
 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

Для спеціальності: 

123 Комп’ютерна інженерія 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ 

до виконання лабораторних робіт 

з дисципліни: 

“ Технічне обслуговування ЕОМ ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2019 



 

2 
 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: “ Технічне 

обслуговування ЕОМ ” для студентів освітньо-професійної програми «Обслуговування 

комп′ютерних систем і мереж» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

 

 

Виконала:  Величко М.В  - Харків: ХДПК, 2019,  31  с. 

 

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії інформаційних технологій 

Протокол  від _______________2019 р.  №____ 

Голова циклової комісії __________________М.М. Бочарніков 

“____”  __________  _____ року 

 

 

Схвалено методичною радою коледжу 

Протокол  від _______________2019 р.  №____ 

Голова методичної ради __________________ 

“______”  ____________  2019                                                                                                             

року 

 

 

  



 

3 
 

ЗМІСТ 

Лабораторная работа _1_. ....................................................................................................... 5 

Тема:Дослідження закону Ома .............................................................................................. 5 

Лабораторна робота _2_. ......................................................................................................... 6 

Тема: Вивчення компонентів комп'ютера ............................................................................. 6 

Лабораторна робота_3_. .......................................................................................................... 8 

Тема: Збірка комп’ютера. ....................................................................................................... 8 

Лабораторна робота_4_. ........................................................................................................ 12 

Тема: Установка материнської плати .................................................................................. 12 

Лабораторна робота_5_. ........................................................................................................ 13 

Тема: Установка плат адаптерів. Установка внутрішніх кабелів ..................................... 13 

Лабораторна робота_6_. ........................................................................................................ 17 

Тема: Установка кабелів передній панелі ........................................................................... 17 

Лабораторна робота_7_ ......................................................................................................... 18 

Тема: Модернізація обладнання .......................................................................................... 18 

Лабораторна робота _8_. ....................................................................................................... 20 

Тема: Діагностика ПК за допомогою програм та утиліт ................................................... 20 

Лабораторна робота_9_. ........................................................................................................ 22 

Тема: Визначення типу та характеристики процесора. Тестування процесора ЦП. ...... 22 

Лабораторна робота_10_. ...................................................................................................... 23 

Тема: Технічне обслуговування жорстких дисків в Windows 7 і Vista ........................... 23 

Лабораторна робота_11_. ...................................................................................................... 30 

Тема: Діагностика та налаштування монітору. .................................................................. 30 

Лабораторна робота_12_. ...................................................................................................... 31 

Тема:Заправка та регенерація картриджів. ......................................................................... 31 

Лабораторна робота_13_. ...................................................................................................... 33 

Тема: Пошук і усунення неполадок в роботі обладнання ................................................. 33 

Лабораторна робота_14_. ...................................................................................................... 34 

Тема: Технічне обслуговування ноутбука. ......................................................................... 34 

Лабораторна робота_15_. ...................................................................................................... 36 

Тема: Технічне обслуговування жорстких дисків в Windows 8 ....................................... 36 

Лабораторна робота_16_. ...................................................................................................... 40 

Тема: Перевірка бездротової мережевої плати в Windows ............................................... 40 



 

4 
 

Лабораторна робота_17_. ...................................................................................................... 45 

Тема: Створення і тестування мережевих кабелів ............................................................. 45 

Лабораторна робота_18_. ...................................................................................................... 51 

Тема: Використання мультиметра і тестера блоків живлення ......................................... 51 

Лабораторна робота_19_. ...................................................................................................... 54 

Тема: Пошук файлу BIOS ..................................................................................................... 54 

ЛІТЕРАТУРА ......................................................................................................................... 58 

 

 

  



 

5 
 

Лабораторная работа _1_. 

Тема:Дослідження закону Ома 

Дайте відповідь на питання по законам електрики і закону Ома. Детально 

розписуйте всі дії в процесі вирішення завдань. 

a) Які чотири основні одиниці виміру електрики ви знаєте? Вкажіть 

найменування та позначення параметра, а також найменування і позначення одиниці 

виміру.____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Напишіть формулу закону Ома. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Видозмінити формулу закону Ома, щоб отримати такі параметри: 

I = ___________________________ R = ______________________________ 

d) Потужність дорівнює добутку напруги і струму. Додайте відсутні параметри 

в кожній з наступних формул потужності. 

P = U ______________  P = R __________________ P = U2 _________________ 

e) Жовтий провід, підключений до блоку живлення, знаходиться під напругою 

12 В. Який сили струм проходить через жовтий провід, якщо на нього від блоку 

живлення подається потужність, рівна 60 Вт? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

f) Напруга на помаранчевому кабелі блоку живлення становить 3,3 В, а його 

опір - 0,025 Ом. Яка потужність подається від блоку живлення на помаранчевий 

провід?____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

g) Від блоку живлення на провід подається потужність 120 Вт і ток 24 А. Якого 

кольору цей провід? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Висновок__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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Лабораторна робота _2_. 

Тема: Вивчення компонентів комп'ютера 

Знайдіть інформацію про компоненти, необхідних для складання комп'ютера 

замовника, використовуючи Інтернет, переглядаючи спеціалізовані журнали і буклети 

або звертаючись до місцевих магазини. Надано відомості по компонентам, які вже є у 

замовника. Використовуйте ці технічні характеристики для перевірки сумісності 

досліджуваних компонентів з компонентами, що вже є у замовника. Приготуйтеся 

обговорити свій вибір. Дайте відповідь на такі запитання: про компонентах комп'ютера. 

a. Перерахуйте три компонента, які повинні мати сумісні формфактори. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b. Перерахуйте три компонента, які повинні підтримувати однаковий тип роз'єму 

(сокету). 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c. Перерахуйте два компонента, які повинні використовувати одну і ту ж частоту 

системної шини. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d. Перерахуйте три фактори, які потрібно враховувати при виборі пам'яті. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e. Який компонент повинен бути сумісний з усіма іншими компонентами 

комп'ютера? 
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Підберіть сумісні компоненти для свого замовника. 

У вашого замовника вже є компоненти, описані в таблиці нижче. 

Компонент Марка та номер 

моделі 

Функції Вартість 

Корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZXT 

Source 210  

 

Вертикальний корпус 

ATX середнього розміру 

2 порти USB 2.0 на 

лицьовій панелі 

Блок живлення в нижній 

частині корпусу 

Простір для кабельної 

розводки 

Два вентиляційних 

отвори діаметром 120 мм 

в лицьовій частині 

Можливість установки 2 

вентиляторів діаметром 

120/140 мм 

39,99 долл. США 

Материнская 

плата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUS 

H97-PRO Gamer 

LGA 1150 

Core i7 / i5 / i3 

Чіпсет Intel H97 

DDR3 1600/1333 МГц 

без корекції помилок, без 

буферизації 

Не більше 32 ГБ 

Підтримка 

двоканального режиму 

пам'яті 

1 слот PCIe 3.0 / 2.0 x16 

1 слот PCIe 2.0 x16 

2 слоти PCI Express x1 

4 роз'єми SATA 6 Гбіт / с 

4 порти USB 3.0 

104,99 долл. США 

Жосткий диск 

 

 

 

Western Digital 

WD5000AAKX 

 

Інтерфейс SATA 6,0 Гбіт 

/ с 

500 Гбайт 

7200 об / хв 

Кеш-пам'ять 16 МБ 

52,99 долл. США 
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Знайдіть в Інтернеті, спеціалізованих журналах і буклетах або місцевому магазині 

такі компоненти, сумісні з компонентами, які вже є у замовника. Введіть технічні 

характеристики в таблицю нижче. 

Компонент Марка та 

номер моделі 

Функції Вартість 

Блок живлення    

ЦП   

 

 

Радіатор/вентилятор   

 

 

ОЗП    

Відеоадаптер   

 

 

 

Лабораторна робота_3_. 

Тема: Збірка комп’ютера. 

В ході цієї лабораторної роботи вам доведеться розібрати комп'ютер, 

використовуючи відповідні інструменти і дотримуючись техніки безпеки. Будьте вкрай 

обережні і дотримуйтесь правил безпеки. Ознайомтеся з усіма інструментами, які ви 

будете використовувати в цій лабораторній роботі. 

Примітка. Якщо ви не можете знайти або отримати правильний компонент, 

зверніться за допомогою до викладача. 

Рекомендовані інструменти 

Захисні окуляри 

антистатичний браслет 

антистатичний 

килимок 

Викрутка з плоским 

шліцом 

Хрестова викрутка 

Викрутка зі 

зіркоподібним жалом 

шестигранна викрутка 

екстрактор 

Термопаста 

Балон зі стисненим повітрям 

кабельні стяжки 

Каса для деталей 

Контейнери для зберігання деталей 

комп'ютера 

Антистатичні мішки для електронних 

компонентів 

Крок 1: Вимкніть комп'ютер 

Вимкніть комп'ютер і від'єднайте кабель живлення від розетки і блоку живлення. 

Крок 2: Відкрийте корпус комп'ютера 

Знайдіть всі гвинти, що прикріплюють бічні панелі до задньої частини комп'ютера. 

Використовуйте викрутку відповідного розміру і типу, щоб зняти гвинти бічних 

панелей. Чи не знімайте гвинти, що фіксують блок живлення на корпусі. Складайте всі 

ці гвинти в одне місце, наприклад в чашку або в відділення каси для деталей. Помітьте 

чашку або відділення шматочком паперового скотча з написом «гвинти для бічних 

панелей». Зніміть бічні панелі з корпусу. 
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При бажанні можна скористатися смартфоном і сфотографувати корпус 

комп'ютера перед розбиранням. 

Примітка. Деякі виробники не застосовують гвинти для кріплення компонентів в 

корпусі комп'ютера. Замість них вони використовують пластикові або металеві засувки. 

Будьте обережні, виймайте тільки ті гвинти, які утримують компоненти на місці. Не 

виймайте гвинти, які з'єднують між собою окремі деталі цих компонентів. 

Викрутку якого типу ви використовували для вилучення цих 

гвинтів?___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

На скільки гвинтів кріпляться панелі? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Крок 1: Антистатический браслет 

Одягніть антистатичний браслет. Один з кінців провідника повинен бути 

приєднаний до браслету. Другий кінець прикріпіть до нефарбованої металевої частини 

корпусу. 

Якщо у вас є антистатический килимок, покладіть його на робочу поверхню і 

поставте на нього корпус комп'ютера. Заземлите антистатический килимок на 

незабарвлену металеву частину корпусу. 

Крок 2: Витягніть жорсткий диск 

a. Знайдіть жорсткий диск. Обережно від'єднайте кабель для передачі даних і 

кабель живлення від задньої сторони жорсткого диска. 

Кабель даних якого типу ви 

відключили?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

a. Знайдіть всі гвинти, що фіксують жорсткий диск. Використовуйте викрутку 

відповідного розміру і типу, щоб зняти гвинти жорсткого диска. Складіть все гвинти в 

одне місце і позначте їх. 

Гвинти якого типу фіксують жорсткий диск в корпусі? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Яка кількість гвинтів фіксує жорсткий диск в корпусі? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Чи приєднано жорсткий диск з монтажною скобою? Якщо так, то який тип гвинтів 

використовується для прикріплення жорсткого диска до монтажної скоби? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Увага! НЕ виймайте відразу всі гвинти, що фіксують жорсткий диск. 

b. Обережно витягніть жорсткий диск з корпусу. Знайдіть схему підключення 

перемичок на жорсткому диску. Якщо на жорсткому диску встановлена перемичка, 

використовуйте схему, щоб з'ясувати, чи встановлений жорсткий диск в режимі 

ведучого (Master), веденого (Slave), або режим вибирається по кабелю (Cable Select). 

Покладіть жорсткий диск в антистатичний пакет. 
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В якому становищі встановлена перемичка на жорсткому 

диску?_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Крок 1: Вийміть привід оптичних дисків 

a. Знайдіть привід оптичних дисків (CD-ROM, DVD і т. Д.). Обережно від'єднайте 

кабелі живлення і даних від приводу. Вимкніть звуковий кабель від приводу оптичних 

дисків. 

Кабель даних якого типу ви відключили? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Чи є на приводі оптичних дисків перемичка? В якому становищі встановлена 

перемичка? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b. Знайдіть і відкрутіть всі гвинти, що фіксують привід в корпусі. Складіть все 

гвинти в одне місце і позначте їх. Покладіть привід в антистатичний пакет. 

Скільки гвинтів фіксують привід оптичних дисків в корпусі? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Крок 2: Витягніть блок живлення 

a. Знайдіть блок живлення. Знайдіть силові роз'єми на материнській платі. 

b. Обережно від'єднайте силові кабелі від материнської плати. Скільки контактів в 

роз'ємі материнської плати? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c. Від'єднайте кабелі живлення корпусних вентиляторів. 

d. При необхідності від'єднайте кабель живлення від відеоадаптера. 

e. Відключіть силові кабелі від роз'ємів, до яких вони підключені. 

Якщо ви від'єднали додаткові кабелі, вкажіть компоненти, до яких вони були 

підключені. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

f. Знайдіть і відкрутіть всі гвинти, що фіксують блок живлення в корпусі. Складіть 

все гвинти в одне місце і позначте їх. 

Скільки гвинтів використовуються для кріплення блоку живлення до корпусу? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

g. Обережно витягніть блок живлення з корпусу. Помістіть блок живлення до інших 

компонентів комп'ютера. Вийміть плати адаптерів. 

a. Знайдіть плати адаптерів, встановлені в комп'ютер, наприклад, відеоадаптер, 

мережевий адаптер або звукову плату. 

b. Знайдіть і відкрутіть гвинт, за допомогою якого плата фіксується до корпусу. 

Складіть все гвинти адаптерних плат в одне місце і позначте їх. 
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c. Обережно витягніть плату адаптера з роз'єму. Тримайте плату за краї або за 

кронштейн. Покладіть плату адаптера в антистатичний пакет. Повторіть цей процес для 

всіх плат. 

Примітка. Під час вилучення відеоадаптерів дотримуйтесь особливої обережності. 

Найчастіше на роз'ємі є замок, який слід попередньо відкрити. 

d. Запишіть все плати адаптерів і типи роз'ємів нижче. 

 

Адаптерна плата Тип роз’єму 

 

  

 

  

 

  

 

  

Крок 23: Витягніть модулі пам'яті 

a. Знайдіть модулі пам'яті на материнській платі. 

Модулі пам'яті якого типу встановлені на материнській платі? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Скільки модулів пам'яті встановлено на материнській платі? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b. Вийміть модулі пам'яті з материнської плати. Переконайтеся, що ви відкрили все 

замки, які можуть фіксувати модуль пам'яті. Візьміть модуль пам'яті за краї і Обережно 

вийміть з роз'єму. Покладіть модулі пам'яті в антистатичний пакет. 

Крок 24: Відключіть кабелі для передачі даних 

a. Відключіть всі кабелі для передачі даних від материнської плати. Записуйте 

місця підключень всіх кабелів, які від'єднуєте. 

Кабелі яких типів ви від'єднали? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b. Лабораторна робота завершена. У корпусі комп'ютера повинні залишитися 

материнська плата, ЦП і охолоджуючі пристрої. Не виймайте більше ніяких 

компонентів. 

Висновок______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Лабораторна робота_4_. 

Тема: Установка материнської плати 

Вступ 

В ході цієї лабораторної роботи ви будете встановлювати ЦП, блок радіатора і 

вентилятора і модулі ОЗУ на материнську плату. Потім ви встановите материнську 

плату в корпус комп'ютера. 

Рекомендоване обладнання 

• Корпус комп'ютера з встановленим блоком живлення 

• Материнська плата 

• ЦП 

• Блок радіатора і вентилятора 

• Термопаста 

• Модуль (і) ОЗУ 

• Гвинти та стійки для материнської плати 

• Антистатичний килимок і браслет 

• Набір інструментів 

• Керівництво до материнської плати 

Крок 1: Установка ЦП 

a. Покладіть материнську плату, ЦП, блок радіатора і вентилятора і модуль ОЗП на 

антистатичний килимок. 

b. Одягніть антистатичний браслет і приєднайте кабель заземлення до 

антистатичному килимку. 

c. Знайдіть контакт 1 на ЦП. Знайдіть контакт 1 на роз'ємі. 

Примітка. Якщо неправильно встановити ЦП, його можна пошкодити. 

d. Зіставте контакт 1 на ЦП з контактом 1 на роз'ємі. 

e. Вставте ЦП в роз'єм ЦП. 

f. Закрийте притискну пластину ЦП і закріпіть її, пересунувши притискної важіль 

під утримує петлю. 

g. Нанесіть невелику кількість термопасти на ЦП. 

Примітка. Термопаста потрібна тільки в тому випадку, якщо вона не нанесена на 

радіатор. Що стосується конкретних тонкощів нанесення пасти, дотримуйтесь вказівок 

виробника. 

h. Зіставте власники блоку радіатора і вентилятора з отворами в материнській платі 

навколо роз'єму ЦП. 

i. Помістіть блок радіатора і вентилятора на ЦП, а власники - в материнську плату. 

j. Затягніть власники блоки радіатора і вентилятора, щоб зафіксувати його. 

k. Підключіть роз'єм вентилятора до материнської плати. Ознайомтеся з 

керівництвом до материнської плати, щоб визначити, які контакти гребінки харчування 

вентилятора на материнській платі потрібно використовувати. 

Крок 2: Установка ОЗУ 

a. Знайдіть роз'єми для ОЗУ на материнській платі. 

В роз'єми якого типу встановлюються модулі ОЗУ? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Скільки пазів знаходиться на нижньому краю модуля ОЗУ? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b. Зіставте пази на нижньому краю модуля ОЗУ з ключами в роз'ємі. 

c. Натисніть на модуль ОЗП, поки бічні петлі не зафіксують його. 

d. Переконайтеся, що не видно ніяких контактів модуля ОЗУ. Витягніть і знову 

встановіть модуль ОЗП, якщо необхідно. 

e. Перевірте засувки, щоб переконатися, що модуль ОЗП закріплений. 

f. Вибирайте бажану модулі ОЗУ таким же чином. 

Крок 3: Установка материнської плати 

a. Встановіть стійки для материнської плати. 

b. Встановіть рамку для інтерфейсів вводу-виводу в задню частину комп'ютерного 

корпусу. 

c. Зіставте роз'єми на задній стороні материнської плати з отворами в задній частині 

корпусу комп'ютера. 

d. Вставте материнську плату в корпус і вставте отвори для гвинтів зі стійками. Вам 

може знадобитися перемістити материнську плату під отвори для гвинтів. 

e. Прикріпіть материнську плату до корпусу за допомогою відповідних гвинтів. 

Лабораторна робота завершена. Запросіть викладача для перевірки вашої роботи. 

Висновок______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Лабораторна робота_5_. 

Тема: Установка плат адаптерів. Установка внутрішніх кабелів 

Вступ 

В ході цієї лабораторної роботи ви будете встановлювати мережевий адаптер, 

адаптер бездротової мережі і плату відеоадаптера, встановлювати в комп'ютер 

внутрішні кабелі живлення і кабелі для передачі даних. 

Рекомендоване обладнання 

• Комп'ютер з встановленими блоком живлення, материнською платою і 

приводами. 

• Мережевий адаптер 

• Адаптер бездротової мережі 

• Відеоадаптер 

• Гвинти для плат адаптерів 

• Антистатичний килимок і браслет 

• Набір інструментів 
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• Керівництво до материнської плати 

Крок 1: Установка мережевого адаптера провідної мережі 

a. Слот розширення якого типу сумісний з мережним адаптером? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b. Знайдіть сумісний слот розширення для мережевого адаптера на материнській 

платі. 

c. Якщо потрібно, видаліть кришку слота в задній частині корпусу. 

d. Зіставте мережевий адаптер зі слотом розширення. 

e. Акуратно натисніть на адаптер, щоб він повністю встав на місце. 

f. Закріпіть мережевий адаптер за допомогою гвинта, прикріпивши до корпусу 

кронштейн для ПК. 

Крок 2: Установка адаптера бездротової мережі 

a. Слот розширення якого типу сумісний з адаптером бездротової мережі? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

b. Знайдіть сумісний слот розширення для адаптера бездротової мережі на 

материнській платі. 

c. Якщо потрібно, видаліть кришку слота в задній частині корпусу. 

d. Зіставте адаптер бездротової мережі зі слотом розширення. 

e. Акуратно натисніть на адаптер, щоб він повністю встав на місце. 

f. Закріпіть адаптер бездротової мережі за допомогою гвинта, прикріпивши до 

корпусу кронштейн для ПК. 

Крок 3: Установка плати відеоадаптера 

a. Слот розширення якого типу сумісний з платою відеоадаптера? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b. Знайдіть сумісний слот розширення для плати відеоадаптера на материнській 

платі. 

c. Якщо потрібно, видаліть кришки слота в задній частині корпусу. 

d. Зіставте плату відеоадаптера зі слотом розширення. 

e. Акуратно натисніть на адаптер, щоб він повністю встав на місце. 
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f. Закріпіть плату відеоадаптера, за допомогою гвинта прикріпивши до корпусу 

монтажні скоби для ПК. 

Установка внутрішніх кабелів 

Крок 1: Підключення кабелю живлення до роз'єму на материнській платі 

a. Зіставте роз'єм блоку живлення материнської плати з роз'ємом на материнській 

платі. 

b. Акуратно натисніть на роз'єм, поки засувка не встане на місце. 

Крок 2: Підключення допоміжного силового роз'єму 

a. Зіставте допоміжний силовий роз'єм з сокетом живлення на материнській платі. 

b. Акуратно натисніть на роз'єм, поки засувка не встане на місце. 

Примітка. Дана дія необхідно тільки в тому випадку, якщо на вашому комп'ютері є 

допоміжний роз'єм живлення. 

Крок 3: Підключення роз'ємів живлення внутрішнього жорсткого диска 

Підключіть роз'єми живлення до жорсткого диска, приводу оптичних дисків. 

Крок 4: Підключення кабелю живлення плати відеоадаптера 

Підключіть роз'єм живлення PCIe до плати відеоадаптера. 

Примітка. Дана дія необхідно тільки в тому випадку, якщо на платі відеоадаптера 

є роз'єм живлення PCIe. 

Крок 5: Підключення роз'єму вентилятора 

Підключіть роз'єм вентилятора до відповідної гребінці на материнській платі. 

Примітка. Дана дія необхідно тільки в тому випадку, якщо на вашому комп'ютері є 

роз'єм вентилятора. 

Крок 6: Підключення кабелю для передачі даних для жорсткого диска 

a. Зіставте кабель для передачі даних для жорсткого диска з роз'ємом на 

материнській платі і підключіть його. 

b. Зіставте інший кінець кабелю з роз'ємом на жорсткому диску і підключіть його. 

Примітка. Кабелі SATA мають спеціальний ключ, щоб забезпечити їх правильну 

орієнтацію по відношенню до роз'ємів на материнській платі і жорсткому диску. 

Крок 7: Підключення кабелю для передачі даних для приводу оптичних дисків 

a. Зіставте кабель для передачі даних для приводу оптичних дисків з роз'ємом на 

материнській платі і підключіть його. 

b. Зіставте інший кінець кабелю з роз'ємом на приводі і підключіть його. 

Крок 8: Перевірка трубних з'єднань 
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Встановлення приводів 

Крок 1: Установка жорсткого диска 

a. Зіставте жорсткий диск з 3,5-дюймовим відсіком для приводу. 

b. Вставте жорсткий диск у відсік для приводу з внутрішньої сторони корпусу 

комп'ютера, щоб отвори для гвинтів на жорсткому диску збіглися з отворами в 3,5-

дюймовому відсіку. 

c. Зафіксуйте жорсткий диск в корпусі, використовуючи відповідні гвинти. 

Крок 2: Установка приводу оптичних дисків 

Примітка. Зніміть зовнішню кришку з одного з 5,25-дюймових відсіків для 

приводів, якщо це необхідно. 

a. Зіставте привід оптичних дисків з 5,25-дюймовим відсіком для приводу. 

b. Вставте привід у відсік з зовнішнього боку корпусу так, щоб отвори для гвинтів 

збіглися з отворами в 5,25-дюймовому відсіку, а передня панель приводу оптичних 

дисків порівнялася з передньою панеллю корпусу. 

c. Зафіксуйте привід оптичних дисків в корпусі, використовуючи відповідні гвинти. 

Висновок__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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Лабораторна робота_6_. 

Тема: Установка кабелів передній панелі 

Вступ 

В ході цієї лабораторної роботи ви будете встановлювати на комп'ютер кабелі 

передній панелі. 

Рекомендоване обладнання 

• Комп'ютер з встановленими блоком живлення, материнською платою, приводами 

і платами адаптерів 

• Антистатичний килимок і браслет 

• Набір інструментів 

• Керівництво до материнської плати 

Крок 1: Підключення роз'єму кнопки скидання 

Акуратно натисніть на роз'єм кнопки скидання, поки контактів не будуть вставлені 

повністю. 

Крок 2: Підключення роз'єму кнопки харчування 

Акуратно натисніть на роз'єм кнопки харчування, поки контактів не будуть 

вставлені повністю. 

Крок 3: Підключення роз'єму індикатора харчування 

Акуратно натисніть на роз'єм індикатора харчування, поки контактів не будуть 

вставлені повністю. 

Крок 4: Підключення роз'єму індикатора звернення до жорсткого диска 

Акуратно натисніть на роз'єм індикатора звернення до жорсткого диска, поки 

контактів не будуть вставлені повністю. 

Крок 5: Підключення роз'єму динаміка 

Акуратно натисніть на роз'єм динаміка, поки контактів не будуть вставлені 

повністю. 

Крок 6: Підключення роз'ємів порту USB і гнізд для підключення навушників і 

мікрофону на передній панелі 

Якщо на передній панелі корпусу є порти USB або гнізда для підключення 

навушників і мікрофону, акуратно натисніть на роз'єм, поки засувка не встане на місце 

або контактів не будуть вставлені повністю. 

Крок 7: Перевірка трубних з'єднань 

Примітка. Якщо який-небудь світлодіодний індикатор або кнопка не працює при 

першому завантаженні комп'ютера, витягніть відповідний роз'єм, переверніть його і 

вставте назад. 
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Крок 1: Установка бічних панелей 

a. Встановіть бічні панелі в корпус комп'ютера. 

b. Зафіксуйте їх за допомогою гвинтів для панелей. 

Крок 2: Підключення монітора 

a. Підключіть кабель монітора до відеопорт. 

b. Зафіксуйте кабель на роз'ємі за допомогою гвинтів. 

Крок 3: Підключення клавіатури 

Підключіть кабель клавіатури до порту USB або PS / 2 для клавіатури. 

Крок 4: Підключення миші 

Підключіть кабель миші до порту USB або PS / 2 для миші. 

Крок 5: Підключення кабелю Ethernet 

Підключіть кабель Ethernet до порту Ethernet. 

Крок 6: Підключення антени бездротової мережі 

Підключіть антену до гнізда для антени бездротової мережі. 

Крок 7: Підключення кабелю живлення 

Підключіть кабель живлення до роз'єму на блоці живлення. 

Крок 8: Перевірка трубних з'єднань 

Лабораторна робота завершена. Запросіть викладача для перевірки вашої роботи. 

Висновок______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Лабораторна робота_7_ 

Тема: Модернізація обладнання 

 Вступ 

Знайдіть інформацію про устаткування, використовуючи Інтернет, переглядаючи 

журнали або звернувшись до місцевого магазину. Комп'ютер вашого замовника зараз 

оснащений 1 модулем ОЗУ об'ємом 2 ГБ, жорстким диском об'ємом 500 ГБ і платою 

відеоадаптера PCIe з 256 МБ ОЗУ. Вашому клієнтові потрібна можливість грати в 

сучасні відеоігри. 

Крок1: Підбір варіантів ОЗУ          

Підберіть два різних модуля пам'яті DDR3-1600 (PC3-12800) обсягом 4 ГБ кожен 

та внесіть в таблицю їх марки, номера моделей, характеристики і вартість. 

Марка і номер моделі Функції Вартість 

   

   

Яке ОЗУ ви б обрали, спираючись на результати свого дослідження? Будьте готові 

обговорити свої рішення щодо обраного ОЗУ 
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______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Крок2: Підбір варіантів жорсткого диска  

Підберіть два різних жорстких диска SATA 3 7200 об / хв об'ємом 2 ТБ кожен і 

внесіть в таблицю їх марки, номера моделей, характеристики і вартість. 

Марка и номер 

моделі Функції Вартість 

   

   

Який жорсткий диск ви б обрали, спираючись на результати свого 

дослідження? Будьте готові обговорити свої рішення щодо обраного жорсткого диска. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Крок 3: Підбір плати відеоадаптера 

Підберіть дві різні плати відеоадаптера PCIe з ОЗУ об'ємом 1 ГБ і внесіть в таблицю 

їх марки, номера моделей, характеристики і вартість. 

Марка и номер 

моделі Функції Вартість 

   

   

Яку плату відеоадаптера ви б обрали, спираючись на результати свого 

дослідження? Будьте готові обговорити свої рішення щодо обраної плати відеоадаптера. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Висновок______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Лабораторна робота _8_. 

Тема: Діагностика ПК за допомогою програм та утиліт 

Вивчити основні принципи роботи з діагностичними програмами та утилітами.  

Теоретичні відомості.  

Діагностика — це ретельне тестування всіх компонентів комп'ютера з метою 

з'ясування відповідності їх характеристик заявленим виробником (продавцем), а також 

визначення реальної продуктивності (швидкості роботи) і порівняння цих показників з 

еталонним устаткуванням.  

Природно, що деякі функції діагностичних, або, як ще їх називають, тестових 

програм можна використовувати для виявлення обладнання, що працює із збоями, але 

це не говорить про те, що такі програми застосовуються в основному для пошуку 

несправностей.  

Діагностичні програми дозволяють без втручання в пристрій комп'ютера визначити 

модель, дату виробництва, характеристики встановлених компонентів. Це, наприклад, 

дозволяє переконатися у тому, що всі компоненти абсолютно нові.  

Діагностичні програми бувають двох основних типів:  

• комплексні — в основному призначені для отримання докладної інформації про 

встановлені компоненти, визначення продуктивності і порівняння з еталонним 

устаткуванням;  

• спеціалізовані — дозволяють одержати якнайповнішу інформацію про 

компоненти, а також включати/відключати різні режими роботи, які недоступні за 

допомогою стандартних засобів. Діагностичні програми, що перевіряють найважливіші 

параметри обладнання, дозволяють запобігти переважній більшості проблем, що 

виникають з вини апаратного забезпечення. Це говорить про те, що надалі достатньо 

шукати причину збоїв в програмному забезпеченні (операційній системі).  

Практично завжди для тестування жорсткого диска цілком достатньо застосувати 

відповідний модуль комплексної програми SiSoft Sandra, хоча існує і ряд 

спеціалізованих програм, що дозволяють визначити не тільки швидкість його роботи, 

але і перевірити на наявність збійних секторів.  

Це такі програми, як: • Drive Fitness Test або IBM Feature Tools, призначені для 

жорстких дисків IBM (Hitachi );  

• PowerMax — для жорстких дисків виробництва Maxtor ;  

• Quantum Data Protection System або DiskGo! — для жорстких дисків Quantum; • 

SeaTools Disk Diagnostic — для жорстких дисків Seagate і т . д .  

Практично, всі, подібні цим, програми можна знайти на офіційних сайтах 

виробників накопичувачів. Для роботи з центральним процесором існує безліч різних  

програм, але велика їх частина призначена не стільки для тестування, скільки для 

визначення типу ядра, номера степінгу, об'єму кеш-пам'яті і знаходження аналогічної 

інформації.  

Хід роботи.  

1. Установити на ПК наступні програми та утиліти:  

• WCPUID  

• CPU-Z  

• Everest  
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• SiSoft Sandra.  

2. Визначити за допомогою вказаних програм:  

• марку процесора системи  

• частоту роботи процесора  

• множник процесора  

• максимальну споживану потужність при стрес-тестуванні (SiSoft Sandra)  

• частоту роботи системної шини  

• розмір кешу першого рівня  

• розмір кешу другого рівня  

• об’єм оперативної пам’яті  

• частоту роботи оперативної пам’яті  

• марку мереженого адаптера  

• марку звукового адаптера  

• марку відео адаптера  

• марку жорсткого диску  

• виробника та версію BIOS  

• виробника та марку материнської плати.  

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.  

1. Що таке POST-тест? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Які діагностичні програми ОС Windows вам відомі? Їх призначення та 

можливості. Які діагностичні прорами та утиліти вам відомі? Основні їхні 

можливості.__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________ 

Висновок_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Лабораторна робота_9_. 

Тема: Визначення типу та характеристики процесора. Тестування процесора. 

1. Для визначення типу та характеристики процесора використати програмне 

забезпечення «EVEREST»(CPU-Z). 

2. Щоб визначити тип та характеристику процесора вибрати пункт Системна 

плата 

→ ЦП. 

3. Провести порівняння досліджуємого поцесора з іншими(швидкодія 

процесора), для цього потрібно виконати наступні кроки: Меню→Тест →СРU 

Queen.Натиснути на іконку обновити. 

4. Провести порівняння на запис в пам'ять, для цього потрібно виконати 

наступні кроки: Меню→Тест →Запис в пам'ять. Натиснути на іконку обновити. 

5. Проведіть аналогічні дії в EVEREST 

6. Оформіть звіт 

1) Що таке процесор? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) Характеристики процесора. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) Що таке частота процесора? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) За що відповідає кеш першого рівня (L1 cache)? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5) За що відповідає кеш другого рівня (L2 cache)? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6) Яка різниця між процесорами AMD та Intel? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7) Одношинна структура процесора. 
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______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8) Багатошинна структура процесора. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ЗАВДАННЯ:  

Розглянути способи тестування процесора в операційній системі Windows.  

• використати програмне забезпечення: Atomic CPU Test , BencHMax , Central Brain 

Identifier 8.35 , Central Brain Identifier Black Edition , Core2MaxPerf, CPUBench2003 , CPU 

Identification 1.75 , CPU RightMark , CPU-Z 1.59 , CrystalCPUID . 

Висновок__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Лабораторна робота_10_. 

Тема: Технічне обслуговування жорстких дисків в Windows 7 і Vista 

 Вступ 

Виконуючи цю лабораторну роботу, ви вивчите результати застосування програм 

«Перевірка диска» і «Дефрагментація диска». 

Рекомендоване обладнання 

• Комп'ютер, що працює під управлінням Windows 7 або Vista.  

• Жорсткий диск, розбитий на два або більше розділів. 

Крок 1: Запуск засобу перевірки диска.          

a. Почніть сеанс в Windows під обліковим записом адміністратора. 

b. Клацніть Пуск> Комп'ютер . Клацніть правою кнопкою миші по імені диска 

(New Volume (G :)) і виберіть Властивості> Сервіс> Виконати перевірку . 

Примітка . Замініть ім'я томи і диска (New Volume (G :)) на фактично 

використовуються на вашому комп'ютері. 
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c. Переконайтеся, що обидва прапорця скинуті. Клацніть Пуск . 

d. З'явиться вікно Пристрій або диск успішно перевірені . Натисніть кнопку 

поруч з пунктом Показати подробиці , щоб розгорнути вікно. 

 
Скільки етапів було виконано? ________________________________________  

e. Натисніть Close (Закрити). 

f. Перейдіть на вкладку Сервіс і клацніть Виконати перевірку . 
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g. Скиньте прапорець Автоматично виправляти системні 

помилки . Встановіть прапорець Перевіряти і відновлювати пошкоджені сектори і 

натисніть кнопку Запуск . 

 
h. З'явиться вікно Пристрій або диск успішно перевірені . Натисніть кнопку 

поруч з пунктом Показати подробиці , щоб розгорнути вікно. 

 
Які етапи були виконані?  _____________________________________________  
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i. Натисніть Close (Закрити). 

j. Перейдіть на вкладку Сервіс і клацніть кнопку Виконати перевірку . 

k. Встановіть обидва прапорця. Клацніть Пуск . 

 
l. З'явиться вікно Пристрій або диск успішно перевірені . Натисніть кнопку 

поруч з пунктом Показати подробиці , щоб розгорнути вікно. 
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Які етапи були виконані? _____________________________________________  

Що перевіряється на кожному етапі? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Чи були виявлені проблеми з цим 

томом? ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Якщо так, то які? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

m. Натисніть кнопку Закрити і закрийте всі відкриті вікна. 

Крок 2: Перегляд інформації про подію Chkdsk за допомогою інструменту 

«Перегляд подій»          

a. Виберіть Пуск> Панель управління> Адміністрування> Перегляд подій . 
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b. На лівій панелі розгорніть вузол Журнали Windows і 

виберіть Додаток . Двічі клацніть верхнє подія на середньої панелі.  

 
c. Якщо ця подія не Chkdsk, клацайте чорну стрілку вниз , поки не з'явиться 

подія Chkdsk. 

 
Які етапи вказані як виконані? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d. Закрийте всі відкриті вікна. 

Крок 3: Дефрагментація диска          

Примітка . Не об'єднуйте свій пристрій цей етап, якщо на комп'ютері є диск 

SSD. У дефрагментації дисків SSD немає необхідності. 
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a. Клацніть Пуск> Комп'ютер . Потім правою кнопкою миші диск (C 

:) і виберіть Властивості . Клацніть Сервіс> Виконати дефрагментацію . 

b. Відкриється вікно Дефрагментація диска . Натисніть 

кнопку Дефрагментація диска . 

 
Примітка . У Windows Vista, відкриється допоміжне вікно, в якому слід 

клацнути Виконати дефрагментацію ... У вікні Диски для дефрагментації: виберіть 

тільки (C):> OK . 

c. Клацніть Local Disk (C):> Аналізувати . 

Яка частина диска фрагментована (у відсотках)? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d. Ви повинні мати можливість відстежувати хід виконання в 

вікні програми дефрагментації диска . 
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Примітка . Дефрагментація диска в Windows Vista не відображує хід виконання. 

Назвіть перший етап дефрагментації (див. Стовпець «Хід виконання»). 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Які три завдання виконуються під час кожного проходу (див. Стовпець Хід 

виконання)? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

За скільки проходів виконана дефрагментація диска C :?  

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e. По завершенні дефрагментації клацніть кнопку Закрити . 

f. Закрийте всі вікна. 

Примітка . Версія програми дефрагментації з графічним призначеним для 

користувача інтерфейсом не дозволяє переглянути докладні відомості про 

дефрагментації диска. 

Висновок______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Лабораторна робота_11_. 

Тема: Діагностика та налаштування монітору. 

Дослідити роботу монітора; проаналізувати його характеристики за допомогою 

тестуючої програми-утиліти. 

 Завдання та хід роботи 

1. Ознайомитися з правилами техніки безпеки при експлуатації монітора. 

2. Запустити програму Nokia Test Monitor. 
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3. Ознайомитись з теоретичними відомостями щодо функцій та можливостей 

програми. 

4. За допомогою тестової картинки провести тест монітора, за яким ви зараз 

працюєте. 

5. За допомогою вікна властивостей екрану (ПКМ на екрані / Свойства / 

Параметры)вкажіть: 

тип монітора ____________________________________ 

спроможність монітора ___________________________ 

частоту монітора ________________________________ 

Як налаштувати геометрію зображення? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Як налаштувати яскравість та констраст? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Як виправити помилки неправильного зведення? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Як налаштувати фокусування? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Як налаштувати однорідні кольрори та стабілізацію? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Висновок______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Лабораторна робота_12_. 

Тема:Заправка та регенерація картриджів. 

Для успішного самостійного заправлення картриджа лазерного принтера немає 

необхідності в детальному вивченні конструктивних особливостей кожного 

конкретного типу картриджа. 

Картриджі будь-якого типу мають загальні елементи (незалежно від виробника), 

оскільки принцип використання лазерної технології нанесення зображення для усіх 

єдиний. 
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Рис.1 – звичайний картридж лазерного принтеру 

Звідси випливає, що якщо ви освоїте заправлення одного типу картриджа, 

зрозумієте принцип його функціонування, то картриджі інших виробників ви будете 

заправляти швидко і на високому рівні. 

Методика заправлення картриджів для лазерних принтерів НР5B/6B/1100. 

1. Застеліть стіл газетами. По закінченні роботи ви згорнете їх разом з 

розсипаним тонером і викинете в сміттєвий кошик. 

2. Підготуйте інструмент - хрестову і плоску викрутки, пензлик і пінцет. 

3. Покладете картридж на стіл фотобарабаном нагору. 

4. Висуваємо півосі, на яких кріпиться барабан. Для цього вставляємо в прорізі 

під капелюшки півосей плоску викрутку і з зусиллям провертаємо Далі плоскогубцями 

або гострозубцями витягаємо півосі і відкладаємо убік. 

5. Відкриваємо захисну заслінку фотобарабана і викруткою (або чим-небудь 

подібним) фіксуємо неї щодо корпуса картриджа (щоб не заважала надалі). Далі 

плоскою викруткою розсовуємо половинки картриджа і за шестірню акуратно 

витягаємо фотобарабан. Відкладете його в темне місце, при цьому намагайтеся не 

стосуватися поверхні фотобарабана. 

6. Під барабаном знаходиться вал заряду - металевий обрезинений стержень 

темного кольору. Підчепіть вал викруткою або яким-небудь іншим інструментом, 

видалите його з картриджа і відкладете убік. 

7. Далі переверніть картридж і через вузький отвір витрусіть відпрацьований 

тонер, використовуючи плоску викрутку і пензлик. 

8. На наступному кроці необхідно видалити штифт із торцевої сторони 

картриджа. Для цього зсередини катртриджа, за допомогою плоскої викрутки, видавите 

штифт і гострозубцями витягнете його. 

Далі, хрестовою викруткою, відкрутите шуруп на тій же стороні, де ви витягли 

штифт. Розсуньте половинки картриджа на кут, достатній для звільнення кришки, що 

прикриває пластмасову пробку.  

9. Використовуючи плоску викрутку зніміть кришку. 

10. Видалите пластмасову пробку і заповните бункер заздалегідь придбаним 

тонером. 

Збірка картриджа в зворотній послідовності. Ще раз звертаю увагу на акуратне 

звертання з фотобарабаном - не засвічуйте його, не торкайтеся поверхні руками. 
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Висновок______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Лабораторна робота_13_. 

Тема: Пошук і усунення неполадок в роботі обладнання 

Вступ 

У цій лабораторній роботі вам належить діагностувати причини різних неполадок 

в роботі обладнання і усунути їх. 

Рекомендоване обладнання 

• Комп'ютер з попередньо встановленою операційною системою 

ситуація 

Вам необхідно усунути неполадки з обладнанням для замовника. Також може 

знадобитися виконати пошук і усунення неполадок в роботі обладнання, підключеного 

до комп'ютера. Вам необхідно задокументувати всі неполадки, а також рішення, які 

призвели до усунення проблеми. 

Існує кілька можливих помилок. У міру виконання лабораторної роботи усувайте 

по одній неполадку за раз, поки ви не зможете успішно запустити комп'ютери, і всі 

пристрої не будуть повністю працездатні. При необхідності можна буде попросити 

обладнання у інструктора. 

Крок 1: Увімкніть комп'ютер і увійдіть в систему. 

a. Запустіть комп'ютер. Завантажився чи комп'ютер 

успішно?__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________ 

b. Якщо комп'ютер запустився, увійдіть в систему під обліковим записом з правами 

адміністратора. Протестуйте всі внутрішні і зовнішні пристрої. Чи всі пристрої 

працюють правильно? 

 

c. Якщо комп'ютер успішно запустився, і всі пристрої повністю працездатні, ви 

успішно усунули всі неполадки обладнання. Передайте лабораторну роботу своєму 

викладачу. 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Крок 1: Знайдіть і усунення неполадки в роботі устаткування. 

Якщо запустити комп'ютер не вдалося, і не всі пристрої повністю працездатні, 

продовжуйте усунення неполадок. 

Відповідайте на наступні питання після усунення кожної з неполадок. 

Яку проблему ви виявили? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Які дії ви зробили для визначення 

неполадки?_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 

У чому причина неполадки? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Перерахуйте вжиті заходи щодо усунення неполадки. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Висновок__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Лабораторна робота_14_. 

Тема: Технічне обслуговування ноутбука. 

Вивчити деталі ноутбука. Навчитися чистити ноутбук, змащувати куллера, міняти 

термопасту. 

Ноутбук (англ. notebook — блокнот, блокнотний ПК) або лептоп (англ. laptop — 

lap — коліна, top — на верху) — портативний персональний комп'ютер, в корпусі якого 

об'єднані типові компоненти ПК, включаючи дисплей, клавіатуру і вказівний пристрій 

(звичайно сенсорна панель або тачпад), а також акумуляторні батареї. 

Ноутбуки відрізняються невеликими розмірами і вагою, час автономної роботи 

ноутбуків змінюється в межах від 1 до 15 годин. 

В залежності від розмірів, ваги, можливостей та призначення розрізняють кілька 

типів лептопів: 

• Субноутбук (ультра портативні); 

• Тонкий та легкий (англ. Thin-and-lights); 

• Середнячки (англ. Medium-sized); 

• Замінники настільного комп'ютера (Desknote від англ. «Desktop» + «Notebook»); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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• Для користування в складних навколишніх умовах. 

Будова лептопа 

Ноутбук по суті є повноцінним комп'ютером. Але для забезпечення мобільності, 

портативності і енергонезалежності всі комплектуючі мають своєрідні особливості. 

Клавіатура ноутбука виконана за спеціальною технологією і являє собою декілька 

шарів тонкого пластику з контактними майданчиками, що дозволяє зменшити товщину 

до декількох міліметрів. 

Корпус ноутбука звичайно виконаний з високоміцного пластику. Всередині він 

покритий спеціальною тонкою металевою фольгою для ізоляції електронної начинки від 

впливу зовнішніх електромагнітних полів. По периметру, як правило, виконаний 

металевий корд, що надає додаткову міцність корпусу. Там же містяться 

роз'єми COM, LPT або VGA тощо для під'єднання зовнішніх пристроїв, та 

зазвичай Кенсінгтонський замок. 

Як вказівний пристрій в ноутбуках широко поширений так 

званий тачпад — сенсорна панель, що реагує на дотик пальця. 

Матриця ноутбука являє собою повноцінний рідкокристалічний монітор. 

Всередині верхньої кришки ноутбука вміщено все, що необхідно для її повноцінної 

роботи — безпосередньо матриця, шлейфи, що передають дані, інвертор для 

забезпечення роботи лампи підсвічування і деякі додаткові пристрої (наприклад: веб-

камера, колонки, мікрофон, антени бездротових модулів Wi-Fi і Bluetooth). 

Привод ноутбука позбавлений механіки, що висуває лоток, тому його вдалося 

зробити настільки тонким при збереженні всіх функцій повноцінного приводу. 

Більшість сучасних приводів мають стандарт DVD-RW, проте в дорогих 

мультимедійних ноутбуках часто можна зустріти привід стандарту Blu-ray. 

Оперативна пам'ять ноутбука завдяки більш високій щільності розташування чипів 

при меншому розмірі має характеристики, які можна порівняти з пам'яттю звичайного 

комп'ютера. 

Система охолодження ноутбука складається з кулера, який забирає повітря з 

вентиляційних отворів на днищі ноутбука (саме тому ноутбук можна використовувати 

тільки на твердій рівній поверхні, інакше порушується охолодження) і продуває його 

через радіатор, який мідним тепловідводом з'єднаний з процесором і іноді чипсетом 

материнської плати. 

Процесор ноутбука за зовнішнім виглядом і розмірами дуже схожий на процесор 

звичайного комп'ютера, однак, усередині нього реалізована велика кількість технологій, 

що знижують енергоспоживання і тепловиділення, наприклад, технологія Centrino. 

Жорсткий диск ноутбука, попри маленький розмір (завдяки використанню 

магнітних носіїв діаметром 2,5 дюйма), має обсяг, який можна порівняти з об'ємом 

жорсткого диска для стаціонарного комп'ютера. Найбільш розповсюджений інтерфейс 

підключення SATA, проте ще досить часто можна зустріти інтерфейс IDE, особливо в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/DVD-RW
https://uk.wikipedia.org/wiki/Blu-ray
https://uk.wikipedia.org/wiki/Centrino
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старих ноутбуках. Нещодавно з'явилися так звані твердотілі жорсткі диски (SSD), 

розроблені на основі flash-пам'яті. 

Завдання: 

1. Розібрати ноутбук. 

2. Описати складові ноутбука. 

3. Замінити термопасту. 

4. Змастити куллер. 

5. Зібрати ноутбук. 

 

1) Наведіть класифікацію ноутбуків. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) З яких частин складається ноутбук. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3) Зробити порівняння ноутбука з ПК. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4) Опишіть порядок розборки-зборки ноутбука.  

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Висновок______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Лабораторна робота_15_. 

Тема: Технічне обслуговування жорстких дисків в Windows 8 

 Вступ 

Виконуючи цю лабораторну роботу, ви вивчите результати застосування програм 

«Перевірка диска» і «Дефрагментація диска». 

 Рекомендоване обладнання 

• Комп'ютер, що працює під управлінням Windows 8.  
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• Жорсткий диск, розбитий на два або більше розділів. 

Крок 1: Запуск засобу перевірки диска 

a. Почніть сеанс в Windows під обліковим записом адміністратора. 

b. Відкрийте Провідник Windows . Клацніть правою кнопкою миші по імені 

диска (New Volume (G :)) і виберіть Властивості> Сервіс> Виконати перевірку . 

Примітка . Замініть ім'я томи і диска (New Volume (G :)) на фактично 

використовуються на вашому комп'ютері. 

 
c. Оскільки Windows контролює диски і виконує автоматичне заплановане 

сканування, ви, ймовірно, побачите повідомлення: Зараз перевірка цього диска не 

потрібно . Клацніть Перевірити диск . 

d. Відкриється вікно Диск успішно перевірений . Клацніть Показати 

подробиці  
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e. Відкриється вікно Перегляд подій і відобразить подія Chkdsk . Двічі 

клацніть Відомості на центральній панелі. 

 
Скільки етапів було виконано? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Чи були виявлені проблеми з цим 

томом?  ___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Якщо так, то які? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

f. Натисніть Close (Закрити). 

g. Закрийте всі відкриті вікна. 

Крок 2: Застосування засобу дефрагментації диска. 

Примітка . Не об'єднуйте свій пристрій цей етап, якщо на комп'ютері є диск 

SSD. У дефрагментації дисків SSD немає необхідності. 

a. Відкрийте Провідник Windows . Правою кнопкою миші диск (C):> 

Властивості . Клацніть вкладку Сервіс , потім Оптимізувати . 

b. Відкриється вікно Оптимізація дисків . Клацніть (C):> 

Аналізувати . 



 

39 
 

 
Яка частина диска фрагментована (у відсотках)? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Клацніть Оптимізувати для запуску дефрагментації диска. 

 
Назвіть перший етап дефрагментації (див. Стовпець Поточний стан ). 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Які чотири завдання виконуються під час кожного проходу (див. 

Стовпець Поточний стан )? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

За скільки проходів виконана дефрагментація диска C :?  

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c. По завершенні дефрагментації клацніть кнопку Закрити . 
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d. Закрийте всі вікна. 

Висновок__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Лабораторна робота_16_. 

Тема: Перевірка бездротової мережевої плати в Windows 

 Вступ 

У цій лабораторній роботі ви перевірите стан бездротового підключення, вивчіть 

доступність бездротових мереж і протестуйте підключення. 

 Рекомендоване обладнання 

• Комп'ютер, що працює під управлінням Windows. 

• Встановлена бездротова мережева плата. 

• Встановлена мережева плата Ethernet. 

• Бездротовий маршрутизатор 

• Підключення до інтернету. 

Крок 1: Запустіть ping до інтерфейсу loopback. 

a. Від'єднайте кабель Ethernet від комп'ютера. 

Які імена мають доступні бездротові з'єднання? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b. Підключіться до бездротової мережі в аудиторії. При необхідності 

дізнайтеся ідентифікатор SSID у інструктора і увійдіть в систему, використовуючи 

облікові дані. 

c. Відкрийте вікно командного рядка. 

d. Запустіть ping до інтерфейсу loopback за адресою 127.0.0.1 . 

 
Скільки відповідей ви отримали? ______________________________________  

Чому ви виконуєте цю перевірку? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Крок 2: Перевірте зв'язок зі шлюзом за замовчуванням.          

a. Використовуйте команду ipconfig . 

 

 
Який IP-адреса шлюзу? _______________________________________________  

b. Запустіть ping до шлюзу . Успішний результат перевірки зв'язку означає, 

що зв'язок між комп'ютером і шлюзом за замовчуванням встановлено. 

 
Крок 3: Знайдіть комп'ютери в мережі.          

a. Введіть net view , щоб переконатися в тому, що видно інші 

комп'ютери в мережі. Це означає відсутність проблем з мережею між вашим 

комп'ютером і іншими комп'ютерами в одній мережі. 

 
Перерахуйте отримані імена комп'ютерів. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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c. Використовуйте команду tracert разом з адресою веб-сайту вашої школи 

або веб-сайту Мережевої академії Cisco. Наприклад: введіть tracert www.netacad.com . 

 
Який IP-адреса отримана у відповідь? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Скільки пристроїв (переходів) відображаються? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Чому ви виконуєте цю перевірку? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d. Використовуйте команду nslookup з тільки що знайденим IP-

адресою. Введіть nslookup 72.163.6.233 . 

 
Яке ім'я отримано у відповідь? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Чому ви виконуєте цю перевірку? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Крок 4: Перевірте з'єднання з Інтернетом.          

e. Відкрийте веб-браузер. 

f. Введіть www.cisco.com в поле Address (Адреса) і натисніть Enter  

 

 
c. Виберіть Control Panel> Network and Sharing Center> Change 

adapter settings (Панель управління> Центр управління мережами і загальним 

доступом> Зміна параметрів адаптера). 

Примітка . У Windows Vista виберіть Control Panel> Network and Sharing 

Center> Manage network connections (Панель управління> Центр управління 

мережами і загальним доступом> Управління мережевими підключеннями). 

d. Натисніть праву кнопку миші на значку Wireless Network 

Connection (Бездротове мережеве з'єднання) і виберіть Status (Стан). 
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Відкриється вікно Wireless Network Connection Status (Стан бездротового 

підключення до мережі). 

 
Який стан у середовища передачі? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Яку якість сигналу? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

e. Натисніть Close (Закрити). 

Питання для повторення 
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1. Яку інформацію несе для вас позитивний відгук від шлюзу при відсутності 

підключення комп'ютера до Інтернету? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Якщо ви отримуєте позитивний відгук від шлюзу, але у вас немає доступу 

до Інтернету, в чому проблема? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Висновок______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Лабораторна робота_17_. 

Тема: Створення і тестування мережевих кабелів 

 Вступ 

У цій лабораторній роботі ви створите та протестуйте прямий і кросовий кабелі 

UTP (неекранована кручена пара) для мережі Ethernet. 

 

Примітка . У прямому кабелі кольору провідників, що ведуть до першого контакту 

(як, втім, і на всіх інших контактах) збігаються з обох сторін. Кабель буде створений на 

основі стандарту TIA / EIA T568A або T568B для Ethernet, який визначає кольору 

провідників для кожного контакту. Прямі сполучні кабелі зазвичай використовуються 

для прямого підключення вузла до маршрутизатора, комутатора або до настінної 

розетки в офісі. 

У кросовом або перехресному кабелі друга і третя пари на роз'ємі з одного кінця 

кабелю перехрещені по відношенню до іншого кінця. Схема обтиску для даного кабелю 

відповідає стандарту T568A на одному кінці і стандарту T568B на іншому. Кросові 

кабелі зазвичай використовуються для підключення до комутаторів або для прямого 

підключення двох вузлів один до одного.  

Рекомендоване обладнання 

• два відрізки кабелю типу «неекранована кручена пара» довжиною 0,6-0,9 м 

категорії 5 або 5e; 

• не менше чотирьох роз'ємів RJ-45 (можуть знадобитися додаткові, якщо кабель 

буде обжатий неправильно); 

• обжимний інструмент RJ-45; 

• два комп'ютери з встановленими операційними системами; 

• Кусачки 

• Інструмент для зняття ізоляції 

• Тестер схеми обтиску проводів Ethernet 
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• Кабель-тестер Ethernet (необов'язково) 

• Тестер для сертифікації кабелів Ethernet (необов'язково) 

 Схеми обтиску (терморегулятори) 
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Стандарт T568A 

№ контакту № 

пари 

колір 

провідника 

Функція 

1 3 Білий/зелений Передача 

2 3 Зелений Передача 

3 2 Білий/оранжевий прийом 

4 1 Синій Не 

використовується 

5 1 Білий/синій Не 

використовується 

6 2 Оранжевий прийом 

7 4 Білий/коричневий Не 

використовується 

8 4 Коричневий Не 

використовується 

 
Стандарт T568B 

№ контакту № пари колір 

провідника 

Функція 

1 2 Білий/оранжевий Передача 

2 2 Оранжевий Передача 

3 3 Білий/зелений прийом 

4 1 Синій Не 

використовується 

5 1 Білий/синій Не 

використовується 

6 3 Зелений Не 

використовується 

7 4 Білий/коричневий Не 

використовується 

8 4 Коричневий Не 

використовується 
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Крок 1: Отримання і підготовка кабелю          

a. Визначте необхідну довжину кабелю. Це може бути відстань від 

комп'ютера до комутатора або між пристроєм і розеткою RJ-45. Додайте 30,5 см до 

підсумкової довжині. Відповідно до стандарту TIA / EIA максимальна довжина кабелю 

до розетки дорівнює 5 м. Стандартні довжини кабелів Ethernet: 0,5 м, 1 м, 1,5 м і 3м.     

Яка довжина кабелю обрана і чому? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b. Відріжте шматок кабелю відповідної довжини. Для сполучних 

кабелів (патчкордів, тобто кабелів між кінцевими мережевими пристроями, такими як 

ПК, і розеткою RJ-45) зазвичай використовується багатожильний (stranded) кабель UTP, 

так як такі кабелі довше служать при багаторазовому згинанні. Вони називаються 

багатожильними, так як кожен з проводів в кабелі зроблений з декількох жив з чистої 

міді, а не з одного одножильного проводу. Одножильний (solid) кабель 

використовується для з'єднань між розеткою RJ-45 і комутаційним шафою. 

c. За допомогою інструменту для зняття ізоляції очистіть від оболонки 

обидва кінці кабелю на 5 см.  

Крок 2: Підготовка і вставка проводів          

a. Визначте, який стандарт буде використовуватися. Обведіть стандарт 

гуртком. 

T568A T568B              

b. Знайдіть потрібну таблицю або малюнок в розділі Схеми 

розводки виходячи з використовуваного стандарту розводки. 

c. Розгорніть пари кабелів і впорядкуйте їх приблизно в необхідному 

порядку на основі обраного стандарту. 

d. Розплетіть короткий ділянку пар і впорядкуйте їх в порядку, що точно 

відповідає стандарту, зліва направо, починаючи з контакту 1. Дуже важливо 

розплітати пари на якомога меншу довжину. Навивка пар один на одного дуже 

важлива, так як забезпечує захист від перешкод . 

e. Випрямити і розгладьте дроти, простягаючи їх між великим і 

вказівним пальцями. 

f. Переконайтеся, що порядок проводів кабелю все ще відповідає 

стандарту. 

g. Ображати пряма ділянка кабелю на відстані 1,25-1,9 см від краю 

кабельної оболонки. Якщо залишити довший ділянку, кабель буде сприйнятливий до 

перехресним перешкод (перешкод, створюваним сусідніми провідниками).  

h. При вставці проводів ключ (засувка, яка виступає з роз'єму RJ-45) 

повинен знаходитися на зворотному боці і бути спрямованим вниз. Переконайтеся, що 

дроти розташовані в правильному порядку зліва направо, починаючи з контакту 1. 

Вставте дроти в роз'єм RJ-45 до упору. Всі проводи повинні доходити до кінця роз'єму.  
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Крок 3: Перевірте, обіжміть і огляньте роз'єм.          

a. Огляньте кабель і перевірте, що провідники з'єднані з контактами в 

правильній послідовності. 

b. Огляньте кінець роз'єму. Всі вісім провідників повинні впиратися в стінку 

роз'єму RJ-45. Деяка частина оболонки кабелю повинна заходити в роз'єм. Це захищає 

провідники від натягу. Якщо оболонка заходить в роз'єм недостатньо глибоко, то в 

кінцевому підсумку це може призвести до пошкодження кабелю. 

c. Якщо все правильно вирівняно та вставлено, вставте роз'єм RJ-45 і кабель в 

обтискний інструмент. Обжимний інструмент обожмет роз'єм RJ-45 двома гребінками. 

  

 
d. Повторно оглянете роз'єм. У разі неправильного обтиску обріжте кінець і 

повторіть процес. 

Крок 4: Обжим кабелю з іншого боку          

a. Обіжміть гнізда RJ-45 з іншого кінця кабелю. 

b. Повторно оглянете роз'єм. У разі неправильного обтиску обріжте 

кінець і повторіть процес. 

Який стандарт використовується для сполучних кабелів у вашій школі? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Крок 5: Перевірка кабелю за допомогою тестера розведення проводів.          

Увімкніть тестер і вставте кабель в гнізда, на яких вказано використовуваний 

стандарт розводки. 

Примітка : Якщо у тестера немає різних роз'ємів для різних стандартів, з'ясуйте 

спосіб перевірки кабелю в документації до тестеру. 

Якщо на обох частинах тестера загорілися всі зелені індикатори, це означає що 

кінець кожного проводу оброблений правильно і має правильний порядок контактів. 

Будь-яка друга індикація свідчить про неправильної розводці. Ознайомтеся з 

документацією до тестеру, щоб з'ясувати тип несправності кабелю. 

Що означали індикатори при підключенні кабелю до тестеру? Якщо кабель не 

пройшов тест, запишіть несправності і пари, де вони виявлені. 

Ключ 
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______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Крок 6: Перевірте кабель за допомогою кабельного тестера або тестера для 

сертифікації кабелів (необов'язково).          

Якщо в лабораторії є кабельний тестер або тестер для сертифікації кабелів, 

використовуйте його для підтвердження результатів, отриманих за допомогою тестера 

розведення проводів. Якщо можливо, використовуйте тестер для визначення точної 

довжини кабелю. 

Які результати показав кабельний тестер або тестер для сертифікації кабелів? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Крок 7: Підключення комп'ютера за допомогою кабелю.          

a. Підключіть комп'ютер до іншого комп'ютера, маршрутизатора або 

комутатора. 

b. Перевірте стан світлових індикаторів мережевий інтерфейсної 

плати. Якщо кабель працездатний, вони повинні світитися (зазвичай зеленим або 

жовтим світлом). 

c. Відкрийте командний рядок на одному з комп'ютерів. 

d. Введіть команду ipconfig . 

e. Запишіть IP-адресу шлюзу. 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

f. У командному рядку введіть ping IP-адреса шлюзу . Якщо кабель 

працездатний, перевірка підключення повинна бути успішною (за умови, що інших 

мережевих проблем немає, а шлюз маршрутизатора підключений і працездатний). 

Чи успішно виконано луна-запит?               

Якщо луна-запит не пройшов, повторно здійснити дану лабораторну роботу. 

Крок 8: Виготовлення кросового кабелю          

Виготовте кросовий кабель, використовуючи для обтиску стандарт T568A одного 

боку і стандарт T568B на другом. 

Чим відрізняються ці стандарти розводки? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Крок 9: Тестування кросового кабелю.          

Увімкніть тестер і вставте кінці кабелю в гнізда, на яких вказані відповідні 

стандарти розводки, на обох частинах тестера. Ця процедура збігається з тестуванням 

прямого кабелю. 

Що показує тестер? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 

51 
 

Якщо можливо, перевірте перехресний кабель за допомогою кабельного тестера 

або тестера для сертифікації кабелів. Яку інформацію про кабель вказує тестер? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Висновок__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Лабораторна робота_18_. 

Тема: Використання мультиметра і тестера блоків живлення 

Вступ 

У цій лабораторній роботі ви навчитеся користуватися мультиметром і тестером 

блоків живлення. 

Рекомендоване обладнання 

• Цифровий мультиметр. 

• Керівництво по використанню мультиметра. 

• Акумулятор для перевірки. 

• Тестер блоків живлення. 

• Керівництво з використання тестера. 

• Блок живлення. 

Примітка. Мультиметр - чутливий контрольно-вимірювальний електронний 

прилад. Намагайтеся не впустити його і звертайтеся з ним акуратно. Будьте уважними, 

щоб випадково не відрізати і не пошкодити червоний і чорний висновки, які 

називаються щупами. Слід дотримуватися особливих застережних заходів, щоб 

уникнути ураження електричним струмом, оскільки прилад може вимірювати високі 

значення напруги. 

мультиметр 

Крок 1: Підготовка мультиметра до роботи 

a. Вставте червоний і чорний висновки до відповідних роз'єми приладу. Чорний 

щуп слід підключати до гнізда COM, а червоний - до гнізда зі знаком «+» (плюс). 

b. Увімкніть мультиметр (якщо на приладі немає перемикача «вмикання / 

вимикання», ознайомтеся з інформацією в керівництві). 

Яка модель мультиметра використовується? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Що потрібно зробити для включення приладу? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Крок 2: Вивчення різних режимів змін мультиметра 
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a. Перемикайтеся в режими різних вимірів. Наприклад, можна налаштувати 

мультиметр для вимірювання опору (в Омах). 

Скільки положень перемикача є на мультиметри? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Що це за положення? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b. Переведіть мультиметр в режим вимірювання напруги постійного струму. 

Як позначається цей вимір? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Крок 1: Вимірювання напруги на акумуляторі 

a. Покладіть акумулятор на стіл. Прикладіть кінець червоного (позитивного) щупа 

до позитивної клеми акумулятора. Прикладіть кінець чорного (негативного) щупа до 

іншої клеми акумулятора. 

Що показує дисплей? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Якщо показання мультиметра істотно відрізняється від напруги на акумуляторі, 

перевірте, чи налаштований мультиметр для вимірювання напруги, або візьміть інший 

перевірений акумулятор. Якщо прилад показує негативне значення, поміняйте щупи 

місцями. 

b. Що не слід робити при використанні мультиметра? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c. Назвіть одну з важливих функцій мультиметра. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d. Відключіть мультиметр від акумулятора. Поверніть перемикач мультиметра в 

положення «ВИКЛ». Частина 1 лабораторної роботи закінчена. Тепер викладач повинен 

перевірити вашу роботу. 

 

Чому цифровий мультиметр є важливим приладом для технічного фахівця? 

Поясніть свою відповідь. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Тестер блоків живлення 

Виконайте етапи тільки для тих роз'ємів, які підтримуються вашим тестером блоку 

живлення. 
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Крок 1: Перевірка портів для тестування на тестері блоків живлення 

Багато тестери блоків живлення оснащені портами для перевірки поданих далі 

роз'ємів блоку живлення: 

• 20 або 24-контактний роз'єм материнської плати 

• 4-контактний роз'єм Molex 

• 6-контактний роз'єм PCI-E 

• Роз'єм P4 + 12V 

• Роз'єм P8 + 12V EPS 

• 4-контактний роз'єм Berg 

• 15-контактний роз'єм SATA 

Якими роз'ємами оснащений ваш тестер блоків живлення? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Крок 2: Перевірка роз'єму для материнської плати на блоці живлення 

Виконайте наступні етапи для тих роз'ємів, які підтримуються вашим тестером 

блоків живлення. 

a. Встановіть перемикач блоку живлення (за наявності такого) в положення 

«ВИКЛ» (або 0). 

b. Підключіть 20- або 24-контактний роз'єм материнської плати до тестеру. 

c. Підключіть блок живлення до мережі змінного струму. 

d. Встановіть перемикач блоку живлення (за наявності такого) в положення «ВКЛ» 

(або 1). 

Якщо блок живлення працює, будуть світитися світлодіодні індикатори, і ви 

можете почути звуковий сигнал. Якщо індикатори не горять, можливо, блок живлення 

пошкоджений, або несправний роз'єм материнської плати. В цьому випадку необхідно 

перевірити всі роз'єми, встановити перемикач блоку живлення (за наявності такого) в 

положення «ВКЛ» (або 1) і повторити спробу. Якщо індикатори як і раніше не горять, 

зверніться до викладача. 

Можливі індикатори: +5 В, -5 В, +12 В, +5 VSB, PG, -12 В і +3,3 В. 

Які світлодіодні індикатори горять? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Перевірка роз'єму Molex блоку живлення 

Підключіть 4-контактний роз'єм Molex до тестеру. Загоряться світлодіодні 

індикатори +12 В і +5 В. (Якщо потужності на виході немає, індикатори не займуться.) 

Які світлодіодні індикатори горять? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Перевірка 6-контактного роз'єму PCI-E 

Підключіть 6-контактний роз'єм PCI-E до тестеру. Загориться світлодіодний 

індикатор +12 В. (Якщо потужності на виході немає, індикатор не засвітиться.) 

Чи горить світлодіодний індикатор? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Перевірка 5-контактного роз'єму SATA 
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Підключіть 5-контактний роз'єм SATA до тестеру. Загоряться світлодіодні 

індикатори +12 В, +5 В і 3,3 В. (Якщо потужності на виході немає, індикатори не 

займуться.) 

Які світлодіодні індикатори горять? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Перевірка 4-контактного роз'єму Berg 

Підключіть 4-контактний роз'єм Berg до тестеру. Загоряться світлодіодні 

індикатори +12 В і +5 В. (Якщо потужності на виході немає, індикатори не займуться.) 

Які світлодіодні індикатори горять? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Перевірка роз'ємів P4 / P8 

Підключіть роз'єм P4 + 12V до тестеру. Загориться світлодіодний індикатор +12 В. 

(Якщо потужності на виході немає, індикатор не засвітиться.) 

Підключіть роз'єм P8 + 12V до тестеру. Загориться світлодіодний індикатор +12 В. 

(Якщо потужності на виході немає, індикатор не засвітиться.) 

Які світлодіодні індикатори горять? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Встановіть перемикач блоку живлення (за наявності такого) в положення «ВИКЛ» 

(або 0). Вимкніть блок живлення від мережі змінного струму. Вимкніть блок живлення 

від тестера. Лабораторна робота закінчена. Тепер викладач повинен перевірити вашу 

роботу. 

Чому тестер блоків живлення є важливим приладом для технічного фахівця? 

Поясніть свою відповідь. 

Висновок______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____ 

Лабораторна робота_19_. 

Тема: Пошук файлу BIOS 

Вступ 

В ході цієї лабораторної роботи вам належить визначити поточну версію BIOS і 

знайти файли оновлення BIOS. 

Рекомендоване обладнання 

• Лабораторний комп'ютер з попередньо встановленою операційною системою 

• Доступ до Інтернету 

Крок 1: Завантажте комп'ютер. 

Під час виконання процесу POST на екрані на короткий час відображається 

інформація про BIOS. 
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Не об'єднуйте свій пристрій вхід в Windows. 

Яка клавіша або яке поєднання клавіш використовується для запуску програми 

налаштування на вашому комп'ютері? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Крок 1: Перезавантажте комп'ютер і увійдіть в програму настройки. 

З'явиться екран сервісної програми налаштування BIOS або UEFI. 

Хто є виробником BIOS? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Яка версія BIOS встановлена на вашому 

комп'ютері?________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Крок 1: Знайдіть в Інтернеті актуальну версію BIOS для цієї материнської плати. 

Використовуючи дані з попереднього кроку, знайдіть в Інтернеті актуальну версію 

BIOS для материнської плати комп'ютера. На наступному екрані показано, якого типу 
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інформацію вам потрібно буде шукати, щоб відповісти на наведені нижче питання.

 
Увага! На цьому етапі вам не потрібно оновлювати BIOS. 

Яка поточна версія BIOS доступна для материнської 

плати?_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Якщо в нову версію BIOS були додані будь-які функції, то які 

саме?______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Якщо в нову версію BIOS були внесені якісь зміни для усунення проблем, то які 

саме?______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Які інструкції по оновленню нової версії 

BIOS?_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Висновок__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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