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Інструкційна картка для проведення практичного заняття 

З предмету «Інформатика» 

 

Архівація даних 

Практична робота №  

Тема: Архівування та розархівовування даних. 

Мета: Навчити учнів користуватись програмами-архіваторами. 

Матеріально-технічне оснащення: Комп’ютер, ОС Windows, WinRar, WC. 

 

План 

1. Поняття архівації 
2. Принципи роботи із програмою WinRar 

 

Теоретичні відомості 

Стиснення інформації – це процес ущільнення інформації з метою зменшення об’єму при 

її зберігання та передачі. 

Архівація – процес копіювання початкових файлів в архівний файл шляхом кодування за 

певним алгоритмом. Таку інформацію не можна використовувати безпосередньо (її потрібно 

розархівувати).  

Розархівовування – процес відновлення файлів із архіву до попереднього стану. 

Архів (архівний файл) – один файл, що містить один або групу архівованих файлів. 

Архіви що саморозпаковуються – архіви, які не потребують програми-архіватора для 

розпаковування, оскільки самі вже її містять. 

Архівні файли у властивостях мають вкладку «Архів» де вказано ступінь стиснення –

процент, який займає стиснута інформація по відношенню до розміру вихідної. 

Найбільш поширеними програмами-архіваторами є WinRar та WinZip які створюють 

архіви із розширенням RAR та ZIP відповідно. 

Розглянемо першу. Програма має достатньо зрозумілий інтерфейс (рис. 1). 

Навігація та виділення здійснюється подібно як у програмі Windows Commander. Диски 

можна змінити у рядку адреси на панелі інструментів.  

Розглянемо призначення кнопок інструментів: 

− Додати – додавання в архів 

виділених об’єктів: 

− Видобути до – розархівація 

виділених у архіві об’єктів; 

− Протестувати – тестування 

виділених у архіві об’єктів 

на наявність помилок; 

− Переглянути – відкриття 

виділеного файлу для 

перегляду; 

− Видалити – видалення 

помічених об’єктів із 

архіву; 

− Майстер – виклик майстра для новачків; 

− Інформація – вивід інформації про архів; 

− Виправити – виклик майстра по відновленню пошкодженого архіву. 

У програмах WinRar та WC у архів можна заходити як у звичайну папку. 

Програма Windows Commander має можливості здійснювати операції архівування та 

розархівовування самостійно. Для цього використовуються відповідні команди «Упакувати» та 

«Розпакувати» із пункту меню «Файл». 

У програмі «Мій комп’ютер» є можливість архівувати виділені файли командою «Додати 

до архіву..» та «Видобути файли..» із альтернативного меню. 

Архівувати інформацію можна також і за допомогою стандартного «Майстра архівації та 

відновлення» Windows.  

 
Рис. 1. Інтерфейс програми WinRar 
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Хід роботи 

1. Увімкніть комп’ютер.  

2. Користуючись програмою «Мій комп’ютер» або «Провідник» у власній папці створіть 

папку «Архів» в яку скопіюйте кілька файлів та папок із папки «Лабораторні WC». 
3. Запустіть програму WinRar. Пуск => Програми => WinRar. 

4. Засобами навігації перейдіть у папку «Архіватори». 

5. Виділіть кілька об’єктів (папку та кілька файлів). Ins 

6. Заархівуйте їх у файл під назвою «Перший.RAR». «Додати». Введіть потрібне ім’я. Enter. 

7. Протестуйте створений архів. «Протестувати» 

8. Перегляньте інформацію про архів. «Інформація» 

9. Зайдіть у створений архів. Enter 

10. Відшукайте якийсь текстовий файл та спробуйте переглянути його. Enter 

11. Створіть архів «Перший.EXE», що сам розпаковується. «SFX» 

12. Засобами навігації вийдіть із архіву. 

13. Закрийте програму WinRar. 

14. У папці «Архіватори» створіть папку «Інша» в яку скопіюйте два файли «Перший.*». 

15. Розархівуйте кілька файлів із архіву «Перший.RAR». Enter. (Запуститься програма 

WinRar). Виділіть кілька файлів «Видобути до». Закрийте WinRar. 

16. У папці «Інша» видаліть всі файли крім архівних. 

17. Розархівуйте архів, що сам розпаковується. на «Перший.EXE». Enter. «Встановити». 

18. У папці «Інша» видаліть всі файли. 

19. У папці «Архіватори» виділіть кілька файлів та заархівуйте їх командою «Додати до 

архіву..» 

20. Запустіть Windows Commander. 

21. На обох панелях зайдіть у папку «Архіватори». 

22. На лівій панелі виділіть кілька файлів та папку. 

23. Заархівуйте їх у файл «Третій.RAR». «Файл» => «Запакувати». Введіть назву. Прогляньте 

флажки. ОК. 

24. Скопіюйте файл «Третій.RAR» у папку «Інша». 

25. Зайдіть у архів «Третій.RAR». Вийдіть з нього. 

26. Розархівуйте файл «Третій.RAR». Станьте на нього. «Файл» => «Розпакувати». ОК 

27. Видаліть папку «Архіватори». 

28. Запустьть «Майстра архівації та відновлення» (і закрийте його). «Пуск» => «Програми» 

=> «Стандартні» => «Службові» => «Архівація даних». 

29. Закінчіть роботу. 

 

Учні повинні: 

знати: Поняття архівації та принципи роботи із програмою-архіватором. 

вміти: Виконувати операції із архівації та розархівації даних. 

 

Контрольні запитання 
1. Що таке стиснення інформації? 

2. Що таке архівація? 

3. Що таке розархівовування? 

4. Що таке архів? 

5. Що таке архів що саморозпаковується? 

6. Де можна побачити і що вказує ступінь стиснення архіву? 

7. Які ви знаєте програми-архіватори? 

8. Як виконується навігація та виділення у програмі WinRar? 

9. Розкажіть про призначення кнопок панелі інструментів програми WinRar. 

10. Як виконувати операції архівування/розархівовування у WC? 

11. Як можна виконати архівацію безпосередньо із програми «Мій комп’ютер»? 

12. Яка є стандартна програма для архівації та відновлення даних, як її запустити? 

 

Самостійна робота: Неперервний архів. 


