
Дата: 09.09.20 

Група: 45 

Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

ТЕМА 3. Операційні системи 

 

УРОК 8 

 

Лабораторно-практична робота № 3 

ТЕМА: «Робота в Windows, перегляд властивостей файлів та каталогів» 

МЕТА:  

- Закріпити основні відомості про операційну систему Windows 7 

- Розвити та удосконалити навички роботи з файловою системою 

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

обраної професії 

 

ХІД УРОКУ: 

 
Вправа 1. Способи запуску програми Провідник. 

1. Клацніть на кнопці Пуск, виберіть в каскадному меню пункт Програми \  Стандартні і 

клацніть на пункті Провідник. 

2. Клацніть правою кнопкою миші на значку Мій Комп’ютер і в контекстному меню, що 

з'явилося, виберіть пункт Провідник. 

3. Порівняйте вміст вікон. Зверніть увагу на їх заголовки. 

4. Клацніть правою кнопкою миші на кнопці Пуск і в контекстному меню виберіть пункт 

Провідник. Порівняйте це вікно з попередніми. 

5. Для реалізації наступного способу відкрийте меню Пуск і виберіть команду Виконати, 

в полі Відкрити діалогового вікна введіть слово Explorer   і клацніть на ОК. Якщо необхідно 

перемкніться на латинський шрифт,   скориставшись  відповідною  кнопкою-індикатором   в  

правому нижньому куті екрану або комбінацією Alt + Shift або Ctrl + Shift. 

Вправа 2. Знайомство з програмою Провідник. 

1. Запустіть програму Провідник одним з вказаних вище способів. 

2. Для вивчення дерева папок в лівій панелі вікна Провідник  розверніть структуру диска 

D: клацанням на значку плюс зліва від зображення диска D:. Розгляньте папки, що містяться 

в D:. 

3. Клацніть на знаку мінус, щоб знову згорнути папку диска D: у лівій панелі. 

4. Клацніть на зображення диска D:, щоб відкрити тепер уже в правій панелі його вміст – 

папки і, крім того, файлу. 

5. За допомогою знаку плюс знову, як в пункті 2, розверніть папку диск D: у лівій панелі і 

порівняєте вміст лівої і правої панелей. 

6. У лівій панелі знайдіть папку Своєї групи і клацніть на її знаку плюс. Розглянете 

структуру папок, що містяться в ній. 

7. Клацанням на папці Своєї групи в лівій панелі відкрийте її вміст в правій панелі. 

Звертайте увагу на зміни в рядку заголовка вікна, в заголовку правої панелі і в рядку Адреса. 



8. Якщо потрібно розкрити папку, яка розташована в правій панелі, на зображенні папки 

треба клацнути двічі. Клацніть на диску D: у лівій панелі (один раз), знайдіть у правій панелі 

папку Общая і відкрийте її подвійним клацанням. 

Вправа 3. Створення папок за допомогою меню. 

1. У вікні програми Провідник або у вікні Мій комп'ютер відкрийте папку Общая.  

2. За допомогою меню Файл створіть свою особисту папку. Для цього в меню Файл 

Встановіть курсор на команді Створіть, а коли з'явиться підміню, виберіть у ньому пункт 

Папку. 

4. У полі імені нової папки з миготливим курсором введіть ім'я вашої особистої папки і 

натисніть Enter. 

5. Подвійним клацанням відкрийте цю папку. 

6. Аналогічним чином за допомогою меню Файл створіть усередині своєї особистої 

папки (для цього треба заздалегідь її відкрити) ще нові дві папки. 

Вправа 4. Створення папок: за допомогою правої кнопки миші. 

1. На вільному місці вікна усередині своєї особистої папки клацніть правою кнопкою 

миші. 

2. У контекстному меню встановите курсор на пункті Створити, а в новому меню 

виберіть Папку. 

3.  Введіть ім'я папки і натисніть Enter. 

4 Подвійним клацанням відкрийте цю папку. 

5. Аналогічно за допомогою правої кнопки миші створіть усередині ще декілька папок. 

Вправа 5. Перейменування папок. 

1. У вікні програми Провідник або у вікні Мій комп'ютер відкрийте свою особисту папку, а в 

ній ще одну папку Папка1. 

2. Для перейменування Папки1, клацанням виділите її і потім в меню Файл виберіть 

пункт Перейменувати. Після появи миготливого курсора в поле імені введіть нове довільне 

ім'я папки і натисніть Enter 

3. Інший спосіб застосуйте до цієї папки. Для цього клацніть правою кнопкою миші, і в 

контекстному меню, що з'явилося, виберіть команду Перейменувати і введіть нове ім'я. 

4. Третій спосіб: клацанням виділите папку, а потім після невеликої паузи ще раз 

клацніть на її імені. Дайте папці нове ім'я. 

Вправа 6. Перейменування файлів. 

1. Відкрийте свою особисту робочу папку, а в ній папку Pap1. 

2. У цій папці створіть два файли File1, File2. 

3. Використовуючи три способи перейменування, описаних у Вправі 5, для папок 

перейменуйте ці файли даючи їм довільні імена. 

4. Знову перейменуйте ці файли, привласнивши їм колишні імена. 

Вправа 7. Створення ярликів. 

1. Відкрийте свою робочу папку і виберіть File1. 

2. Перетягніть значок файлу правою кнопкою миші на вільне місце на робочому столі і з 

меню, що з'явилося, виберіть пункт Створіть ярлик. 

3. Клацніть правою кнопкою миші на значку іншого файлу наприклад File2 і вибиріть з 

контекстного меню команду Відправити – Рабочий стіл (створити ярлик). 

4. Щоб створити ярлик третім способом, знову клацніть на значку File3, правою кнопкою 

миші і виберіть команду Створіть ярлик. Файл-ярлик з'явиться в цій папці. Треба 

перемістити його на робочий стіл або в будь-яку іншу папку. 

5. Клацніть правою кнопкою миші на вільному місці відкритої папки і виберіть в 

контекстному меню команду Створити\ Ярлик. 

6. У діалоговому вікні необхідно в командному рядку з миготливим курсором ввести 

маршрут і ім'я об'єкту (файлу, папки, програми), для якого треба створити ярлик. 



7. Після завершення роботи з Майстром ярликів за допомогою кнопки Готово ярлик 

з'явиться у вашій папці. Треба перемістити його на робочий стіл або в будь-яку іншу папку. 

8. Закрийте всі відкриті вікна. Розгляньте створені вами ярлики. Подвійним клацанням на 

ярликах відкривайте відповідні їм файли. 

Вправа 8. Переміщення і копіювання файлу перетягування з папки на робочий стіл і 

назад. 

1. Відкрийте папку Pap1, встановіть курсор миші на значку File1, натисніть ліву кнопку і, 

не відпускаючи її, перетягнете файл на вільне місце робочого столу. 

2. Перетягніть його назад в папку, але правою кнопкою, і в меню, що з'явилося виберіть 

команду Перемістити. 

3. Тепер перетягніть файл знову на робочий стіл правою кнопкою, але в меню виберіть 

команду Копіювати. 

4. Знову проведіть переміщення (будь-якою кнопкою за бажанням) цього файлу з 

робочого столу в папку. Оскільки там є файл з цим ім'ям з'явиться повідомлення про те, що 

папка вже містить такий файл, і питання, чи замінити його новим файлом. Для того, щоб не 

залишати файл на робочому столі відповідайте Так 

Вправа 9. Копіювання і переміщення папок методом тягнути і відпустити. 

1. За допомогою програми Провідник відкрийте в правій панелі папку Pap1. 

2. У папці Pap1 створіть нову папку РАР0 . 

3. Лівою кнопкою миші перетягнете папку РАР0 в ліву панель на зображення іншої 

палиці, наприклад Рар2. 

4. Відкрийте цю папку клацанням на її імені, щоб переконатися, що РАР0 переміщена у 

неї. 

5. Аналогічним чином, але тепер за допомогою правої кнопки миші перемістите цю 

папку з Рар2 назад в папку Pap1l (у меню, що з'явилося, виберіть опцію Перемістити). 

Розкрийте її, щоб побачити папку на колишньому місці. 

6. Тепер перетягніть цю папку знову правою кнопкою на папку Рар2, але проведіть 

копіювання за допомогою опції Копіювати. 

7. Переконаєтеся, що дана папка міститься в обох папках. 

8. Для копіювання лівою кнопкою треба робити це при натиснутій клавіші Ctrl. 

Натиснути її можна до перетягування або перед тим, як відпустити кнопку миші. Натисніть 

Ctrl і, не відпускаючи її перетягніть папку Pap1 за допомогою лівої кнопки миші на папку 

Раз. Переконайтеся, що відбулося копіювання. 

Вправа 10. Копіювання і переміщення файлів методом Вирізання, Вставки – за 

допомогою правої кнопки. 

1. За допомогою програми Провідник відкрийте папку Pap1. 

2. Клацніть правою кнопкою миші на файлі File2 і в контекстному меню клацанням 

виберіть опцію Вирізати. В результаті файл буде відправлений до буфера обміну. 

3. Відкрийте в правій панелі папку Рар2. 

4. На вільному місці відкритої папки Рар2 клацніть правою кнопкою і виберіть 

опцію Вставити (з буфера). Переконаєтеся, що файл переміщений. 

5. Аналогічним чином, теж правою кнопкою, проведіть копіювання File2 з папки Рар2 

назад в папку Pap1 . Для цього в контекстному меню використовуйте опцію Копіювати 

(замість Вирізати). В результаті копія файлу буде відправлена до буфера обміну. 

6. Відкрийте папку Pap1, клацніть правою кнопкою на вільному місці і виберіть опцію 

Вставити. 

7. Цим методом можна отримати копію файлу в тій же папці, де він знаходиться. Для 

цього після клацання правої кнопки і вибору операції Копіювати на файлі File1 в папці Pap1 

знову клацніть правою кнопкою на вільному місці цієї ж папки і виберіть опцію Вставити. 

З'явиться новий файл з ім'ям Копія File1. Ще раз повторіть цю процедуру. 

Вправа 11. Пошук файлів і папок. 



1. Клацніть на кнопці Пуск, Виберіть пункти Знайти\Файли і Папки. 

2. У лівій частині діалогового вікна Результати пошуку, в полі Шукати імена файлів або 

папок введіть шаблон File. 

3. У полі Де шукати натисніть кнопку з трикутником і клацніть внизу на Огляд... В 

діалоговому вікні Огляд папок виберіть папку Мій комп'ютер...Своєї групи, щоб почати 

пошук в ній. 

4. У нижній частині вікна встановіть флажки Додаткові параметри → Переглянути 

вкладені папки. Тоді пошук буде здійснюватися у всіх папках, що містяться в папці Своєї 

групи. 

5. Для здійснення пошуку клацніть на кнопці Знайти 

6. Перегляньте, в яких папках розташовані файли, що містять File в своєму імені. При 

необхідності збільшуйте розмір вікна і використовуйте смугу прокрутки. Проведіть 

сортування списку файлів. 

7. Клацніть на посиланні Параметри пошуку. Вивчіть область Параметрів пошуку. 

Виберіть Дата, Файли створені і встановіть За останні 5 днів. Повторіть пошук. Ще раз 

виконайте цей пошук, заздалегідь видаливши ім'я File 

8. Не закриваючи це вікно, розгляньте інші способи відкриття діалогового вікна Знайти, 

Відкрийте папку Своєї групи і в її вікні клацніть на кнопці Пошук в панелі інструментів. 

9. Клацніть правою кнопкою миші на кнопці Пуск і виберіть в контекстному меню 

команду Знайти. 

10. Клацніть правою кнопкою миші на значку Мій комп'ютер або Мої документи і 

виберіть в контекстному меню команду Знайти. 

11. Активізуйте і розташуйте поряд відкриті вами вікна пошуку за допомогою їх кнопок 

на панелі завдань і порівняєте в них область пошуку. Закрийте всі вікна пошуку. 

Вправа 12. Способи видалення файлів. 

1. Відкрийте в програмі Провідник свою особисту папку, а в ній якусь папку, що містить 

створені вами файли, наприклад Pap1. 

2. Виділіть який-небудь файл і натисніть клавішу Delete. У вікні, що з'явилося з питанням 

чи видаляти цей файл, натисніть поки кнопку Ні. 

3. Для освоєння другого способу видалення файлів клацніть правою кнопкою миші 

на імені вибраного файлу. У контекстному меню виберіть команду Видалити але також не 

підтверджуйте видалення. 

4. Третій спосіб – виділіть файл, що видаляється, і клацніть на спеціальній кнопці 

Видалити  на панелі інструментів вікна Провідника. 

5. Виділіть файл і виберіть команду Видалити у меню Файл. 

6. Виділяйте групи файлів з різних папок і тренуйтеся різними способами проводити 

видалення відразу декількох файлів. 

Вправа 13. Відновлення файлів. 

1. Відкрийте свою особисту папку. Будь-яким способом видаліть будь-який файл. Після 

цього відразу натисніть кнопку Відмінити  на панелі інструментів Провідника. 

Переконайтеся, що видалений файл з'явився на колишньому місці. 

2. Знову видаліть який-небудь файл, потім виконаєте команду меню Правка Відмінити 

(Ctrl + Z). 

3. У Провіднику знайдіть об'єкт Корзина і відкрийте її вміст. 

4. Відсортуйте файли по даті видалення, знайдіть і виділіть один або декілька з 

видалених вами файлів. Виконаєте команду Файл→Відновити. Знайдіть файл на його 

колишньому місці. 

5. Відновіть частину видалених в Корзину файлів за допомогою контекстного меню. 

6. Спочатку поодинці, потім групами видаліть різними способами декілька файлів з вашої 

особистої папки. 



 

Запишіть у зошит алгоритм виконання завдання та оформіть висновок 
 

V. Закріплення нових знань. 

 
Контрольні питання: 

 Що Вам відомо про операційну систему? 

 Як встановити обліковий запис? 

 Які елементи інтерфейсу ОС Вам відомі? 

 Дайте визначення поняттю «файл» 

 З яких частин складеться ім’я файлу? 

 Що таке піктограми? 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

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

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

зошиті 

 


