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Інструкційна картка для проведення практичної роботи 

з предмету «Інформатика» 

 

Стандартні програми Windows. 

Практична робота №  

Тема: Стандартні програми Блокнот та WordPad. 

Мета: Студенти повинні навчитись створювати та редагувати текстові документи. 

Матеріально-технічне оснащення: Комп’ютер, ОС Windows, Microsoft  

 

План 

 

Теоретичні відомості 

Текстові файли – це найпоширеніший тип файлів, які створює користувач за допомогою 

клавіатури і програми текстового редактора. Набирання і виправляння текстів називається 

редагуванням, а відповідні програми – текстовими редакторами. 

Програми Блокнот та WordPad запускають Пуск => Програми => Стандартні => … 

Клавіатура комп'ютера призначена для введення інформації. Групи клавіш: 

1 – основна; 

2 – калькулятор; 

3 – клавіші переміщення курсору; 

4 – ESC (втікати) вихід; 

5 – функціональні клавіші (F1 – F12); 

6 – додаткові клавіші. 

 

Деякі клавіші спеціального призначення: 

Позначення Назва Переклад Призначення 

Tab таб   

CapsLock кепс лок Cap – шапка, * Змінює регістр букв 

Shift шіфт зміна ** 

Ctrl кентрол (контрл) ** 

Alt альт ** 

Використовуються лише у комбінації  

з іншими клавішами 

Backspase (←| ) бекспейс назад порожнина Стирає символ зліва від курсору 

Enter ентер Ввід  

Insert інсерт вставити Перемикає режими вставки та заміни 

Delete делет знищити Стирає символ справа від курсору 

Home, (End) ноум, (енд) додому, (кінець) На початок та в кінець рядка 

Page Up,  

(Page Down) 

пейдж ап,  

(пейдж даун) 

сторінка вверх, 

(вниз) 
Прокручує сторінку вверх (вниз) 

Scroll Lock скрол лок Scroll – звиток,  * Перемикає режими прокрутки екрану 

Num Lock нам лок Num – число, * Перемикає режими клавіш 

калькулятора 

 * – Lock – замок, перемикач 

** – У комбінації з: 

буквеними клавішами (А) Змінює регістр букв  

символьними клавішами верхнього рядка 

основної клавіатури (В) 

Дозволяє отримати верхні символи 

Іншими клавішами  

 

Клавішу вводу (Enter) використовують для запуску команд, програм і закінчення 

введення деякої частини інформації (абзацу у текстовому документі …). Клавіш вводу є дві. 

Доступ до символів верхнього регістра та великих букв дає клавіша Shift. Для введення 

великих букв є також клавіша Caps Lock.  

Клавіші зі стрілками призначені для переміщення курсора. 

Перемикачем між українським і англійським алфавітами є певна комбінація клавіш, 

наприклад, права клавіша Ctrl, Ctrl+ Shift, Shift+Shift чи інша. 
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Алфавітно-цифрові клавіші призначені для введення команд, створення текстів тощо. 

Текст з'являтиметься на екрані у точці, на яку показує курсор. Ця точка називається 

точкою (позицією, місцем) вводу. 

Між словами потрібно робити пропуски. Для цього призначена найдовша клавіша-

пропуск. Пропуски не рекомендується використовувати для організації абзаців, відступів, 

центрування тексту. 

Щоб вилучити символ, натискають на клавішу Back space або Del. 

Курсор можна швидко перевести на початок чи в кінець рядка, натиснувши на клавіші 

Home чи End. Клавші Page Up і Page Down служать для перегляду великих текстів. 

Щоб почати новий абзац чи розділити один рядок на два, натискають на клавішу вводу 

Enter. Щоб вставити у текст порожній рядок, потрібно ще раз натиснути на клавішу Enter. 

Інколи два рядки треба з'єднати. Це можна виконати двома способами: 

- курсор поміщають на початок другого рядка і натискають на клавішу Back space; 

- курсор поміщають у кінець першого рядка і натискають на клавішу Del. 

Текстовий редактор може функціонувати в одному з двох режимів: вставляння або 

заміни. Перемикають режими клавішею Insert. У режимі вставляння набраний на клавіатурі 

символ вставляється в середину іншого тексту, а у режимі заміни символ вводиться поверх 

існуючого тексту. 

У редакторі Блокнот Парамерти шрифту і фону задаються для всього документу 

повністю. Редактор WordPad має набагато ширші можливості форматування текстів. Параметри 

шрифту встановлюються за допомогою пункту меню «Формат» => «Шрифт», або за допомогою 

кнопок панелі інструментів. 

Для того, щоб зберегти файл використовують команди «Зберегти» або «Зберегти як…» із 

пункту меню «Файл». Перша команда зберігає зміни у раніше створеному документі не 

відкриваючи ніяких діалогових вікон, а друга дозволяє у діалоговому вікні вказати назву файлу 

що зберігається та шлях до нього. Коли команда «Зберегти» виконується перший раз, то вона 

відкриває діалогове вікно. 

Файли створені у редакторах Блокнот та WordPad мають відповідно розширення «.TXT» 

та «.RTF». 

Над фрагментами тексту можна виконувати також команди копіювання та переміщення. 

 

Хід роботи 

1. Увімкніть комп’ютер 

2. Запустіть Блокнот. Пуск => Програми => Стандартні => Блокнот. 

3. Встановити шрифт Arial (Кирилица) та розмір символів 14. Вид => Шрифт. 

4. Наберіть розповідь із п’яти – суми речень, в якій опишіть, наприклад, такі пункти: 

1) Ваше прізвище, ім’я та по батькові; 

2) Група, у якій ви навчаєтесь; 

3) Яку музику Ви любите, Ваш улюблений співак (співачка), гурт; 

4) Скільки маєте вільного часу, як його проводите? 

5) Ваші захоплення; 

5. Змініть Параметри шрифту та фону. Пункт меню Вид. 

6. Збережіть створений документ у вашій папці під назвою «Розповідь». Файл => 

Зберегти (або Зберегти як…) 

7. Вийдіть з програми Б 
8. Відкрийте програму WordPad. Пуск => Програми => Стандартні => WordPad. 

9. Збережіть документ у свою папку під назвою «Вірш» командою Зберегти як… 

10. Набрати вірш (Додаток 1) та відредагувати текст по наведеному взірцю. Апостроф 

можна отримати перемкнувшись на англійську мову. 

11. Збережіть зміни командою Зберегти 

12. Вимкніть монітор та наберіть ще раз заданий вірш. 

13. Ввімкніть монітор та відредагуйте вірш. 

14. Встановіть для кожного речення інші параметри шрифту та кольору. 

15. Спробуйте створити розклад уроків (Додаток 2). Використайте при цьому 

копіювання. 
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16. Поекспериментйте із іншими пунктами меню та кнопками панелі інструментів. 

17. Вийдіть із програми WordPad. Завершіть роботу. 

 

Учні повинні: 

знати: призначення програм Блокнот та WordPad їх основні команди; 

вміти: користуватися програмами Блокнот та WordPad. 

 

Контрольні запитання 

1. Для чого призначені текстові редактори? 

2. Що таке редагування тексту? 

3. Як запустити Блокнот та WordPad? 

4. Які групи клавіш розрізняють на клавіатурі? 

5. Який переклад клавіш спеціального призначення та яке їх призначення? 

6. Чим відрізняються режими вставки та заміни? 

7. Як задати параметри шрифту? 

8. Які відмінності роботи програм Блокнот та WordPad? 

9. Як зберегти результати роботи у текстовому файлі? 

10. Чим відрізняються команди «Зберегти» та «Зберегти як…»? 

11. Які розширення мають файли створені у редакторах Блокнот та WordPad? 

 

Самостійна робота: Вставка спеціальних символів. 

 

Додаток 1 

Таня та м’ячик. 

Наша Таня дзвінко плаче – 

Впав у неї в річку м’ячик, 

Тихше, Танечко, не плач – 

Не потоне в річці м’яч. 

 

Додаток 2 

Розклад уроків 

  Понеділок  

1. 08:15 – 08:45 _________________________________________ 

2. 09:55 – 10:35 _________________________________________ 

3. 10:50 – 11:30 _________________________________________ 

4. 11:45 – 12:25 _________________________________________ 

5. 12:50 – 13:20 _________________________________________ 

6.  13:30 – 14:10 _________________________________________ 

  Вівторок 

1. 08:15 – 08:45 _________________________________________ 

2. 09:55 – 10:35 _________________________________________ 

3. 10:50 – 11:30 _________________________________________ 

4. 11:45 – 12:25 _________________________________________ 

5. 12:50 – 13:20 _________________________________________ 

6.  13:30 – 14:10 _________________________________________ 

  Середа 

1. 08:15 – 08:45 _________________________________________ 

2. 09:55 – 10:35 _________________________________________ 

3. 10:50 – 11:30 _________________________________________ 

4. 11:45 – 12:25 _________________________________________ 

5. 12:50 – 13:20 _________________________________________ 

6.  13:30 – 14:10 _________________________________________ 


