
Питання для повторення:Питання для повторення:

Що таке файл?

Як створити файл у Як створити файл у 
середовищі Windows XP?

За якими правилами 
записується шлях до файлу?



Інтерактивна вправа «Так або ні»Інтерактивна вправа «Так або ні»

№

п/п

Твердження Так або ні

1 Для того, щоб скопіювати файл у буфер обміну

потрібно натиснути комбінацію клавіш CTRL+V

2 Для видалення символу ліворуч від курсору

використовують клавішу DELETEвикористовують клавішу DELETE

3 Для видалення символу праворуч від курсору

використовують клавішу DELETE

4 Для того щоб вирізати файл потрібно натиснути

комбінацію клавіш CTRL+Х

5 Для відміни попередньої дії використовується

комбінація клавіш CTRL+Y

6 Ярлик – це шлях до файла (посилання на файл)



Інтерактивна вправа «Так або ні»Інтерактивна вправа «Так або ні»

№ п/п Твердження Так або ні

7 Повне ім’я до файла розпочинається з диска і

закінчується папкою в якій знаходиться файл

8 Буфер обміну – частина оперативної пам'яті, яку

використовують для копіювання і переміщення

об'єктівоб'єктів

9 Максимальна кількість символів в імені файла

обмежена і становить 126

10 Ім’я файла складається з двох частин: власного імені

та розширення, які розділені між собою крапкою

11 Розмір ярлика дорівнює розміру файла на який він

посилається

12 Файлова система – це сукупність файлів, які

знаходяться на комп’ютері



Запуск на Запуск на виконаннявиконання програмпрограм. . 

ТипиТипи файлівфайлів. . 

Практична робота № 3. Практична робота № 3. 

Робота Робота зз об’єктамиоб’єктами файловоїфайлової

системисистеми..системисистеми..



Типи файлівТипи файлів

Завдяки тому, що значки у
файлів різні за виглядом, можна,
не відкриваючи їх, визначити,
дані якого типу він містить і в
якій програмі з ним можна
працювати. Значок файлу
відповідає певному типу файлу.

Категорії файлів:

Виконувані файли, тобто файли 
програм, які в разі відкриття 
запускаються на виконання 
ядром операційної системи

Тип файлу визначає структуру даних у 

файлі та програму, якою він обробляється

Файли зареєстрованих типів, 
тобто документи, що 
створюються й обробляються 
однією зі встановлених на 
комп'ютері програм

Файли невідомого типу, які не 
пов'язані з жодною зі 
встановлених програм



Деякі типи файлів:Деякі типи файлів:

Розширення імені файла Тип файла

.exe, .com, .bat виконуючі файли (програми)

.ocx, .dll частини виконуючих файлів

.txt, .rtf, .doc текстові документи різних.txt, .rtf, .doc текстові документи різних

форматів

.bmp, .gif, .jpg, .png, .pds, .tiff малюнки

.avi, .mpeg, .mov зображення, які рухаються

(відеофайли)

.wav, .mp3, .midi, .kar, .ogg файли, які містять звукові

інформацію



Виконувані файли, тобто файли тобто файли 
програм, які в разі відкриття програм, які в разі відкриття 

запускаються на виконання ядром ОС;запускаються на виконання ядром ОС;



Файли зареєстрованих
типів, тобто документи, що створюються й тобто документи, що створюються й 

обробляються однією з встановлених на обробляються однією з встановлених на 

комп’ютері програм;комп’ютері програм;



Файли невідомого типу
тобто файли, які не пов’язані з які не пов’язані з 
жодною із встановлених програм.жодною із встановлених програм.



Значки файлів різних типівЗначки файлів різних типів

Значки 
виконуваних 
файлів

Значки 
документів

Файли 
невідомого типу



Запуск програмЗапуск програм
У Windows XP запускати різні програми можна 

кількома способами. Наприклад:

Вибрати команду в головному меню операційної 
системи

Двічі клацнути ярлик виконуваного файлу програмиДвічі клацнути ярлик виконуваного файлу програми

Відкрити документ (це приведе до запуску програми, у 
якій можна обробляти документи цього типу)

За допомогою діалогового вікна Запуск програми, у 
якому можна ввести назву програми у поле Відкрити, 
або зазначити шлях до її виконуваного файлу за 
допомогою кнопки Огляд.



Завершення роботи програмЗавершення роботи програм
Роботу більшості Windows – програм можна 

завершити, вибравши в меню Файл команду Вихід або 

клацнути кнопку (Закрити) вікна програми.

Інші методи завершення роботи програми:
1

• Клацнути на 
значку 

2

• Двічі клацнути 
на значку 

3

• Клацнути 
правою кнопкою 

4

• Натиснути 
клавіші Alt+F4значку 

системного 
меню у вікні 
програми і 
вибрати 
команду 
Закрити

на значку 
системного 
меню у вікні 
програми

правою кнопкою 
миші на кнопці 
програми, що 
міститься на 
панелі завдань, і 
вибрати в 
контекстному 
меню команду 
Закрити

клавіші Alt+F4

1

2

3



Виконання практичного завдання. Запишіть 

повне ім’я файлів Приклад.doc, Слова.txt, 

Сценарій.bmp. Визначіть тип кожного із файлів.

A:

K1

Приклад.doc

D1A:

PROBA

D1

K2

D2

Слова.txt

K3 D3 Сценарій.bmp



ВиконанняВиконання практичноїпрактичної роботироботи

� Увага! Під час роботи за комп’ютером 
дотримуйтесь правил безпеки і санітарно-
гігієнічних норм

� Завдання практичної роботи складаються з 
двох частин: теоретичної (її учні виконували на двох частин: теоретичної (її учні виконували на 
початку уроку) та практичної . За виконання 
теоретичної частини учні отримали максимум 
3 бали. За виконання практичної частини 
максимальна кількість балів – 9. Бали 
сумуються і виставляється оцінка за практичну 
роботу.



Домашнє завданняДомашнє завдання

� §9-10- повторити;

� ст. 111 з підручника №№ 5С, 2В - письмово


