
 

   
 
 
 
 
 

Лабораторна робота №4 
Тема: Операції з файлами, каталогами і дисками в програмі Тotal Commander. Настроювання програми-

оболонки Тotal Commander. Робота з довідковою службою програми. 
Мета: Вивчити призначення ТС. Навчитись працювати в середовищі ТС з файлами, каталогами дисками і 

вкладками. Навчитись здійснювати настройку головного вікна програми Тotal Commander та користуватись 
довідковою службою Тotal Commander. 

Обладнання: ПК типу ІВМ. Програма-оболонка Тotal Commander. 
Теми для самостійної підготовки: Робота з файлами, каталогами, вкладками в операційній оболонці 

Тotal Commander. 
Завдання 

Роботу виконують на дисках D:\ та Е:\ 

1. Запустити програму Тotal Commander. Вивчити структуру вікна програми. 
2. На лівій панелі відкрити диск Е:\ та створити структуру директорій згідно варіанту, на правій панелі 

відкрити диск D:\ та створити власну директорію із своїм ім’ям.  
3. Створити текстові файли і зберегти згідно варіанту. В файлі file1.txt вказати прізвище та ім’я, № групи та 

назву відділення. Створити file2.txt, в якому вказати домашню адресу і телефон. У створеному файлі file3.txt 
вказати, які предмети на другому курсі найбільше сподобалися, чому. У файлі file4.txt пояснити, чому саме ви 
обрали спеціальність бухгалтера. 

4. В програмі Тotal Commander перевірити наявність створених файлів, переглянути їх зміст, якщо потрібно 
здійснити редагування файлів. 

5. Перейти на рівень вище, в кореневий каталог на диску Е:\. 
6. Скопіювати два файли на диск D:\ у створену папку. 
7. Вивести на панелях дерево директорій дисків. 
8. На лівій панелі вивести коротку інформацію про файли та каталоги, на правій – повну. Зробити 

сортування. Розмістити панелі горизонтально, відмінити цю дію. 
9. На лівій панелі здійснити виділення групи файлів, всіх файлів, відмінити виділення групи файлів, 

інвертувати виділення. Порівняти каталоги D:\ та Е:\, синхронізувати ці каталоги. 
10. Один із скопійованих файлів на диску D:\ перейменувати своїм ім’ям. Зробити коментарі до файлу, 

задати йому атрибути.   
11. Перемістити перейменований файл в кореневий каталог диску D:\. 
12. Створити вкладки на обох панелях для своєї папки. Поміняти поточні вкладки місцями. Змінити шлях над 

списком файлів на обох панелях. 
13. Вивести інформацію про систему, задати мітку диску D:\. 
14. Здійснити пошук файлів з розширенням .txt, .doc, .bmp. На дисках: 

a) А:, b) С:, c) D:, d) E:, e) F:, f) Локальних дисках, g) В папці с:\Мои документи, h) В папці с:\Windows. 
15. Відкрити системні папки на панелях, використавши пункт меню. 
16. Здійснити настроювання програми за допомогою пункту меню Конфигурация: 

Вид  

1) Вивести панель інструментів, кнопки дисків для двох панелей, вкладки, заголовки табуляцій, 
функціональні кнопки. 

2) Вивести панель інструментів, кнопки дисків для однієї панелі, вікно вибору диску, ім’я поточного 
каталогу, рядок стану, командний рядок. 

3) Вивести панель інструментів, вікно вибору диску, вкладки, заголовки табуляцій, рядок стану, 
функціональні кнопки, кнопки дисків. 
Шрифты 

1) Шрифт файлової панелі, розмір значків. 
2) Шрифт головного вікна і розмір значків. 
3) Шрифт діалогового вікна і розмір значків. 

Экран 

1) Не показувати системні та архівні файли, встановити короткі імена файлів, сортування каталогів 
по імені, підказки над кнопками панелі інструментів, кнопками дисків, не завантажувати повне дерево каталогів. 

2) Не показувати системні та архівні файли, встановити довгі імена файлів, сортувати каталоги як 
файли, підказки над кнопками кнопками дисків і іменами файлів, що не вміщуються у вікні, завантажувати повне 
дерево каталогів. 

3) Не показувати системні та архівні файли, встановити короткі імена файлів, сортування каталогів 
по імені, підказки під кнопками панелі інструментів і іменами файлів, не завантажувати повне дерево каталогів. 

Цвет  встановлюємо за смаком. 
Табуляторы  записати початкові дані, втановити нові позиції, зберегти їх, після перевірки викладачем 

встановити початкові дані. 
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Вкладки  

1) Показувати заголовок вкладки навіть, якщо вона одна, всі вкладки мають однакову ширину, 
обмежити розмір заголовку до 15 символів, закривати вкладку при подвійному клацанні, відкрити нову 
вкладку поряд з поточною. 

2) Показувати заголовок вкладки навіть, якщо вона одна, розміщувати вкладки в кілька рядів, 
обмежити розмір заголовку до 10 символів, закривати вкладку при подвійному клацанні, Ctrl + вверх – 
робить нову вкладку активною. 

3) Показувати заголовок вкладки навіть, якщо вона одна, всі вкладки мають однакову ширину, 
обмежити розмір заголовку до 20 символів, закривати вкладку при подвійному клацанні, робити панель 
активною при клацанні по одній із її вкладок. 

Язык  
1) Англійський – Український – Російський. 
2) Український – Англійський – Російський. 
3) Англійський – Російський – Український. 

17. Вивести довідкову інформацію для одного питання із пункту: 
1) Файл,  2)  Выделение,  3)  Команды,  4)  Вид,  5)  Сеть,  6)  Конфигурация,  7)  Запуск,  8)  Файловые 
операции. 

 
Контрольні запитання 

1. Які функції виконує програма-оболонка Тotal Commander? 
2. Що може бути відображено на панелях Тotal Commander? 
3. Яке призначення функціональних клавіш? 
4. Як виділити файл, групу файлів? 
5. Як створити новий каталог? 
6. Які правила копіювання, переміщення, перейменування, знищення файлів чи каталогів? 
7. Як переглянути вміст файлу, каталогу? 
8. Як здійснюється сортування файлів і каталогів? 
9. Як створити вкладку для папки на активній чи пасивній панелі? 
10. Як настроїти пункт меню Запуск (меню користувача)? 


