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Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

ТЕМА 1. Структура та функції інформаційної системи 

 

УРОК 6 

 

Лабораторно-практична робота № 2 

Тема: «Робота в локальній мережі, під’єднання  мережного диску» 

Мета: 

- Опанувати основні правила доступу до ресурсів мережі 

- Розвити навички роботи з локальною мережею 

- Вивчити порядок підключення мережевого диску та надання доступу до ресурсів 

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

обраної професії 

 

ХІД УРОКУ: 

 
1. Підключення до локальної мережі 
До початку роботи в локальній мережі бажано переконатися в тому, що ваш комп’ютер 

під’єднаний до неї. Для цього виконайте такі дії: 

 натисніть правою клавішею миші ярлик Мережне оточення, розміщений на Робочому 

столі вашого комп’ютера; 

 у контекстному меню оберіть команду Властивості; 

 у вікні Мережні підключення правою клавішею миші натисніть ярлик Подключение по 

локальной сети та у контекстному меню, що з’явилося при цьому на екрані, оберіть команду 

Стан; 

 перевірте під’єднання у вікні Стан Подключение по локальной сети. 

У цьому вікні, крім перевірки під’єднання до мережі, можна визначити тривалість 

під’єднання, швидкість роботи локальної мережі, кількість надісланих та отриманих 

локальним комп’ютером пакетів даних. Натиснувши кнопку Властивості, можна 

переглянути властивості під’єднання, а за потреби – вимкнути з’єднання з мережею, 

натиснувши кнопку Вимкнути. 

Якщо мережа вимкнена, то ярлик Подключение по локальной сети буде світлого 

кольору. Для відновлення з’єднання з мережею треба: 

 натиснути правою клавішею миші ярлик Мережне оточення, розміщений на Робочому 

столі вашого комп’ютера. У контекстному меню обрати команду Властивості; 

 у вікні Мережні підключення натиснути правою клавішею миші ярлик Подключение по 

локальной сети та у контекстному меню, що з’явилося при цьому на екрані, обрати команду 

Увімкнути.  

Якщо цими діями не вдалося відновити під’єднання, можливо, відсутній контакт між 

мережними кабелями та мережним адаптером вашого комп’ютера. 

2.  Надання доступу до ресурсів 

1. Для відкривання доступу до дисків або папок комп’ютера в одноранговій мережі 

треба: 



Обрати диск або папку, доступ до яких ви змінюватимете (наприклад, це можна зробити 

в папці Мій комп’ютер або використовуючи програму Провідник), та викликати контекстне 

меню обраного об’єкта. 

 У контекстному меню обрати команду Спільний доступ і безпека. 

 У вікні властивостей об’єкта, що з’явиться на екрані, перейти до вкладки Доступ. 

Установити прапорець Відкрити спільний доступ до цієї папки, а в текстовому полі 

призначити мережне ім’я об’єкта (назва цього диска або папки на локальному комп’ютері 

при цьому не зміниться). 

 Якщо ви бажаєте дозволити повний доступ до вмісту обраного всім користувачам 

мережі, установіть прапорець Дозволити зміну файлів через мережу. 

 Натиснути кнопку Застосувати, а для закінчення роботи з вікном налаштовування 

властивостей диска – кнопку ОК. 

Спільний доступ неможливо призначити системним папкам Documents and Setting, 

Program Files та WINDOWS, a також папкам інших користувачів, розміщених на вашому 

комп’ютері. 

Якщо доступ відкритий, на ярлику диска або папки з’явиться зображення групи 

користувачів. 

2. Для спрощення роботи в локальній мережі зі спільними ресурсами можна під’єднати 

до власного комп’ютера мережний диск. Цією операцією ви лише присвоюєте певну назву 

локального диска спільному ресурсу, не змінюючи його розміщення, але отримуючи 

можливість працювати з ним швидше, ніби з диском власного комп’ютера. 

Для під’єднання мережного диска виконайте такі дії: 

 будь-яким відомим вам способом відкрийте папку Мій комп’ютер; 

 у меню Сервіс виконайте команду Підключити мережний диск; 

 у вікні, що з’явилося при цьому на екрані, зі спадного списку Диск оберіть одну із 

пропонованих назв створюваного мережного диска; 

 натиснувши кнопку Огляд, пройдіть шлях до папки, яку ви під’єднуєте як мережний 

диск. Коли папку знайдено, натисніть кнопку ОК, і шлях до неї автоматично буде перенесено 

до рядка введення тексту списку Папка; 

 якщо ви бажаєте, щоб мережний диск автоматично під’єднувався під час кожного 

входження до системи, установіть прапорець Відновлювати під час входу до системи; 

 натисніть кнопку Готово; 

 відкрийте вікно Мій комп’ютер. 

В області Мережні диски цього вікна ви побачите обрану назву під’єднаного мережного 

диска. Надалі ви можете працювати з ним як зі звичайним локальним диском вашого 

комп’ютера. Для від’єднання мережного диска у меню Сервіс вікна Мій комп’ютер 

виконайте команду Відключити мережний диск. Оберіть призначений для цього диск та 

натисніть кнопку ОК. 

3. Для того щоб усі користувачі вашої локальної мережі могли використовувати під час 

роботи принтер, сканер та інше периферійне обладнання, їх треба визначити як мережне 

обладнання. Розглянемо цей процес на прикладі встановлення спільного доступу до 

принтера. Для цього треба виконати таку послідовність дій: 

 натиснувши кнопку Пуск, відкрити компонент Принтери та факси; 

 правою кнопкою миші натиснути принтер, доступ до якого буде спільним. У 

контекстному меню обрати команду Спільний доступ; 

 перейти на вкладку Доступ вікна властивостей пристрою, що з’явилося на екрані. 

Установити перемикач Спільний доступ до цього принтера; 

 якщо принтер доступний для комп’ютерів мережі, що працюють під керуванням різних 

версій ОС Windows, установити для нього додаткові драйвери. Для цього натиснути кнопку 

Додаткові драйвери області Драйвери поточного вікна; 



 завершити встановлення спільного доступу до обраного принтера, натиснувши кнопку 

Застосувати, а потім кнопку ОК, закривши цією дією вікно властивостей принтера. 

На доступність принтера вказує спеціальний значок кількох користувачів на ярлику 

принтера у вікні компонента Принтери та факси. 

Завдання до самостійного виконання: 

1. З’ясуйте в учителя імена ПК локальної мережі кабінету інформатики. Увімкніть ПК і 

створіть на диску D\Учні\9-а(б): вашого ПК папку Мережа_ N (де N — номер вашого ПК у 

локальній мережі). 

2. У контекстному меню папки Мережа_ N оберіть команду Спільний доступ і безпека → 

Властивості → Доступ → встановіть прапорець Спільний доступ і безпека до створеної 

папки, призначте мережне ім’я. 

3. У папці Мережа_ N створіть текстовий документ Текст_N у ньому введіть своє ім’я та 

прізвище. 

4. У вікні папки Мережне оточення відкрийте ПК сусіда локальної мережі та 

переконайтеся, що ви маєте доступ до папок іншого ПК. Скопіюйте до власної папки 

Мережа_N текстовий файл Текст_NN вашого однокласника. 

5. За потреби встановіть спільний доступ до принтера та роздрукуйте текст файла Текст_ 

N. Дії опишіть. 

6. Перегляньте вміст ПК сусіда. Які ще файли або папки на його комп’ютері мають 

спільний доступ? 

7. Підключіть папку Мережа_NN сусіднього ПК як мережний диск. (Мій комп’ютер → 

Сервіс → Підключити мережний диск, обрати назву диска. За допомогою команди Огляд 

пройти шлях до папки, яку приєднуєте як мережний диск → ОК → Готово.) 

8. Відкрийте Мій комп’ютер. В області Мережні диски переконайтеся, що підключення 

створено. 

9. Скопіюйте з папки Мережа_NN до власної папки Мережа_N файл, що містить завдання 

вашого товариша, та перегляньте його вміст. 

10. Відключіть мережний диск та видаліть папку Мережа_N з усіма розміщеними в ній 

файлами на вашому ПК. 

 

11. Запишіть у зошит алгоритм виконання завдання та оформіть висновок 

 

V. Закріплення нових знань. 

 

- Дайте визначення поняттю «програма» 

- Яким чином можна класифікувати програми? 

- Розкрийте їх функції. 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1. Морзе Н.В. «Інформатика 9 кл.» - §5 

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

зошиті 

 


