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Інструкційна картка для проведення практичного заняття 

З предмету «Інформатика» 

 

Практична робота № _ 
Тема: Робота з об’єктами файлової системи. 

Мета: Уміти входити в систему, виконувати операції над папками, файлами та 

ярликами, створювати і редагувати текстові файли. 

 

План 
1. Ознайомлення з правилами техніки безпеки. 

2. Файлова система. 

3. Операції над каталогами (папками) та файлами. 

4. Дії з папками, файлами і ярликами. 

4. Створення та редагування файлів. 

5. Буфер обміну. 

6. Вивчення об'єкта КОШИК. 

 

Теоретичні відомості 
Інформаційна (комп'ютерна) система складається з апаратної частини (комп'ютера) і 

програмного забезпечення, яке є у файловій системі на дисках. 

Основні операції над об’єктами файлової системи можна виконати у програмі «Мій 

комп’ютер». (Рис 1.) 

Розглянемо поняття файлу і 

файлової системи. Файли 

призначені для зберігання на 

дисках програм та даних (текстів, 

таблиць, рисунків тощо). Дисків 

може бути декілька. Диски мають 

назви. Назва диска – латинська 

буква і символ двокрапки, 

наприклад, А:, В: – назви 

дисководів дискет, С:, D: – назви 

логічних дисків на вінчестері, Е: 

тощо – назва дисководу компакт-

дисків (CD-ROM). 

Якщо файлів багато, то для 

ефективної роботи користувач 

створює каталоги файлів (у 

Windows вони називаються папками). Інколи кажуть, що файл поміщають у каталог, але 

насправді в каталог автоматично поміщається лише інформація про файли (тут повна 

аналогія з каталогом книжок у бібліотеці, а самі книжки є у сховищах). Де саме розміщений 

файл на диску, користувач не знає – про це відає FAT (таблиця розміщення файлів). 

Важливо, щоб користувач знав, в якому каталозі є (зареєстрований) його файл. 

Назви файлам та папкам дає користувач. Назва файлу складається з двох частин, 

розмежованих крапкою: Імені файлу, яку дає користувач, і розширення: txt – текстовий тип, 

ехе, com – виконувані, doc – текст у форматі програми Word, wav – звуковий, avi – відеофайл 

тощо. Назви пишуть латинськими буквами (у Windows можна писати довгі назви та ще й 

кирилицею). Деякі символи (наприклад, +.[]") використовувати в назвах не можна. 

Файл має такі основні властивості: назву, тип, обсяг в байтах, дату створення. 

Папки призначені для зберігання файлів та інших папок. Папка відповідає поняттю 

каталога в MS-DOS.  

У верхньому списку можна побачити шлях до файлу (або просто шлях) – послідовність 

 
Рис. 1. Інтерфейс програми «Мій комп’ютер» 
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папок, в які слід увійти щоб дістатись до потрібного об’єкта. Виглядає він так: 

Диск:\Папка1\Папка2\...\файл. 

Кожному об'єкту – папці, файлові, програмі тощо – можна поставити у відповідність 

ярлик. Ярлик – це особливий коротенький файл, який містить адресу об'єкта. Ярлики створює 

користувач. Назви ярликам система дає автоматично, але їх можна редагувати. Призначення 

ярлика – швидке відкривання об'єкта. Тепер щоб активізувати об'єкт, його не треба 

розшукувати у файловій системі, достатньо відшукати ярлик і двічі клацнути на ньому. 

Дії над об'єктами можна виконувати різними способами: за допомогою основного 

меню вікна, контекстного меню об'єкта, кнопок панелі інструментів, комбінацій клавіш, 

методом перетягування піктограм. 

Операції, які можна виконати над папками, файлами та ярликами, а також команди, які 

слід використовувати представлено у такій таблиці 

Операція 
Швидкі 

клавіші 
Команда 

Із пункту 

меню 
 

Створення – Створити (Создать) => … 

Створення ярлика – Створити ярлик 

Вилучення Del Видалити 

Перейменування F2 Перейменувати 

Перегляд властивостей Alt+Enter Властивості (Свойства) 

Файл 

Копіювання Ctrl+C / Ctrl+V Копіювати / Вставити 

Переміщення Ctrl+X / Ctrl+V Вирізати / Вставити 
Правка 

Відкривання (входження) Enter Подвійне клацання мишею – 

аб
о
 і
з 
ал
ь
те
р
н
а-

ти
в
н
о
го

 м
ен
ю

 

Вихід (лише для папок) BackSpace Кнопка Вверх – – 

 

Операцію переміщення можна виконати також за допомогою миші шляхом 

перетягування об’єктів. Якщо при цьому утримувати клавішу Ctrl, то виконається 

копіювання. 

Розглянемо універсальний спосіб для виконання копіювання чи переміщення – спосіб 

перетягування об'єктів з натиснутою не лівою, а правою клавішею миші. Відпустивши 

клавішу, отримують меню, в якому потрібно вибрати команду Копіювати або Переміщувати 

або іншу. 

Вилучення об'єкта є окремим видом переміщення – в кошик. Після вилучення об'єкт 

зникає з вікна і з'являється в кошику. Особливість вилучення така: реально об'єкт є у 

файловій системі на диску доти, доки користувач не виконає команду Очистити КОШИК. 

Вибрані об’єкти можна повернути з кошика на попереднє місце командою Файл => 

ВІДНОВИТИ. Кошик очищається автоматично, якщо операційній системі не вистачатиме 

дискового простору. 

Не варто боятися виконати деяку дію неправильно. Неправильну дію можна відмінити. 

Для цього є команда ВІДМІНИТИ (Отменить, Undo) в меню Редагувати або кнопка на 

панелі. 

Буфер обміну – це частина оперативної пам'яті, куди копіюють чи переміщають об'єкти 

або їхні фрагменти з метою їх вставляння в інші об'єкти. При роботі із буфером обміну слід 

пам’ятати наступне: 

– після включення комп’ютера він порожній; 

– помістити у буфер певний об’єкт можна за допомогою команд Копіювати або 

Вставити; (при цьому об’єкт який був до цього у ньому безслідно зникає); 

– коли у буфер поміщено деякий об’єкт, то командою Вставити можна користуватись 

будь-яку кількість разів. 

Дії з папками і файлами. Переміщати, копіювати, вилучати можна один об'єкт або групу 

об'єктів. Групу утворюють способом виокремлення об'єктів, клацаючи мишею на назві в 

режимі натиснутої клавіші Ctrl. 
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Виокремити (об'єднати в групу) усі об'єкти можна за допомогою комбінації Ctrl+A. 

Щоб виокремити об'єкти від першого до заданого, достатньо клацнути мишею над 

останнім у режимі натиснутої клавіші Shift. 

 

Хід роботи 

1. Увімкніть комп’ютер. 

2. Запустіть програму “Мой компьютер”. Які об’єкти тут знаходяться? 

3. У папці “Мої документи” зайдіть у папку вашої групи. 
4. Створіть папку з назвою вашого міста. У контекстному меню робочого поля 

виберіть пункт Створити і підпункт Папка, Перемкніть алфавіти, введіть назву папки, 

натисніть на клавішу вводу або клацніть мишею. 

5. Перейменуйте створену папку на ваше прізвище. У контекстному меню папки 

виберіть (виконайте) команду Перейменувати. Введіть нову назву. 

6. Засобами навігації перейдіть у будь-яку іншу папку із папки „Мої документи”. 

Перевірте шлях до вашого об’єкта. 

7. Відкрийте особисту папку. 

8. Увімкніть у вікні папки всі панелі інструментів і рядок статусу (Строка 

состояния). Скористайтеся пунктом Вигляд.  
9. Створіть перший текстовий документ. Щоб створити текстовий документ, 

виконайте команди з меню вікна: Фaйл => Створити => Тeкстовий документ. Отримаєте 

піктограму майбутнього текстового документа. Дайте документу назву – своє ім'я. Щоб 

ввести текст, викличте текстовий редактор, двічі клацнувши над створеною піктограмою. 

Яка назва викликаного текстового редактора? 

10. У текстовий документ введіть текст: своє прізвище, ім'я, по батькові. 
11. Збережіть текстовий документ і закрийте його вікно. Щоб зберегти на диску 

документ, виконайте пункт Файл і підпункт Зберегти, або, закриваючи вікно документа, на 

запит системи дайте відповідь Зберегти. Під час збереження документа скористайтеся 

засобом навігації Папка і впевніться, що файл збережеться у вашій особистій папці. 

12. Створіть і збережіть другий текстовий документ з назвою Адреса і текстом – 

вашою адресою. 

13. Створіть третій файл Природа – точковий малюнок та створіть довільний 

малюнок. 

14. Перейменуйте файл Природа на Картина. 

15. Дослідіть властивості файлів. Щоб властивості постійно були на екрані, треба на 

панелі інструментів (вмикніть панель, якщо її немає) натиснути на останню кнопку Таблиця 

– значки розташуються у вигляді таблиці з відображенням властивостей. Перепишіть у звіт 

властивості двох текстових файлів. 

16. Створіть ярлики для текстових документів. Щоб створити ярлик треба виконати 

команду Створити ярлик (за допомогою контекстного меню або користуючись пунктом 

Файл з меню вікна). Перепишіть властивості ярликів у звіт. 

17. Для особистої папки створіть ярлик на робочому столі. Для цього виділіть її та 

виконайте команду Відправити => Робочий стіл (створити ярлик). 

18. Перевірте чи даний ярлик відкриває потрібну папку. Позгортайте всі вікна та 

запустіть ярлик вашої папки. 

19. На диску D: створіть папку Навчальна. 

20. Спробуйте різними способами виділити два довільні файли. Який до них шлях? 

21. Скопіюйте їх у папку Навчальна. Виділіть файли, виконайте команду Копіювати, 

перейдіть у папку Навчальна та виконайте команду Вставити. 

22. Перемістіть третій файл з особистої папки у папку Навчальна. Для цього 

виконайте команду Вирізати, перейдіть у папку Навчальна та виконайте команду Вставити. 

23. Видаліть всі файли із папки Навчальна. Для вилучення об'єкта його піктограму 

треба перемістити в кошик або виконати команду Вилучити з меню. 
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24. Виконайте пункти 22 та 23 різними способами. 

25. Відкрийте ще одне вікно програми Мій комп’ютер. Розмістіть вікна так, щоб їх 

було одночасно видно. У одному вікні перейдіть у особисту папку, а у другому у папку 

Навчальна. 

26. Виконайте пункти 22 та 23 за допомогою миші. 

27. Вилучіть папку Навчальна. Особисту папку не вилучайте. 
28.  Поверніть ярлики з кошика у папку Навчальна. Загляньте в кошик (двічі 

клацніть на піктограмі Кошик). Виберіть потрібні піктограми і виконайте команду 

ВІДНОВИТИ. 

29. Знову видаліть папку Навчальна. 
30. Відмініть останню дію. Правка => Відмінити. 

31. Останній раз видаліть папку Навчальна 

32. Закрийте усі вікна. На робочому столі видаліть всі скопійовані вами об’єкти. 

33. Закінчіть роботу. Здайте звіти. 

 

Учні повинні: 

знати: призначення програми «Мій комп’ютер» та об’єктів у ній; 

вміти: користуватися програмою «Мій комп’ютер» та об’єктами в ній. 

 

Контрольні запитання 
1. Яке призначення папки? 

2. З чого складається назва файлу? 

3. Яка різниця між іменем та розширенням файлу? 

4. Що таке шлях до файлу і який його вигляд? 

5. Що таке ярлик? 

6. Яка різниця між папкою і файлом? 

7. Які дії визначені над папками, файлами та ярликами? 

8. Як відкрити об'єкт за допомогою ярлика? 

9. Як створити папку? 

10. Як перейменувати об’єкт? 

11. Як відкрити папку? 

12. Як увімкнути панель інструментів? 

13. Як створити текстовий файл? 

14. Як зберегти файл на диску? 

15. Як створити ярлик? 

16. Яка різниця між об’єктом і його ярликом? 

17. Як вилучити об’єкт? 

18. Що таке копіювання об'єктів? 

19. Якими способами можна виконати копіювання? 

20. Яка різниця між переміщенням і копіюванням об'єктів? 

21. Як повернути об’єкт з кошика на попереднє місце? 

22. Як відмінити будь-яку виконану дію над об'єктами? 

23. Якими способами можна виконувати дії над об'єктами? 

24. Для чого призначений буфер обміну і які принципи роботи з ним? 

25. Як дослідити властивості об’єкта? 

26. Які ви знаєте способи виокремлення групи об’єктів? 

 

Самостійна робота: Налаштування властивостей папки. 


