. Розміщена на носіях велика кількість взаємозв’язаних і структурованих 

певним чином даних з певної галузі: 

а) таблиця; 

б) текстовий документ; 

в) база даних; 

г) всі відповіді вірні. 

 

6. Пристрої і прилади , що складають апаратну конфігурацію ПК: 

а) програмне забезпечення; 

б) апаратне забезпечення; 

в) ПК; 

г) всі відповіді. 

 

7. Викликати системне меню можна натиснувши: 

а) праву клавішу миші ; 



б) ліву клавішу миші; 

в) піктограму в стрічці назви; 

г) команду Файл меню вікна. 

 

8. Кнопка Пуск викликає : 

а) системне меню ; 

б) головне меню; 

в) контекстне меню; 

г) випадне меню. 

 

9. Який з пристроїв не належить до основних: 

а) монітор; 

б) клавіатура; 

в) мишка; 

г) системний блок. 

 

10. Програма, що дозволяє персоналу служби технічної підтримки 

отримати ґрунтовну інформацію про обладнання, системні компоненти та 

програмне забезпечення: 

а) відновлення системи; 

б) відомості про систему; 

в) таблиця символів; 

г) перевірка диска. 

 

11. Викликати контекстне меню можна натиснувши: 

а) праву клавішу миші ; 

б) ліву клавішу миші; 

в) піктограму в стрічці назви; 

г) команду Файл меню вікна. 

 

12. Операційні системи, що управляють розподілом ресурсів 

обчислювальної системи між задачами: 

а) багатозадачні; 

б) функціональні; 

в) однозадачні; 

г) всі відповіді вірні. 

 

Варіант 2 

1. Сукупність впорядкованих даних, що зберігаються в пам’яті 

комп’ютера: 

а) папка; 

б) каталог; 

в) диск; 

г) файл. 

 

2. У файловій структурі є унікальною і вивчає власне ім’я файлу і шлях 

доступу до нього: 



а) повна адреса файлу; 

б) обов’язкова назва; 

в) розширення; 

г) всі відповіді вірні. 

 

3. Пристрій управління маніпуляторного типу: 

а) миша; 

б) материнська плата; 

в) системний блок; 

г) монітор. 

 

4. Викликати команду «Панелі інструментів» можна натиснувши: 

а) праву клавішу миші ; 

б) команду Вигляд меню вікна; 

в) піктограму в стрічці назви; 

г) команду Файл меню вікна. 

 

5. Основний пристрій для довготривалого зберігання великих об’ємів 

даних і програм: 

а) дисковод; 

б) постійна пам’ять; 

в) жорсткий диск; 

г) дискета. 

 

6. Друкуючі пристрої, що дозволяють одержувати копії документів на 

папері або прозорому носії: 

а) сканери; 

б) принтери; 

в) трекболи; 

г) відеокарти. 

 

7. Назвіть види вікон операційної системи Windows xx: 

а) Робочий стіл, Вікно програми, Вікно папки, Вікно довідкових систем, 

Діалогове вікно; 

б) Системне, Контекстне, Головне, Програмне, Випадне; 

в) Робочий стіл, Системне, Головне, Випадне, Діалогове; 

г) Діалогове, Контекстне, Системне, Програмне, Головне. 

 

8. В якій частині вікна можна побачити назву документа та програми, в 

якому він створений? 

а) рядок стану; 

б) меню програми; 

в) панель інструментів; 

г) рядок назви. 

 

9. Програми для виявлення і лікування програм, заражених комп’ютерним 

вірусом: 

а) форматування; 



б) антивірус; 

в) дефрагментація; 

г) архіватор. 

 

10. Змінити фон Робочого столу можна з допомогою програми: 

а) Екран; 

б) Шрифти; 

в) Властивості оглядача; 

г) Властивості папки. 

 

11. Програмні засоби, що відповідають за взаємодію з конкретними 

пристроями: 

а) драйвери; 

б) утиліти; 

в) браузери; 

г) електронні таблиці. 

 

12. Упорядкована послідовність команд : 

а) модель; 

б) алгоритм; 

в) програма; 

г) всі відповіді вірні. 

 

Варіант 3 

1. Сукупність програм, виконуваних комп’ютером: 

а) операційна система; 

б) пакет програм; 

в) програмне забезпечення; 

г) утиліти. 

 

2. Комплекс взаємозалежних системних програм, призначення якого – 

забезпечити взаємодію користувача з ПК і управління функціями 

комп’ютера: 

а) програмне забезпечення; 

б) системні програми; 

в) інструментальні програми; 

г) операційна система. 

 

3. Програма, що дозволяє знайти непотрібні файли і видалити їх, щоб 

звільнити місце на жорсткому диску: 

а) відновлення системи; 

б) очистка диска; 

в) де фрагментація; 

г) перевірка диска. 

 

4. Програмні засоби, що призначені для створення та обробки графічних 

зображень: 

а) веб- редактори; 



б) текстові редактори; 

в) графічні редактори; 

г) електронні таблиці. 

 

5. Пристрій, призначений для введення текстової та графічної інформації в 

комп’ютер  : 

а) модем; 

б) сканер; 

в) системний блок; 

г) принтер. 

 

6. Клавіша Page Down призначена для: 

а) переміщення курсору на одну сторінку вниз; 

б) переведення курсору в кінець рядка; 

в) переміщення курсору на одну сторінку вгору; 

г) переведення курсору на початок рядка. 

 

7. Який з пристроїв не належить до периферійних: 

а) сканер; 

б) принтер; 

в) клавіатура; 

г) колонки. 

 

8. Тип інтерфейсу, де робота з операційною системою заснована на 

взаємодії активних і пасивних екранних елементів управління: 

а) текстовий; 

б) графічний; 

в) користувача; 

г) програмний. 

 

9. Основний вузол ПК, всередині якого встановлені найважливіші 

компоненти: 

а) процесор; 

б) диски; 

в) системний блок; 

г) клавіатура. 

 

10. Кнопка Home призначена для : 

а) перемикання клавіатури в режим вставки ; 

б) переведення курсору в кінець рядка; 

в) виклику контекстного меню; 

г) переведення курсору на початок рядка. 

 

11. Сукупність файлів та правил їх організації: 

а) папка; 

б) диск; 

в) каталог; 

г) файлова система. 



 

12. Елементи ієрархічної структури, необхідні для забезпечення 

систематизації та зручного доступу до файлів: 

а) папки; 

б) диски; 

в) носії інформації; 

г) всі відповіді вірні. 

 

Матеріал контрольної роботи можно переслати на ел. пошту: 2573562@ukr.net 

у вигляді фото. В темі листа вказать дату уроку, номер, прізвище та групу 

mailto:2573562@ukr.net

