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Лабораторно- практична робота №13 

Тема: «Архівація даних» 

Мета: 

- Закріпити основні відомості роботу з архіватрами 

- Розвити та удосконалити навички роботи з  інструментами WinRar та WinZip 

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

обраної професії 

Обладнання: ПК, підручник, роздатковий матеріал, плакати, електронна презентація 

Хід роботи: 

1. Завантажте програму WinRAR. 

Пуск  Программы  WinRAR  WinRAR, або скористаємося ярликом WinRAR на 

робочому столі. 

2. Ознайомитися з елементами вікна програми WinRAR. 
Рядок заголовку, рядок меню, панель інструментів, робоча область, рядок стану. 

 
3. Переглянути команди кожного пункта меню та встановити призначення кнопок на 

панелі інструментів. 

4. Створіть у власній папці «№ групи/предмет» папку Пз №13 та скопіюйте в неї три 

довільні файли один – текстовий (*.doc), другий – графічний (*.bmp), третій – файл-

програму (*.exe). 

5. Запакуйте папку Пз №13 в архів. Прослідкуйте в якому 

каталозі і з яким ім’ям з’явився архів. 

Виділіть папку Пз №13 і викличте із контекстного меню команду 

Добавить файли в архив.  

6. Виділіть архівний файл Пз №13. Викличте із контекстного 

меню команду Свойства. Перейдіть на вкладку Архив і 

випишіть інформацію про архів.  

 

Скільки файлів у архіві_____________ 

Загальний розмір до стиснення ______ 

Розмір в архіві ____________________ 



Ступінь стиснення _________________ 

 

7. Відкрийте архівний файл. Проаналізуйте ступінь стиснення кожного файлу окремо. 

Результати занесіть у таблицю. 

Для цього викличте програму Калькулятор і виконайте розрахунок за таким алгоритмом:  

 

 

Розмір після стиснення / Розмір до стиснення * 100% 

Ім’я Розмір Відсоток 

стиснення 

Тип 

    

    

    

8. Кожен файл в папці Пз №13 запакуйте при різний методах стиснення. Визначте 

розмір файлу після кожного запакування і занесіть результати в таблицю.  

 

WinRar Файл 1 Файл 2 Файл 3 

Вихідний розмір    

Без стиснення    

Швідкісний    

Швидкий    

Звичайний    

Хороший    

Максимальний    

11. В архів Пз №13 додайте довільний файл з розширенням .xls. 
 

12. Дістаньте файли з архіву Пз №13 
а) Відкрити той диск і папку, у якому зберігається необхідний вам архів. 

б) Відкрити архів, з якого ви хочете дістати файли. 

в) Виділити файли, що ви хочете розпакувати. 

г) Вибрати в меню команду КомандыИзвлечь в указанную папку. 

д) У вікні, що відкрилося, в поле «Путь для извлечения» вказати папку, в яку будуть 

розпаковані файли (оберіть шлях D:\Общие документи). 

е) Натисніть кнопку Ok. 

13.  Завантажити антивірусну програму, яка встановлена на вашому ПК. Ознайомитися 

з елементами вікна програми. Провести сканування власної папки. 

 

14. За допомогою програми WinRAR у власній папці створити архівний файл Help, 

помістити в нього файли з розширенням Jpeg. 

 

15. Розархівувати всі файли архіву Help у папку Arhiv. 

 

16. Створити саморозпаковуваний архів, у який ввійдуть всі файли папки Arhiv, з 

такими параметрами: 

a. назва архіву - ваше прізвище 

b. розмістити архів у папці «Общие» 

c. вказати шлях для розархівування D:\ № групи\ інформаційні системи і 

технології в діловодстві 

d. встановити пароль на архів 



 

Виконайте всі завдання, запишіть у зошит алгоритми та оформіть висновок. 

 

VІ. Домашнє завдання: Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 

2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net

