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          Зошит для практичних робіт з інформатики є складовою частиною 

методичного комплексу присвяченому вивченню інформатики в 9 класі 12 

річної школи.  В  комплекс ще входять: «Робочий зошит», «Всі уроки. 

Інформатика. 9 клас» та диск з програмним забезпеченням. Весь матеріал 

розроблено згідно програми з інформатики для 9-12 класів та інструктивно-

методичного листа Міністерства освіти і науки України що викладання 

предмету в 9 класі. Матеріал розроблено відповідно підручника І. Л. Володіна, 

В. В. Володін «Інформатика. 9», Харків, «гімназія», 2009. Збірник включає в 

себе всі практичні роботи з інформатики в 9 класі 12-річної школи. В ньому 

розміщено всі 12 робіт передбачених програмою для обов’язкового виконання.  

           Кожна практична робота включає в себе теоретичні відомості та 

рівневий порядок виконання роботи: для початкового і середнього рівнів, для 

достатнього рівня та для високого рівня. В кінці кожної роботи є домашнє 

завдання. Виконання практичних робіт повинно тривати не більше 25 хвилин, 

тому обсяг завдань невеликий, проте достатній для опанування практичних 

навиків.  

            Зошит дає можливість ефективно використовувати час на уроках 

інформатики. 

            Практичні завдання створюють базу для свідомого сприйняття учнями 

основ інформаційних технологій. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. 
Тема: Робота з клавіатурним тринажером. 

Мета: Виробити навики роботи з клавіатурою. 

 

ВИКОНУЮЧИ РОБОТУ, НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ  

ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Теоретичні відомості 
Призначення керуючих клавіш клавіатури: 

 

Esc – відміна команди або дії (іноді виходу  програми) 

Tab – використовується при роботі з таблицями та для відступу на певну кількість 

символів (абзац) 

Caps Losk – перемикання набору великих літер з фіксацією 

Shift – для одиночного набору великих літер та набору знаків (утримуючи клавішу, 

натискаємо клавіші, де зображені «верхні» символи та знаки) 

Ctrl – в комбінації з іншими клавішами клавіатури розширює її можливості 

Alt – в комбінації з іншими клавішами клавіатури розширює її можливості 

знищує символ ліворуч від курсору 

Enter – для підтвердження команди та для переходу на іншу стрічку при наборі текстів 

Insert – перемикання режимів вставки та заміни 

Delete – знищення символу праворуч від курсору 

Home – перехід на початок рядка 

End – перехід в кінець рядка 

Page Up – перехід на сторінку вверх 

Page Down – перехід на сторінку вниз 

Num Lock – перемикання блоку клавіатури з набором цифр для клавіш керування 

курсором 

F1-F12 – функціональні клавіші (в різних програмах можуть використовуватись по 

різному) 

Print Screen – копія картинки монітора 

Scroll Lock – перемикач режиму набору літер 

Pause – зупиняє роботу комп’ютера 

Ctrl+Shift, Alt+Shift – для перемикання розкладки клавіатури 

 

Порядок виконання роботи 
Початковий та середній рівень  

1. Ввімкніть комп’ютер. 

2. Дочекайтесь повного завантаження операційної системи Windows. 

3. Включіть клавіатурний тренажер, вибравши графічне його зображення на робочому 

столі . 

4. Попрацюйте в його середовищі. 

5. Для виходу з програми використовуйте клавішу Esc. 

  Достатній рівень 

1. Ввімкніть комп’ютер. 

2. Дочекайтесь повного завантаження операційної системи Windows. 

3. Визвіть текстовий редактор Блокнот: ПУСК – ВСІ ПРОГРАМИ – Стандартні – 

Блокнот. 



 

 

4. Введіть даний текст. 

[program_name] 

AceHTML Pro v6.03.0 

[program_info] 

Пакет програм, який потрібен для створення і обслуговування веб-сайтів. В ньому є 

практично все, що може знадобитись.  

Подтримка XHTML, менеджер проектів, лінк-чекер, оптимізація коду, перевірка 

синтаксису HTML, CSS и JavaScript, редактор стилів,  

вбудованийй інтерпретатор Perl и PHP, модуль для оновлення сайту по FTP та багато 

інше. Також є три десятка прикладів оформлення сайтів, 

а також автоматизований доступ до базе з графікою. 

[setup] 

acehtml6pro.exe*Для встановлення программи нажміть {Установить}. 

[crack] 

Keygen_Ace_Html.exe*Для отримання серійного номеру використовуйте {Crack}. 

Бажаю вдачі!   

З повагою NICO. 

   

 Високий рівень 

1. Ввімкніть комп’ютер. 

2. Дочекайтесь повного завантаження операційної системи Windows. 

3. Визвіть текстовий редактор Word: ПУСК – ВСІ ПРОГРАМИ – Microsoft Office – 

Word, або  

4. Введіть даний текст 

 

 Ідентифікатор (ім’я файла) складається з двох частин: імені та типу. Останній 

не обов’язково. 

 Ім’я файла включає в себе набір букв латиснького, російського чи українського 

алфавіту і спеціальні символи. 

 Тип файла – набір символів, який вказує на тип. 

 За типом файла визначають що це за файл. Розрізняють такі типи файлів: 

 sys – системний файл; 

 bas, pas, c, asm – файли написані  у відповідних мовах програмування (бейсік, 

паскаль, сі, асемблер); 

 rar, zip,arj – архівні файли; 

 com, exe, bat – виконуючі файли; 

 doc, txt – текстові файли; 

 gif, jpg – малюнки, фото; 

 mpeg, avi – відео інформація; 

 mp3, wma – аудіоінформація. 

 Імена файлів реєструються на дисках в папки. 

Папка – спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, 

відомості про розмір файлів та їх властивості. 

ОПЕРАЦІЇ НАД ФАЙЛАМИ: копіювання, видалення, перенесення,  

перейменування. 

  
Запишіть набрані тексти у свою папку. 

 

Оцінка  ____________ Підпис учителя _______________ 



 

 

  Дата________________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. 
Тема: Інтерфейс користувача операційної системи. 

Мета: Навчитися налаштовувати інтерфейс на свій смак.  

 

ВИКОНУЮЧИ РОБОТУ, НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ  

ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Теоретичні відомості 

 
Інтерфейс – це засоби взаємодії користувача з программою. 

Види інтерфейсу – командний, WIMP, SILK, симантичний. 

 

 Суть користувацького інтерфейсу ОС Windows XP коротко можна сформулювати 

так: підвищення комфорту та продуктивності роботи з системою. Це стало 

можливим завдяки спрощенню налаштування системи, а також наданню більших 

можливостей індивідуального налаштування (незалежно від рівня підготовки). Інтерфейс 

Windows XP простий, зручний і більш керований. Полегшено доступ до виконання 

стандартних завдань налаштування системи, подібні завдання об’єднані в спільні меню, 

що спрощує їх виконання, додані широкі можливості користувачеві. 

Засоби сучасного інтерфейсу – віконні системи, меню, кнопки, піктограми. 

Основні характеристики сучасного інтерфейсу – дружність (інтелектуальність), 

уточнення команд, попередження про можливі наслідки, контекстне меню і т.д. 

 

Порядок виконання роботи 

 
Початковий та середній рівень 

1.  Ввімкни комп’ютер. 

2. Натисніть кнопку ПУСК. Ознайомтесь з меню даної кнопки. 

3. Запишіть програми, які виконувались недавно:_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Виберіть команду Панель керування. Ознайомтесь з даними об’єктами та їх 

графічними інтерпретаторами.  

5. Виберіть команду Екран. Активною є закладка Теми. Ознайомтесь з нею. Виберіть 

тему Windows XP.фон робочого стола на свій смак, передивляючись наданий зміст 

фонів. 

6. Активізуйте закладку Робочий стіл. Ознайомтесь з нею. Виберіть фон робочого 

стола на свій смак, передивляючись наданий зміст фонів. 

7. Активізуйте закладку Заставка. Ознайомтесь з нею. Виберіть заставку Об’ємний 

текст. Натисніть кнопку Параметри. Введіть ваш текст, тип його обертання. 

Натисніть кнопку Ок. 

8. Активізуйте закладку Оформлення. Ознайомтесь з нею. 

9. Активізуйте закладку Параметри. Ознайомтесь з нею. 

10. Натисніть кнопку Застосувати, а потім Ок. 

11. Через Панель керування перегляньте інтерфейс Дата і час, а також Мова та 

регіональні стандарти. 

12. Закрийте всі вікна. Перезапустіть комп’ютер. 

ЗАПАМ’ЯТАЙ!!! ЗМІНЮВАТИ ВИГЛЯД РОБОЧОГО СТОЛА, НАСТРОЙКИ  В 

КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ ЗАБОРОНЕНО! 



 

 

  Достатній рівень 

1. Ввімкни комп’ютер. 

2. Визначіть яким днем тижня буде 1 січня 2013 року____________________________ 

та в який день ви родились___________________________ 

3. Виставте годинник на такий час  . Перевірте чи встановлений перехід на 

літній час і навпаки. Покажіть роботу вчителеві. Виставте вірний час. 

4. Запустіть Мій комп’ютер. 

5. Встановіть нормальну швидкість подвійного клацання миші. 

6. Встановіть максимальну швидкість переміщення миші і слід вказівника миші. 

7. Поміняйте схему вказівника миші на ту, яка вам сподобалась. 

8. У властивостях клавіатури поміняйте частоту миготіння курсору. 

9. Використавши Диспечер пристроїв запиши марки процесорів комп’ютера________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Поверни всі налаштування в такий вигляд як були. 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙ!!! ЗМІНЮВАТИ ВИГЛЯД РОБОЧОГО СТОЛА, НАСТРОЙКИ  В 

КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ ЗАБОРОНЕНО! 

 

  Високий рівень 

 

1. Ввімкни комп’ютер. 

2. Налаштуй календар таким чином, щоб сьогодні була п’ятниця, 13 число. Визначи, 

який це буде місяць _____________________ та рік _________ 

3. Встанови сьогоднішню дату та синхронізуй час за допомогою Інтернету. 

4. Встанови схему вказівників миші Handsl(системна). 

5. Поміняй в даній схемі малюнки для вказівників: 

a. Основний режим; 

b. Операція не можлива; 

c. Спеціальне виділення. 

6. Включіть тінь вказівника. 

7. Збережіть дану схему під вашим прізвищем. 

8. Встановіть заголовок неактивного вікна: 

a. Кольори шапки вікна – червоний та зелений; 

b. Шрифт – Bookman Old Styie; 

c. Розмір шрифта – 12; 

d. Колір шрифта – жовтий. 

9. Збережіть тему під назвою «Оформлення1». 

10. Поверни всі налаштування в такий вигляд як були. 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙ!!! ЗМІНЮВАТИ ВИГЛЯД РОБОЧОГО СТОЛА, НАСТРОЙКИ  В 

КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ ЗАБОРОНЕНО! 

 

 

 
Оцінка  ____________ Підпис учителя _______________ 

 
 
 



 

 

  Дата________________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3. 
Тема: Робота з об’єктами файлової системи. 

Мета: Навчитися виконувати всі операції з об’єктами файлової системи. 

 

ВИКОНУЮЧИ РОБОТУ, НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ  

ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Теоретичні відомості 
 

Операції над об’єктами файлової системи – копіювання, перейменування, видалення, 

відтворення, перенесення. 

 Кошик  (корзина) – спеціальна папка, розміщена на Робочому столі,  у яку 

під час видалення система переміщує дані об’єкти, що дає змогу за потреби 

їх відновити. 

 

Буфер обміну  – ділянка оперативної пам’яті, у яку тимчасово зберігаються дані 

різних форматів для перенесення чи копіювання. 

Комбінації клавіш  – Ctrl+C, Ctrl+V 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

 

Порядок виконання роботи 
Початковий та середній рівень 

1. Увімкніть комп’ютер. 

2. На диску D створіть подану систему папок. 

3. Знайдіть свою папку на диску D. 

4. Скопіюйте її до папки Геометрія. 

5. Перейменуйте файл, створений Word на Процесор. 

6. Видаліть папку Фізика. 

7. Створіть в папці Школа папку Друзі.  

8. Створіть текстовий документ Однокласники.doc. 

9. Запишіть його в папку Друзі. 

10. Відновіть папку Фізика. 

11. Скопіюйте папку Школа до своєї папки. 

12. Запишіть шлях до файлу Однокласники.doc. 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Запишіть (схематично) утворений каталог ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

  Достатній рівень 

1. Ввімкни комп’ютер. 

2. На диску D створіть подану систему папок. 

3. Знайдіть свою папку на диску D. 



 

 

4. Скопіюйте всі текстові файли у папку 1. 

5. Перейменуйте файл створений Блокнотом на Зміни. 

6. Знайдіть на своєму комп’ютері файли-фотографії. 

7. Скопіюйте їх у папку foto-u. 

8. Видаліть папку _notes. 

9. Створіть документ, створений  Word Естрада.doc. 

10. Створіть у папці sayt папку muzik і запишіть туди 

створений файл. 

11. Відновіть папку _notes. 

12. Запишіть шлях до файла Естрада.doc.  

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Запишіть (схематично) утворений каталог ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

  Високий рівень 

1. Ввімкни комп’ютер. 

2. На диску D створіть подану систему папок. 

3. Знайдіть свою папку на диску D. 

4. Скопіюйте її у папку reklama. 

5. Створіть у папці materialy папку фото. 

6. Знайдіть на своєму комп’ютері файли-фотографії. 

7. Скопіюйте їх у папку foto-t. 

8. Видаліть папку flesh. 

9. Створіть текстовий файл present.doc і запишіть його у 

папку reklama. 

10. Перенесіть папку vid у папку zab. 

11. Перейменуйте папку zab на nico. 

12. Відновіть папку flesh. 

13. Запишіть шлях до файлу present.doc. 

______________________________________________________ 

____________________________________________________ 

14. Запишіть (схематично) утворений каталог ___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

 
Оцінка  ____________ Підпис учителя _______________ 

 



 

 

  Дата________________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4. 

 
Тема: Пошук інформації на комп’ютері. 

Мета: Навчитися використовувати автономну та онлайнову довідки ОС Windows. 

 

ВИКОНУЮЧИ РОБОТУ, НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ  

ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Теоретичні відомості 
 

F1 – Центр довідки та підтримки 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

 

Порядок виконання роботи 
 

Початковий та середній рівень 

 

1. Увімкніть комп’ютер. 

2. Визвіть центр довідки та підтримки. 

3. Виберіть розділ довідки Обладнання, в ньому Мікрофони та динаміки. 

4. Виберіть завдання: Регулювання гучності динаміка. 

5. Використовуючи буфер обміну, Блокнот, помістіть даний текст у файл Динамік.txt. 

Запишіть файл у свою папку. 

6. Впишіть у вікно Знайти – Дефрагментация диска (на російській мові) і виконайте 

пошук. 

7. Виберіть словник термінів, відповідну букву Д, слово дефрагментация. 

8. Запишіть друге речення. __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Виконайте пошук інформації про підключення додаткових моніторів, запишіть 

пункт 6 даних рекомендацій.____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

  Достатній рівень 

 

1. Увімкніть комп’ютер. 

2. Визвіть центр довідки та підтримки 

3. Виберіть розділ довідки Налаштовування комп’ютера, в ньому Звуки та 

аудіопристрої. 

4. Виберіть завдання: Створення звукової схеми. 

5. Використовуючи буфер обміну, Блокнот, помістіть даний текст у файл Схема.txt. 

Запишіть файл у свою папку. 



 

 

6. Впишіть у вікно Знайти – Проверка диска (на російській мові) і виконайте пошук. 

7. За результатами пошук виберіть Chkdsk. 

8. Запишіть визначення Консолі відновления._______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Виконайте пошук інформації про область повідомлення_______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

  Високий рівень 

 

1. Увімкніть комп’ютер. 

2. Визвіть центр довідки та підтримки 

3. Виберіть розділ довідки Налаштовування комп’ютера, в ньому Звуки та аудіо 

пристрої/використання мови/розпізнавання мови. 

4. Виберіть завдання: Налаштування мікрофона. 

5. Використовуючи буфер обміну, Блокнот, помістіть даний текст у файл 

Мікрофон.txt. Запишіть файл у свою папку. 

6. Впишіть у вікно Знайти – видеоадаптер (на російській мові) і виконайте пошук. 

7. За результатами пошук виберіть Варіанти завантаження/Безопасний 

режим/завантаження комп’ютера в безопарному режимі. 

8. Запишіть 3 та 4 пункти завантаження._______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Виконайте пошук інформації про системний кореневий каталог________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Оцінка  ____________ Підпис учителя _______________ 

 
 
 



 

 

  Дата________________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. 

 
Тема: Захист комп’ютера від вірусів. 

Мета: Навчитися  користуватися  антивірусною програмою. 

 

ВИКОНУЮЧИ РОБОТУ, НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ  

ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Теоретичні відомості 

 
Комп’ютерний вірус – спеціально створена програма, мета якої псувати інформацію 

та перешкоджати роботі комп’ютера 

Антивірусна програма – спеціально створена програма, мета якої виявляти, лікувати 

та запобігати зарядженню комп’ютерними вірусами об’єкти ОС. 

 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

 

Порядок виконання роботи 
 

Початковий, середній, достатній та високий рівні 

 

1. Увімкніть комп’ютер. 

2. На панелі задач визвіть центр забезпечення безпеки. 

3. Переконайтесь чи включені Брандмауер, Автоматичнее оновлення та Захист від 

вірусів. 

4. За допомогою Центру довідки та підтримки знайдіть пояснення про використання 

брандмауера для захисту комп’ютера від вірусів.  

5. Використовуючи буфер обміну, Блокнот, помістіть даний текст у файл 

Брандмауер.txt. Запишіть файл у свою папку. 

6. Визвіть антивірусну програму та перевірте комп’ютер на наявність вірусів, перед 

цим вказавши на перевірку всього комп’ютера. 

7. Запишіть всі виявленні віруси та інфіковані програми._______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Оцінка  ____________ Підпис учителя _______________ 



 

 

  Дата________________________ 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6. 

 
Тема: Архівування та розархівування даних. 

Мета: Навчитися  користуватися  програмою архівування даних. 

 

ВИКОНУЮЧИ РОБОТУ, НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ  

ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Теоретичні відомості 

 
Архіватори – спеціально створена програма, мета якої стискати дані для 

компактного їх зберігання. 

 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 

 

Порядок виконання роботи 
 

Початковий, середній, достатній та високий рівні 

 

1. Увімкніть комп’ютер. 

2. На диску D створіть папку Архіви. 

3. Знайдіть файли *.doc, *.bmp, *.mp3.  

4. Запишіть їх до папки Архіви. 

5. Запишіть об’єм кожного файлу: 

a. _________________.doc - _________________ 

b. _________________.bmp - ________________ 

c. _________________.mp3 - ________________ 

6. Архівуйте кожен файл окремо. І запишіть їх об’єм: 

a. _________________.doc - _________________ 

b. _________________.bmp - ________________ 

c. _________________.mp3 - ________________ 

7. Визначіть відсоток стиснення файлів. 

a. _________________.doc - _________________ 

b. _________________.bmp - ________________ 

c. _________________.mp3 - ________________  

8. Який тип файлів має найбільший відсоток стиснення, а який найменший?______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. До архіву текстового документу додайте файли *.bmp, *.mp3. 

10. Запишіть розмір утвореного файлу ________________________________________ 

11. Визначіть відсоток стиснення ____________________________________________ 

 
Оцінка  ____________ Підпис учителя _______________ 

 


