
Для зворотнього зв’язку використовувать e-mail: 2573562@ukr.net. В темі листа 

вказувати номер групи, дату уроку, номер уроку, прізвище учня 
 

Дата: 25.01.2023 

Предмет: Основи комп’ютерних технологій 

Група: 2Б-1 

УРОК 5 

ТЕМА: Операційна система Windows: можливості та функції. Файлова система. 

ТЕМА УРОКУ:  Лабораторно-практична робота №1 «Робота з файлами» 

МЕТА:  

- Вивчити основні характеристики файлів 

- Опанувати основні прийоми роботи з файлами 

- Розвити навички роботи з файловим менеджером Провідник 

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

дисципліну та уважність 

 

ОБЛАДНАННЯ: ПК, електронна презентація, роздатковий матеріал 

 

ХІД УРОКУ: 

 

1. Створити свою папку, назва якої - прізвище (D:\ Komptehnolog\ 2B-1\ <прізвище>). 

2. Створити каталог «практична 1» в паці: 
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  3. Перенести папку Dr.Web у папку Службові. 
  4. Скопіювати папку WinRAR у папку Службові. 
  5. Показати роботу вчителеві.             

  6. У папці Microsoft Word створити файл “Cats.docx” і набрати нижчеподаний текст. 

      

 

  7. Скопіювати файл “Cats.docx” у папку Dr.Web. 

  8. Перенести файл “Cats.docx”  з папки Dr.Web у папку Блокнот. 

  9.  Створити у папці Службові файл “Picture.bmp”. Зобразити малюнок. 

          

  10. Скопіювати файл “Picture.bmp” з папки Службові у папку Microsoft Excel. 
  11. Видалити файл “Picture.bmp” з папки Microsoft Excel. 
  12. Запустити програму Блокнот. 

  13. Набрати нижчеподаний текст: 



Для зворотнього зв’язку використовувать e-mail: 2573562@ukr.net. В темі листа 

вказувати номер групи, дату уроку, номер уроку, прізвище учня 
 

           

  14. Скопіювати текст і вставити у документ Microsoft Word. 

  15. Зберегти під назвою “Text.docx” у папку Microsoft Word.      
  16. Виділити файл «“Text.docx».  
17. Відновити з Корзини видалений файл. 
18. За допомогою меню Пуск – Поиск здійснити пошук файлів за двома критеріями:  

• ім’я і розширення (файли з розширеннями *.doc);  

• за датою створення (за останній тиждень). 

19. Переглянути інформацію про диск D:  (через контекстне меню Свойства). 

Ознайомитися з інформацією про папку (ім’я, дата створення, розмір) з ім’ям групи 

(через контекстне меню Свойства).  
 

20. В папках зеленого кольору змінити піктограми 

21.  - записати дію комбінації клавіш 

22.  - записати дію комбінацій клавіш 

23-24.Оформити звіт до роботи: звіт про виконану роботу повинен містити назву, 

мету і завдання роботи, послідовність виконання та результати 

 


