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ТЕМА 1. Структура та функції інформаційної системи 

 

УРОК 7 

ТЕМА: «Налаштування ОС Windows. Робота з файлами » 

 

МЕТА:  

- Вивчити поняття «операційної системи» та «файлова система» 

- Опанувати основні відомості про елементи інтерфейсу ОС Windows та менеджер 

файлів 

- Розвити навички роботи з налаштування параметрів ОС Windows та основні 

операції з файлами 

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

дисципліну та уважність 

 

ХІД УРОКУ: 

 

1.  Основні можливості Windows 7. Для Windows 7 Microsoft взяла інтерфейс 

Vista Aero і модернізувала його. Інтерфейс підтримує нову Панель завдань (Taskbar), 

яка сполучає кнопки запуску програм з піктограмами уже запущених програм так, 

що не виникає необхідності перемикатися між панеллю завдань, меню Пуск і 

панеллю швидкого запуску. На новій панелі завдань можна вибирати бажаний 

порядок кнопок, що не залежить від порядку, у якому були запущені програми. 

 
В Windows Vista з'явився швидкий перегляд вікон у панелі завдань, що виводить 

зменшений екран працючої програми, варто тільки навести на нього курсор миші. У 



Windows 7 ця функція реалізована краще: тепер можна навести курсор миші на 

зменшений екран, щоб переглянути його в повному розмірі. Якщо вікно більше не 

потрібно – можна закрити його з попереднього перегляду – без перемикання у вікно 

програми. 

 

 
Новою функцією Windows 7 стали Jump Lists (списки переходу) які роблять 

піктограми панелі завдань більш функціональними, розширюючи 

функцію "Недавні документи" в XP і Vista шляхом її прив'язки до окремих програм. 

Контекстне меню піктограми папки на панелі завдань показує популярні папки 

користувача. Jumps Lists є як у піктограм панелі завдань, так і в команд головного 

меню. Якщо програму написано з урахуванням роботи під Windows 7, то Jump 

Lists стає ще більш потужним: так, наприклад, Media Player одержав опцію управління 

відтворенням. 

Головне меню Windows 7 повернулося до двох панелей Windows XP, і якщо програма 

використовує стандартну опцію "Недавні документи", автоматично виводиться Jump 

List так само, як і на панелі завдань. 



 
Майже кожний користувач Windows змінює тло робочого столу; за інформацією, що 

збирає Microsoft, 95% користувачів міняють малюнок, причому 40% з них роблять це 

не рідше раз на місяць. В Windows 7 Теми були перейменовані в Стилі, причому їхня 

кількість була збільшена, а робота з ними - спрощена. Вибір фонового зображення 

робочого столу вмикається командою контекстного меню Персоналізація/Тло 

робочого столу, причому можна вказати декілька зображень і налаштувати їх 

автоматичну зміну через певний інтервал часу. 

Роздільну здатність екрану тепер теж можна міняти більш швидко. Тепер 

ця можливість з'являється по правому клацанню миші на робочому столі 

(команда Роздільна здатність екрану) замість приховування в глибині опцій 

параметрів екрану. 

 
В Windows XP і Vista можна вибирати, які значки відображати в області повідомлень, 

але на налаштування відображення (зховування) піктограм потрібно витрачати час. В 

Windows 7, якщо програма додає піктограму в область повідомлень, то 

вона автоматично переходить у невелику область переповнень; щоб побачити значок 

потрібно перенести його із цієї області самостійно. Windows 7 не буде турбувати 

користувача великою кількістю оповіщень – вони переходять у новий Центр 

підтримки. 



 
Користувач із обмеженими правами у Windows XP має можливість 

лише використовувати наявне прикладне програмне забезпечення; системні функції 

(як то установка принтера, зміна системного часу, установка програми, ін.) 

є недоступними. Якщо працювати з правами адміністратора, то система стає 

більш уразливою до вірусів. Windows Vista має обмежений обліковий запис 

користувача, у якому, при необхідності, програму можна запустити з правами 

адміністратора, але діалог User Account Control, що випливає й перетворює все інше в 

сірий простір, досить дратує. Windows 7 пропонує менше діалогів, причому 

можна вибирати чотири режими оповіщень - від оповіщення "завжди" до 

"ніколи", включаючи, наприклад, режим, коли система буде попереджати тільки 

проустановку програм. 

В Windows Vista з'явилася бічна панель, у яку можна було встановлювати гаджети – 

невеликі графічні програми, що забезпечують вивід певної інформації (календар, 

годинник, погода, ін). На невеликих екранах (наприклад екрані ноутбука) вони 

займали досить значну частину робочого столу, та й одночасно можна було вивести 

обмежену кількість гаджетів. В Windows 7 від бічної панелі було вирішено 

відмовитися, і тепер гаджети розміщуються у будь-якому місці вашого робочого 

столу. Нова функція "Peek" в Window 7 на короткий час робить вікна робочого столу 

прозорими і відображає всі елементи робочого столу. 



 
Бібліотеки Windows 7 – одне з принципових нововведень у порівнянні з попередніми 

версіями Windows, вони дають змогу створити логічно-структуровану систему 

зберігання інформації. Певною мірою бібліотека подібна до папки. Наприклад, якщо 

відкрити бібліотеку, буде відображено файли та вкладені папки. Проте, на відміну від 

папки, в бібліотеці зібрані файли, які зберігаються в кількох папках, що можуть 

міститись на різних дисках комп’ютера. Бібліотеки не зберігають файли, вони 

відстежують папки, які містять файли і дають змогу отримувати доступ до елементів 

та впорядковувати їх різними способами. 

 
Наприклад, якщо музичні файли розташовано в папках на жорсткому та зовнішньому 

дисках, ви можете одночасно отримати доступ до всіх музичних файлів за допомогою 

музичної бібліотеки. 

2.              Додаткові можливості Windows 7. У комп’ютері з сенсорним екраном 

рухи (переміщення, які робляться одним чи двома пальцями) полегшують роботу 

в порівнянні з мишею, пером або клавіатурою. Для виконання загальних 



завдань, наприклад копіювання, скасування, видалення, не потрібно торкатись або 

клацати команди меню або кнопки на панелі інструментів. Натомість, 

можна використовувати рух пальця. Наприклад, рух вгору пересуває сторінку до низу, 

а рух вниз пересуває сторінку вгору. Рухи можна настроїти для виконання 

часто повторюваних завдань. 

 
Програми WordPad і Paint роками не змінювалися: як зовнішній вигляд так 

і функціонал переходив від версії до версії. Програми, що ввійшли до складу Windows 

7, мають нові функції, а також інтерфейс накшталт Office 2007. Інструменти 

форматування у WordPad значно поліпшились: програма дає можливість оперувати 

підрядковими та надрядковими символами, вирівнювати текст по ширині, будувати 

нумеровані списки, вставляти у документ малюнки та об’єкти. 

 
Paint, як і WordPad, має удосконалений інтерфейс а також природні пензлі, подібні 

акварелі, олівцю й крейді. Органи керування функціями Paint спеціально розроблені 

так, щоб їх можна було використовувати в парі із сенсорним екраном, тому можна 

вибирати фігури або малювати новими інструментами одним або двома пальцями. 



3. Функції, що не ввійшли в Windows 7 

Функції панелі завдань і меню «Пуск» 

1. В Windows 7 відсутнє класичне меню «Пуск». Існують програми 

сторонніх розробників, що емулюють класичне меню «Пуск», однак складність їх 

установки й результати відображення не влаштовують багатьох користувачів, що 

звикли до класичного меню Пуск у попередніх версіях Windows. 

2. Панель швидкого запуску в Windows 7 замінена. На відміну від класичного 

меню «Пуск», в Windows 7 все-таки можна включити панель швидкого запуску, 

однак при використанні безпарольного входу в систему панель швидкого запуску 

часто скидається. 

3. У панелі завдань Windows 7 не відображається кількість згрупованих елементів 

у кожній групі. 

4. Значок мережного підключення в області повідомлень Windows 7 

позбавлений анімації, що у попередніх версіях Windows показувала вхідний і вихідний 

трафик активного підключення. 

5. В Windows 7 неможливо відключити функцію «Поверх всіх вікон» для 

панелі завдань. 

6. В Windows 7 немає можливості відключити ескізи панелі завдань, не 

відключаючи Aero, як це було в Windows Vista. 

Провідник Windows 

1. В Windows 

7 відсутня можливість довільного розташування значків усередині папок. Значки в 

папках Windows 7 можна групувати по різних ознаках, але тільки автоматично. Єдине 

місце, де елементи можна розташувати довільно, відключивши автоматичне 

угруповання - це робочий стіл. 

2. Провідник Windows 7 не запам'ятовує розмір і місце розташування 

кожного окремого вікна. Всі вікна одного типу (наприклад, всі текстові 

документи) відкриваються в тому самому місці і при відкритті мають однаковий 

розмір. 

3. У рядку стану відкритої папки не відображається загальний розмір всіх 

елементів, що міститься в ній, якщо жоден елемент не виділений. 

Програми та інші функції Windows, що не ввійшли в Windows 7 

1. Відеоредактор Windows Movie Maker (можна завантажити з Windows Live). 

2. Фотогалерея Windows (можна завантажити з Windows Live). 

3. Поштовий клієнт Windows Mail (можна завантажити з Windows Live). 

4. Календар Windows – функція Windows Vista, що дозволяє управляти зустрічами 

й завданнями за допомогою створення персональних календарів. 

5. Сайдбар для пристосунків робочого столу, оскільки в Windows 7 вони 

можуть розташовуватися у будь-якому місці робочого столу. 

6. Технологія Microsoft Agent 2.0 (може бути скачана із сайту Microsoft по запиту після 

надання email). 



7. Windows Ultimate Extras –

 колекція доповнень, що завантажуються, для Windows Vista 

Ultimate, що включала DreamScene, Hold 'Em Poker, BitLocker Drive Preparation Tool, 

GroupShot і Secure Online Key Backup. 

8. Removable Storage Manager (диспетчер знімних носіїв). 

9. Програма Windows Meeting Space –

 засіб для настроювання зустрічі й спільного використання робочого столу, документів

, програм з учасниками зустрічі кількістю до десяти чоловік. 

  

У кожній новій версії Windows одні функції додаються, інші - змінюються й 

удосконалюються, а треті - убираються зовсім. Такі зміни - невід'ємна частина 

процесу розвитку Windows. І той факт, що Windows 7 у зручності й продуктивності 

істотно перевершує попередні ОС, тільки підтверджує, що 

розвиток Windows рухається у вірному напрямку. 

4. Робота з файлами та папками 

Файл – це елемент, який містить інформацію: текст, зображення або музику. 

Відкритий файл може бути дуже схожим на звичайний текстовий документ або 

зображення, які можна побачити на столі чи в шухляді. На комп’ютері файли 

представлені піктограмами; це дає можливість легко розпізнавати тип файлу за 

виглядом його піктограми. Ось кілька типових піктограм файлів: 

 

Піктограми деяких типів файлів 

Папка – це контейнер, у якому можна зберігати файли. Якби у вас на столі лежали 

тисячі документів, було би практично неможливо знайти потрібний документ, коли 

він був би потрібен. Ось чому люди часто зберігають документи в папках на полицях 

шаф. Папки на комп’ютері виконують таку саму функцію. Ось кілька типових 

піктограм файлів: 



 

Пуста папка (ліворуч); папка з файлами (праворуч) 

У папках можуть міститися інші папки. Папка, розташована всередині іншої, зазвичай 

називається вкладеною папкою. Можна створювати скільки завгодно вкладених 

папок, і кожна з них може містити будь-яку кількість файлів та інших вкладених 

папок. 

5. Використання бібліотек для доступу до файлів і папок 

Коли справа дійде до впорядкування, вам не доведеться починати все з нуля. Ви 

можете використовувати бібліотеки, нову функцію в цій версії Windows, щоб 

отримувати доступ до файлів і папок, а також впорядковувати їх різним чином. Нижче 

наведено список чотирьох бібліотек за замовчуванням та їхніх типових призначень: 

 Бібліотека документів. У цій бібліотеці можна організовувати та впорядковувати 

текстові файли, електронні таблиці, презентації та інші документи. Для отримання 

додаткових відомостей див. статтю Керування документами. 

За замовчуванням папка «Мої документи» – сховище для всіх файлів, 

переміщених, скопійованих чи збережених до бібліотеки документів. 

 Бібліотека зображень. У цій бібліотеці можна організовувати та впорядковувати 

цифрові зображення, отримані з камери, сканера або надіслані іншими людьми 

електронною поштою. Для отримання додаткових відомостей див. 

статтю Керування зображеннями. 

За замовчуванням папка «Мої зображення» – сховище для всіх зображень, 

переміщених, скопійованих чи збережених до бібліотеки зображень. 

 Музична бібліотека. У цій бібліотеці можна організовувати та впорядковувати 

цифрові музичні записи, наприклад пісні, видобуті з аудіо компакт-диска або 

завантажені з Інтернету. Для отримання додаткових відомостей див. 

статтюКерування музикою. 

За замовчуванням папка «Моя музика» – сховище для всіх файлів, переміщених, 

скопійованих чи збережених до музичної бібліотеки. 

 Бібліотека відеозаписів. У цій бібліотеці можна організовувати та 

впорядковувати відеозаписи, наприклад кліпи з цифрової фото- чи відеокамери 

http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows7/managing-your-documents
http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows7/managing-your-pictures
http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows7/managing-your-music


або відеофайли, завантажені з Інтернету. Для отримання додаткових відомостей 

див. статтю Керування відеозаписами. 

За замовчуванням папка «Мої відеозаписи» – сховище для всіх файлів, 

переміщених, скопійованих чи збережених до бібліотеки відеозаписів. 

Щоб відкрити бібліотеку «Документи», «Зображення» або «Музика», натисніть 

кнопку Пуск , а тоді виберіть пунктДокументи, Зображення або Музика. 

Стандартні бібліотеки можна відкрити з меню «Пуск» 

Щоб отримати додаткові відомості про бібліотеки, див. Робота з бібліотеками. 

6. Структура вікна 

Після відкриття папка або бібліотека відображається у вікні. Різні компоненти цього 

вікна полегшують переміщення у Windows і спрощують роботу з файлами, папками та 

бібліотеками. Ось типове вікно та його компоненти: 

 

http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows7/managing-your-videos
http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows7/working-with-libraries


Компонент вікна Використання 

Область навігації За допомогою області навігації можна 

отримувати доступ до бібліотек, папок, 

збережених результатів пошуку та навіть 

цілих жорстких дисків. З розділу 

«Уподобання» можна відкривати 

найуживаніші папки та результати пошуку, а з 

розділу «Бібліотеки» можна отримати доступ 

до своїх бібліотек. Для перегляду папок і 

вкладених папок можна скористатись і 

папкою «Комп’ютер». Для отримання 

додаткових відомостей див. статтю Робота з 

областю переходів. 

Кнопки «Назад» і «Вперед» Кнопки Назад  і Вперед  дають змогу 

переходити до інших (уже відкритих) папок і 

бібліотек, не закриваючи поточне вікно. Ці 

кнопки працюють у поєднанні з рядком 

адреси. Наприклад: перейшовши від одної 

папки до іншої за допомогою рядка адреси, 

можна скористатися кнопкою «Назад», щоб 

повернутися до попередньої папки. 

Панель інструментів Панель інструментів дає змогу виконувати 

стандартні завдання, наприклад змінювати 

вигляд папок і файлів, записувати файли на 

компакт-диск або запускати показ слайдів із 

цифрових зображень. Кнопки на панелі 

інструментів змінюються, щоб відображати 

лише доречні для кожного конкретного 

випадку завдання. Наприклад, якщо клацнути 

файл зображення, на панелі інструментів 

відобразяться інші кнопки, ніж для музичного 

файлу. 

Рядок адреси За допомогою рядка адреси можна 

переміститися до іншої папки або бібліотеки, 

а також повернутися до попередньої папки чи 

бібліотеки. Для отримання додаткових 

відомостей див. статтю Навігація за 

допомогою рядка адреси. 

Область бібліотек Область бібліотек відображається лише під 

час роботи в бібліотеці (наприклад, у 

бібліотеці документів). За допомогою області 
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бібліотек можна настроїти бібліотеку або 

впорядкувати файли за різними 

властивостями. Для отримання додаткових 

відомостей див. статтю Робота з 

бібліотеками. 

Заголовки стовпців За допомогою заголовків стовпців можна 

змінити упорядкування файлів у списку. 

Наприклад, клацнувши мишею ліву частину 

заголовка стовпця, можна змінити порядок 

відображення файлів і папок; клацнувши 

мишею праву частину заголовка стовпця, 

можна відфільтрувати файли різними 

способами. (Зверніть увагу, що заголовки 

стовпців доступні лише в поданні 

«Докладно». Щоб дізнатися, як перейти до 

подання «Докладно», див. підрозділ 

«Перегляд і впорядкування файлів і папок» 

далі в цьому розділі.) 

Список файлів Тут відображається вміст поточної папки або 

бібліотеки. Якщо скористатися полем пошуку 

для пошуку файлу, буде відображено тільки 

файли в поточному поданні (до нього 

належать і файли у вкладених папках). 

Поле пошуку У поле пошуку можна ввести слово чи фразу, 

щоб знайти елемент у поточній папці або 

бібліотеці. Пошук починається, щойно 

розпочато введення. Тому коли, наприклад, 

введено літеру «В», з’являється список усіх 

файлів, імена яких починаються з літери «В». 

Для отримання додаткових відомостей див. 

статтю Пошук файлу або папки. 

Область відомостей Область відомостей дає змогу переглядати 

стандартний набір властивостей, пов’язаних із 

виділеним файлом. Властивості файлу – це 

відомості про файл, наприклад ім’я його 

автора, дата останнього змінення, а також 

будь-які описові теги, які могли бути додані 

до файлу. Щоб отримати додаткові відомості, 

див. Змінення властивостей файлу. 

Область перегляду В області попереднього перегляду можна 

переглянути вміст більшості файлів. 
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Вибравши повідомлення електронної пошти, 

текстовий файл або зображення, можна 

побачити вміст вибраного файлу, не 

відкриваючи його у програмі. Якщо область 

попереднього перегляду не відображається, 

увімкніть її, клацнувши на панелі 

інструментів кнопку Область перегляду . 

 

7. Перегляд і впорядкування файлів і папок 

Відкриваючи папку або бібліотеку, можна змінити вигляд файлів у вікні. Наприклад, 

можна збільшити (або зменшити) піктограми чи вибрати таке подання, яке 

відображатиме для різних файлів різні типи відомостей. Щоб внести такі зміни, 

скористайтеся кнопкою Подання  на панелі інструментів. 

Після кожного натискання лівого боку кнопки «Подання» спосіб відображення файлів 

і папок змінюється в такому циклі: «Великі піктограми», «Список», подання 

«Докладно», в якому відображаються кілька стовпців із відомостями про файл, 

подання з меншими піктограмами «Плитка» та подання «Вміст», де відображається 

певна частина вмісту файлу. 

Якщо натиснути стрілку у правій частині кнопки «Подання», буде доступний ще 

більший вибір. Перетягніть повзунок вище або нижче, щоб точно настроїти розмір 

піктограм файлів і папок. Піктограми змінюють розмір у міру переміщення повзунка. 

Параметри подання 

Бібліотеки надають більше можливостей завдяки функції впорядкування файлів 

різними способами. Наприклад, якщо потрібно впорядкувати файли в музичній 

бібліотеці за жанром (таким як Jazz і Classical): 



1. Натисніть кнопку Пуск  і виберіть команду Музика. 

2. В області бібліотек (над списком файлів) відкрийте меню Упорядкувати за та 

виберіть команду Жанр. 

8. Пошук файлів 

Залежно від кількості файлів та способу їхнього впорядкування для пошуку файлу 

може знадобитися перегляд сотень файлів і вкладених папок – нелегке завдання. Щоб 

зберегти час і зусилля, можна скористатися полем пошуку. 

Поле пошуку 

Поле пошуку розташоване у верхній частині кожного вікна. Щоб знайти файл, 

відкрийте папку або бібліотеку, з якої найдоречніше почати пошук, клацніть у полі 

пошуку та почніть введення. Поле пошуку фільтрує поточне подання на основі 

введеного тексту. Файли відображаються в результатах пошуку, якщо пошуковий 

запит збігається з іменем файлу, його тегами, іншими властивостями файлу та навіть 

текстом усередині текстового документа. 

Шукаючи файл за властивістю (наприклад, тип файлу), можна звузити пошук ще до 

початку введення запиту. Для цього потрібно клацнути поле пошуку та вибрати якусь 

із властивостей, указаних під полем пошуку. Таким чином до текстового запиту буде 

додано фільтр пошуку (наприклад, «тип»), що допоможе отримати точніші 

результати. 

Якщо не вдається знайти файл, можна змінити всю область пошуку, клацнувши 

мишею параметр у нижній частині списку файлів. Наприклад, якщо не вдалося знайти 

файл у бібліотеці документів, розширте область пошуку на інші бібліотеки, 

клацнувши Бібліотеки. Для отримання додаткових відомостей див. статтю Пошук 

файлу або папки. 

9. Копіювання та переміщення файлів і папок 

Іноді може виникнути потреба змінити місце зберігання файлів на комп’ютері. Може 

виникнути потреба перемістити файли до іншої папки або скопіювати їх на знімні 

носії (наприклад, компакт-диски або карти пам’яті), щоб поділитися ними з іншою 

особою. 

Більшість людей копіюють і переміщують файли за допомогою методу, який 

зветься перетягування. Спочатку відкрийте папку, що містить файл, який потрібно 

перемістити. Далі відкрийте в іншому вікні ту папку, в яку потрібно перемістити ці 

елементи. Розташуйте вікна на робочому столі поруч, щоб бачити вміст обох. 

http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows7/find-a-file-or-folder
http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows7/find-a-file-or-folder


Потім перетягніть файл або папку з першої папки до другої. Ось і все. 

 

Щоб скопіювати або перемістити файл, перетягніть його з одного вікна до іншого 

Користуючись методом перетягування, ви можете помітити, що інколи файл або папка 

копіюється, а іншим разом – переміщується. Якщо перетягнути елемент між двома 

папками, розташованими на одному жорсткому диску, елементи буде переміщено без 

створення двох примірників одного файлу чи папки в одному розташуванні. Якщо 

перетягнути елемент до папки, що розташований в іншому місці (наприклад, у 

мережевому розташуванні), або на знімний носій, наприклад компакт-диск, то такий 

елемент буде скопійовано. 

10. Створення та видалення файлів 

Найпростійший спосіб створення нових файлів – використання програми. Наприклад, 

текстовий документ можна створити в текстовому редакторі, а відеофайл – у 

відеоредакторі. 

Деякі програми створюють файл, щойно їх відкривають. Наприклад, якщо відкрити 

WordPad, буде відкрито пусту сторінку. Вона зображує пустий (і незбережений) файл. 

Розпочніть введення тексту, а коли будете готові зберегти результат роботи, натисніть 

кнопку Зберегти . У діалоговому вікні, що з’явиться, введіть ім’я файлу, яке 

допоможе знайти його знову, після чого натисніть кнопку Зберегти. 

За замовчуванням більшість програм зберігає файли у стандартних папках («Мої 

документи», «Моя музика» тощо) – так файли буде легше знайти. 

Якщо файл більше не потрібний, його можна видалити з комп’ютера, щоб мати більше 

вільного місця й не захаращувати комп’ютер непотрібними файлами. Щоб видалити 

файл, відкрийте папку або бібліотеку, у якій розміщено файл, і виділіть його. 

Натисніть клавішу Delete на клавіатурі, а далі в діалоговому вікні Видалити 

файл натисніть кнопку Так. 



Після видалення файлу він тимчасово зберігається у «Кошику». «Кошик» можна 

порівняти зі страхувальною сіткою: він дає змогу відновити випадково видалені файли 

або папки. Час від часу слід очищувати «Кошик» для звільнення місця на диску, яке 

займають непотрібні файли. Щоб отримати додаткові відомості, див. Остаточне 

видалення файлів із кошика. 

11. Відкриття наявного файлу 

Щоб відкрити файл, двічі клацніть його. Зазвичай файл відкривається в тій програмі, у 

якій його було створено чи відредаговано. Наприклад, текстовий файл відкриється в 

текстовому редакторі. 

Але не завжди буває так. Наприклад, після подвійного клацання файлу зображення 

зазвичай відкривається програма перегляду зображень. Щоб змінити зображення, 

потрібно скористатись іншою програмою. Клацніть файл правою кнопкою, виберіть 

пункт Відкрити за допомогою, після чого виберіть ім’я програми, яку слід запустити. 

 

V. Закріплення нових знань. 

 

- Що Вам відомо про операційну систему? 

- Яким чином можна зробить налаштування ОС? 

- Як встановити обліковий запис? 

- Які елементи інтерфейсу ОС Вам відомі? 

- Дайте визначення поняттю «файл» 

- З яких частин складеться ім’я файлу? 

- Що таке піктограми? 

- Які операції можна виконувати з файлами? 

 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1. Морзе Н.В. «Інформатика 9 кл.» - §7, §§ 9-10 

2. Законспектувати матеріал уроку 

3. Виконати презентацію на одну з тем уроку. Вислати на e-mail: 2573562@ukr.net 
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