
Практична робота №4 
Тема: Програма Explorer (Провідник). Способи запуску програм. Робота з 
об’єктами. 

Хід роботи 
1. У папці свого викладача створіть папку з ім’ям Texts. 
2. У папці Texts створіть два текстових файла з іменами а-01 і а-02. 
3. Запустити програму Explorer (Провідник).  
4. Розгорнути вікно на весь екран. 
5. Переглянути панель папок, знайти та відкрити папку My Documets  
(Мої документи) . Відкрити вікно даної папки та знайти папку свого 
викладача. 
6. У папці свого викладача знайдіть папку Texts. 
7. Вибрати  файл а-01 у папці Texts і скопіювати його у свою папку 
способом перетягнення піктограм. На правій панелі розташуйте 
піктограму файлу. Потім натиснувши праву кнопку миші перетягніть 
піктограму файлу з правої панелі на піктограму папки-приймача на лівій 
панелі. З контекстного меню, що з’явиться, виберіть команду Copy  
( Копіювати).  Переконайтесь, що файл знаходиться у папці-приймальнику. 
8. Перемістить цей файл із своєї папки  на дискету. На правій панелі 
розташуйте піктограму файлу. Далі на лівій панелі  відкрийте диск А:. 
Потім, натиснувши ліву  кнопку перетягніть піктограму файлу з правої 
панелі на піктограму диску А на лівій панелі. Відпустити кнопку миші 
потрібно у той момент коли папка-приймач на лівій панелі змінила колір.  
9. За допомогою меню F i l e  (Ф а й л )  надати файлу інше ім’я. З пункту 
меню F i l e  (Ф а й л )  виберіть команду Renаme (Перейменувати) . 
10. Скопіювати файл а-02 у свою папку. 
11. Вилучити файл а-02 з папки Texts. Натиснути на праву кнопку миші, 
встановивши курсор на піктограму файлу, та з контекстного меню 
виберіть команду D e l e t e  ( В и д а л и т и )  . 
12. Переглянути вміст Корзини. 
13. Закрити панель інструментів у програмі Explorer (Провідник). 
Скористайтеся пунктом View (Вигляд)    Toolbars (Па н ел ь  
і н стр ум ен ті в ) .  
14. Встановити знову панель інструментів у вікні програми. 
15. Скопіювати файл а-02 із своєї папки на дискету, використовуючи буфер 
обміну даних. На лівій панелі розшукати свою папку та виділити файл а-02. 
На панелі інструментів обрати кнопку Copy (Копіювати), та натиснути 
ліву кнопку миші, для того щоб скопіювати файл у буфер обміну. Далі на 
правій панелі розгорнути зміст магнітного диску А та натиснути на 
кнопку Paste (Вставити ) на панелі інструментів. 
16. Вилучити папку Texts з папки викладача.  
17. Показати викладачу результати роботи. 



Завдання  
1. Відкрити раніше створений документ і виконати в ньому такі завдання: 
 Зробити вирівнювання по ширині. 
 Встановити у  тексті різні міжрядкові інтервали. 
 У тексті обрати один абзац і зробити перед першим і останнім рядком абзацу 

додаткові інтервали. 
 Зробити обрамлення цього абзацу. 
 Зробити заповнення цього абзацу. 
 Зробити обрамлення всієї сторінки тексту. 
 

2. Встановити розмір паперу 9 х 5, орієнтація альбомна. Поля по 0,3 см. Зробити 
візитну картку. 

3. Зробити обрамлення візитної картки. 
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4. Набрати текст, використовуючи табуляцію: 
 

Температура протягом доби: 
Ранок ---------------------------------------------------------------------60С 
День--------------------------------------------------------------------- 120С 
Вечір -------------------------------------------------------------------- 100С 

 
Курси іноземних мов: 

 Адреса .......................................................... мова __   термін навчання 
 Пр.Перемоги, 32.......................................англійська _________  1 рік 
 Вул. Потапова, 12...................................... німецька _________  2 роки 
 Бул. Шевченко,23..................................... італійська_________  3 роки 
 


