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ТЕМА 5. ІНША ОРГТЕХНІКА 

УРОК 15-16 

ТЕМА: «Кишенькові комп’ютери. Електронні записники та перекладачі. Ноутбуки» 

 

МЕТА:  

- Вивчити поняття сучасних інноваційних технологій офісної техніки 

- Опанувати основні відомості про кишенькові комп’ютери, електронні 

записники, перекладачі та ноутбуки 

- Розвити навички роботи з ноутбуком та кишеньковими комп’ютерами  

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

ОБЛАДНАННЯ: ПК, підручник, плакати, електронна презентація. 

 

ТИП УРОКУ: Вивчення нового матеріалу. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

1. Кишеньковий комп’ютер  

Кишеньковий комп'ютер (Кишеньковий Персональний Комп'ютер, КПК, а 

також: ручний комп'ютер, надолонний комп'ютер, надолонник, палмтоп) — збірна 

назва класу портативних електронних обчислювальних пристроїв, спочатку 

запропонованих до використання як електронні органайзери. 

У англійській мові словосполучення «кишеньковий ПК» (англ. Pocket РС) не є 

позначенням всього класу пристроїв, а є торговою маркою фірми Майкрософт, тобто, 

відноситься лише до одного з різновидів КПК. Англійське словосполучення Palm РС 

(«надолонний комп'ютер») також асоціюється з абсолютно конкретною торговою 

маркою. Для позначення всього класу пристроїв в англійській мові використовується 

словосполучення Personal Digital Assistant або (PDA), що українською вільно 

перекладається як «особистий цифровий секретар». 

Оригінальний термін був вперше застосований 7 січня 1992 року Джоном 

Скаллі (англ. John Sculley) на виставці Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі, 

стосовно Apple Newton. 

КПК складається з процесора, пам'яті, звукової і відеосистеми, екрану, слотів 

розширення, за допомогою яких йому можна додати пам'яті або можливостей, та 

клавіатури. 



  

Застосування 

 Читання книг, довідкових текстів, словників, енциклопедій тощо. 

 перегляд електронної пошти, веб-сторінок, журналів і інших документів у різних 

текстових форматах. 

 Карти місцевості. Особливо ефективні за наявності модуля GPS (глобальна 

система позиціонування) і спеціальних програм для планування маршрутів. 

 Щоденник і розклади: комп'ютер може автоматично нагадувати про пункти 

розкладів. 

 Всілякі записи: пам'ятки, контактні відомості, списки, бази даних. 

 Звуковий програвач. На відміну від кишенькових аудіопрогравачів, функція 

звукового програвача на КПК повністю настроюється програмним 

забезпеченням: можна вибрати програму з відповідним інтерфейсом і 

функціональністю. 

 Диктофон: при використанні додаткового ПЗ знаходить розширені можливості 

звукозапису. 

 Записи від руки: дозволяють швидко накидати пам'ятку, з можливістю 

малювання від руки за допомогою стілуса. 

 Набір текстів: доступна екранна клавіатура, рукописне введення і повноцінна 

клавіатура, що підключається (можливе використання акордової клавіатури, яка 

має менші розміри). 

 У сучасних моделях КПК також є висувна клавіатура. 

 Проглядання зображень: фотоальбоми, колекції зображень. 

 Перегляд відеороликів, фільмів: обсяг сучасних флеш-карт і швидкість 

процесорів дозволяє проглядати відео із звуком, без конвертації. 

 Вихід в Інтернет: підключення через мобільний телефон (Bluetooth / IrDA), або 

бездротову мережу Wi-Fi, функціонують GPRS і EDGE. 

 Ігри: логічні, аркади, шутери, стратегії, ролеві ігри. 

 Графічний редактор, функціональність якого істотно обмежена розміром екрану 

кишенькового комп'ютера. 

 Дистанційне керування: уся побутова техніка із інфрачервоним портом 

піддається управлінню за допомогою спеціалізованих програм. 

 Офісні застосування: у прямій залежності від моделі КПК, у розпорядженні 

користувача є різні набори програм — від утиліт для переглядання документів 

до повноцінних офісних пакетів. 



 Програмування: незважаючи на доступність трансляторів різних мов, 

програмування безпосередньо на кишеньковому комп'ютері залишається 

утрудненим через малу кількість доступних середовищ розробки, а невеликий 

розмір екранів надолонників також заважає повноцінному програмуванню. 

 Фотоапарат, відеокамера: вбудована або така, що підключається. 

 Функція телефону з можливостями відправки SMS, MMS і дзвінками. 

 До КПК, оснащеному хост-контроллером USB, можна безпосередньо 

підключати різні пристрої USB, зокрема клавіатуру, мишу, тверді диски і флеш-

накопичувачі. 

Останнім часом набули великого поширення, так що стали тіснити 

КПК, комунікатори і смартфони, які суміщають в собі функції КПК з 

функціями мобільного телефону. Ці пристрої мають практично ідентичні звичайним 

КПК операційні системи з незначними відмінностями — додатковим програмним 

забезпеченням для роботи з мобільним зв'язком. Комунікатори і смартфони мають 

помітну перевагу за рахунок додаткової і потрібної функціональності спілкування. 

Смартфони програють лише в короткому часі автономної роботи. Тоді як КПК при 

помірному використанні вимагає заряджання раз на 4-6 днів, смартфон необхідно 

заряджати раз на 1-2 дні. 

2. Електронні записники 

Розвиток електронної техніки не залишив без уваги управлінський персонал і 

призвів до створення універсального електронного «організатора». Електронні 

записники (ЕЗК) були сконструйовані в Японії. Вони з'явилися в 80-х рр. і відразу 

одержали визнання у широкого кола громадянства: бізнесменів, менеджерів, 

комівояжерів, інженерів, студентів, туристів. В основному завдяки багатоцільовому 

використанню ЕЗК і малому розміру. 

Які ж переваги використання ЕЗК? 

 Малий розмір і маса дозволяють носити ЕЗК в кишені сорочки піджака 

 Наявність незалежного будильника і годинника з часовим поясом. 

 Можливість програмувати події, віддалені від теперішнього часу на декілька 

років. 

 Календар до 2099 р. 

 Звукове нагадування про настання запланованої події. 

 Телефонний довідник. 

 Блокнот для ділової інформації. 

 Можливість працювати з конфіденційною інформацією, забезпеченою кодом 

доступу. 

 Мережевий графік, що формується автоматично при плануванні подій на день, 

дає повне уявлення про ресурси вільного часу. 

 Зручність роботи в «польових умовах»: у переповненому автобусі, електричці 

натискати на клавіші набагато зручніше, ніж писати олівцем. 

 Можливість резервного копіювання на диск комп' ютера і створення таким 

чином архіву інформації. 

Які проблеми можуть виникнути у користувача ЕЗК? 

Як і будь-яка інша річ, ЕЗК може загубитися. Причому, як правило, інформація, 

яку він зберігає, набагато більш цінна, ніж сам інструмент. Більш того, якщо ЕЗК з 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD


Вашою інформацією яким-не-будь чином потрапить до Вашого конкурента, то можете 

попрощатися зі своїми комерційними таємницями, якщо тільки не зберігаєте їх в 

секретному файлі, захищеному паролем. 

Ніколи не тримайте ЕЗК під дією сильних магнітних полів. Були випадки, коли 

пам'ять стиралася при проходженні з ЕЗК через дугу металошукача в аеропорту. 

При зміні батарей суворо дотримуйтесь інструкції спочатку змінюйте одну, 

потім іншу батарею. Якщо Ви витягнете відразу обидві батареї, Ваші дані будуть 

втрачені. 

Не залишайте ЕЗК під дією прямого сонячного проміння, не користуйтеся нею 

при мінусовій температурі, не допускайте контакту з кислотними і лужними 

середовищами. Не протирайте екран і клавіатуру спиртом — можете стерти букви з 

клавіатури, а екран зробиться нечітким. 

Проте, не зважаючи на незручності технології, ЕЗК повсюдно визнаний для 

планування і зберігання інформації і все більш широко використовується. 

  
 

Планшетні ПК  

Планшетні комп'ютери в сучасному вигляді з'явилися в 2010 році, коли компанія 

Apple представила свій пристрій під назвою iPad. З того часу цей напрям в 

комп'ютерній техніці почав дуже швидко і ефективно розвиватися. Але багато 

користувачів класичних настільних ПК і ноутбуків все ще відносяться дуже скептично 

по відношенню до планшетів. Багато в чому це відбувається через того що вони не 

знають, для чого потрібний планшет і в яких ситуаціях він зручніший чим ноутбук або 

настільний ПУ. Для того, щоб розібратися з цим в цьому матеріалі ми розглянемо 

основні моделі використання планшета. 

Веб-серфінг 

Веб-серфінг на планшеті це абсолютно інший досвід, в порівнянні із звичайними 

комп'ютерами. Використовуючи планшет вам більше не треба сидіти за комп'ютером 

або тримати на колінах не зручний і важкий ноутбук для того, щоб працювати в 

браузері. Ви можете розташуватися так, як вам зручно і планшет не створить вам 

ніяких незручностей. 

Окрім цього використання сенсорного екрану замість мишки і клавіатури також 

дуже зручне рішення для веб-серфінгу. Ви можете скролить сторінки і переходити по 

посиланнях простим рухом пальця. Працювати в Інтернеті, таким чином, дуже зручно. 

Ігри 

Якщо ви все ще не упевнені, і не знаєте, для чого потрібний планшет, то вам 

варто спробувати пограти в ігри на планшеті. Граючи в комп'ютерні ігри на планшет, 

ви отримуєте особливий досвід. Використання рук для безпосередньої взаємодії з 

грою дозволяє значно посилити ефект занурення в гру. 



Звичайно, на даний момент планшетні ігри не мають такої просунутої графіки як 

ігри для повноцінних комп'ютерів, але багато ігор зможуть вас дуже приємно 

здивувати своїм незвичайним геймплеєм і сюжетом. 

Планшет як електронний блокнот 

Використання планшета як електронного записника також має свої переваги. Ви 

можете структурувати свої записи і діставати швидкий доступ до будь-якої збереженої 

інформації. Окрім цього існують планшети, які дозволяють створювати рукописні 

замітки і навіть розпізнавати ваш почерк, перетворюючи написане на надрукований 

текст. 

Яскравий приклад такого планшета Samsung Galaxy Note 10.1. Цей пристрій 

оснащений спеціальним електронним пером, яке ховається в корпус планшета. За 

допомогою електронного пера ви можете робити рукописні замітки, малювати або 

управляти планшетом. 

Використання планшета як електронного блокнота може дати відповідь на 

питання, для чого потрібний планшет в роботі. При умілому використанні планшетний 

комп'ютер може стати дуже потужним інструментом, що допомагає вам організувати 

свою діяльність. 

 Galaxy Note 10.1: відмінний планшет для роботи 

Планшет як пристрій для швидкого отримання актуальної інформації 

Планшетом зручно користуватися для отримання актуальної інформації у будь-

який час і у будь-якому місці. Наприклад, за допомогою планшета ви можете 

перевіряти електронну пошту або читати новини прямо в транспорті. 

Але для чого потрібний планшет, якщо для цих цілей можна використати 

ноутбук? В порівнянні з ноутбуком у планшета є ряд безперечних переваг, які роблять 

його більше відповідним пристроєм для цих цілей. В перших планшети є 

компактнішими і легшими пристроями, їх можна використати практично у будь-якій 

ситуації. На відміну від ноутбуків, для роботи з якими вам потрібний стіл, або хоч би 

крісло щоб сісти. Також планшети забезпечують значно більший час автономної 

роботи. В середньому планшет може працювати шість і більше годин без заряджання. 

Це практично недосяжні показники для ноутбуків. 

 

 



  



3. Електронні перекладачі 

 

Сьогодні мільйони людей в усьому світі 

використовують Language Teacher, перекладач, 

вчитель іноземної мови та офіс-менеджер в 

одному пристрої. Електронний перекладач 

незамінний для вивчення іноземних мов та 

перекладу текстів, а також для ведення бізнесу 

під час подорожей. Він єдиний в змозі реально 

вирішити мовні проблеми людей, для яких 

знання мови не примха, а життєва необхідність. 

Кишеньковий електронний перекладач – 

це електронний пристрій, що володіє 

можливістю перекладу вводяться (часто за допомогою клавіатури) слів, а також 

служить як записника і що має іншими корисними функціями. 

Використання такого перекладача і справді дуже зручно: ви вводите незнайоме 

слово, наприклад, англійською мовою, а на екрані відразу з’являється його 

український еквівалент, і навпаки. Перекладачі випускаються не лише українсько-

англійські, але і українсько-німецькі, і українсько-французькі. Найпросунутішою 

моделлю вважається справжній міні-комп’ютер – він вміє перекладати не тільки 

поодинокі слова, але і тексти з шести мов, і володіє безліччю корисних можливостей: 

робота з E-mail і факсами, наявність цифрового диктофона і органайзера. 

Скануючий електронний перекладач – просто незамінна річ для людей які 

вивчають іноземні мови, що дозволяє економити масу часу при перекладах іноземних 

текстів. Для переказу достатньо просто провести по незнайомому слову сканером 

перекладача і слово відразу з’явиться на його екрані з варіантами перекладу. Якщо 

необхідно, то введення слів можливе також і з допомогою кнопок на корпусі 

перекладача. 

Люди купують електронні перекладачі як для навчальних цілей, так і для роботи. 

Маючи електронний перекладач, ви не опинитеся в біді у ситуації, коли терміново 

потрібно знайти незнайоме іноземне слово. Ви можете сміливо забути про товсті 

паперові словники – у пам’яті електронних перекладачів може поміщатися до 1 

мільйона слів на декількох мовах. У деяких моделях навіть передбачено самостійне 

додавання значень незнайомих перекладачеві слів! Крім того, він може містити списки 

неправильних дієслів, ідіом і т.д., що також дуже допоможе вам при вивченні 

іноземної мови. Багатьох покупців залучають додаткові можливості записної книжки, 

електронного органайзера, калькулятора, цифрового диктофона і т.д. – Все в одному 

дуже компактному корпусі і за дуже розумну ціну. 

 

 

Вибір електронного перекладача 

При виборі власного електронного перекладача керуйтеся своїми потребами. Які 

функції вам необхідні? Чи плануєте ви використовувати його в якості органайзера, 

цифрового диктофона, для роботи з E-Mail і факсами? Чи потрібна вам можливість 

доступу в Інтернет? Який словниковий запас (скільки відомих перекладачеві слів) вам 

необхідний? Які мови він повинен підтримувати? Який варіант введення символів ваc 

більше влаштовує: за допомогою невеликої клавіатури або безклавіатурний, тобто 

http://tutcikavo.co.ua/wp-content/uploads/2011/04/elektronniy-perekladach.jpg


сенсорний? Виходячи з усіх цих міркувань і відповідної запитам вартості, слід 

вибирати свій електронний перекладач. І пам’ятайте про те, які можливості ви купуєте 

разом з кишеньковим електронним перекладачем. 

Кишенькові електронні перекладачі: 

• допомагають вам почати грамотно говорити іноземною мовою 

• дають вам можливість миттєвого перекладу з однієї мови на іншу 

• говорять з вами за всіма правилами фонетики іноземної мови 

• навчають вас граматиці за допомогою живих, легко запам’ятовуючихся 

прикладів 

• навчають популярним розмовним виразам, ідіомам і сленгу 

• збагачують вашу мову, пропонуючи синоніми вже відомих слів 

• допомагають виробити правильну вимову, інтонацію і наголос 

• дають вам можливість зберігати необхідну інформацію і правильно 

організовувати час 

• надають вам широкі комунікаційні можливості 

• легко вміщуються в кишені піджака або в дамській сумочці 

 

4. Ноутбуки 

 

Ноутбук це пристрій з яким людина може проводити багато часу: відома і в 

дорозі, на роботі та на відпочинку, переглядаючи фільми чи фотокартки... Вибрати 

відповідний ноутбук для пересічного покупця доволі важко, адже доведеться 

врахувати багато параметрів, про які пересічна людина раніше можливо навіть не чула 

(тип процесора, материнська плата, відеокарта та оперативна пам'ять, вінчестер і 

необхідні роз'єми та багато чого різного). Але коли ви оберете ноутбук відповідно до 

ваших потреб - задоволення від придбання гарантовано. Ми постараємось допомогти 

Вам обрати для себе Свій ноутбук. 

На сам перед радимо Вам визначитись з форматом ноутбука. На відміну від 

стаціонарного ПК, де розмір не має суттєвого впливу, в нашому випадку важливі 

кожен зайвий сантиметр та зайвих 100 грам, адже вам доведеться не тільки працювати 

на ньому, але й переносити (особливо це стосується слабкої статі). Також від розмірів 

буде залежати діагональ екрану та ергономіка клавіатури. Саме тому, перш ніж 

розпочати розбиратись з іншими параметрами варто визначити для себе з форматом 

ноутбука. 

Формат. 

    На сьогодні ноутбуки діляться на три класи: малоформатні (діагональ екрану від 

10" до 13"), середньоформатні (діагональ екрану від 14" до 

16") і великоформатні (діагональ екрану від 17" до 19"). 

Малоформатні - найменші і найлегші пристрої. Вони наймобільніші, ідеально 

підходять для подорожей, щоденного транспортування на навчання (роботу) і назад. 

Завдяки невеликому екрану, і малопотужним комплектуючим, ноутбук мало споживає 

енергії, але при стаціонарній роботі ці якості стають не потрібні і даються в знаки мала 

клавіатура, яка є не особливо зручною, та мала потужність. 

Середньоформатні - середній клас пристроїв, найменші з яких цілком можливо 

возити з собою, і найбільші використовувати як основне мобільне робоче місце. 

Завдяки доволі не малому екранові, користувач зможе виконувати майже будь-яку 

роботу. Деякі моделі комплектуються дискретними відеокартами, які просте необхідні 



для комп'ютерних ігор. Також частина моделей оснащується додатковим цифровим 

блоком на клавіатурі. 

    Великоформатні - самі найбільші та найважчі пристрої, їх використовують для 

організації постійного робочого місця, з можливістю перенести його, але не кожен 

день. Завдяки великому екрану, максимально зручній клавіатурі, і як правило 

потужним комплектуючим даний пристрій може повноцінно замінити класичний 

декстоп. Але через значне споживання енергії час автономної роботи досить 

обмежений. 

Підводячи підсумок, хочеться сказати, що ноутбук потрібно підбирати під 

свої потреби. І якщо Ви ще не визначились що саме ви будете робити на ньому, то 

радимо взяти середньоформатниу машину, це найбільш поширений формат на 

сьогодні. 

На ринку сьогодні є дуже багато виробників ноутбуків. Але всі вони, для 

зручності у виборі ділять ноутбуки на серії (групи з різними ознаками). У різних 

виробників серії називаються по своєму і відповідають до якого сімейства можна 

віднести ноутбук. Більш детальну інформацію по серіях можна знайти на офіційних 

сайтах виробників. 

Ноутбуки прийнято розділяти на чотири 

сімейства: домашні(мультимедійні), Ігрові ("геймерські"), Офісні (робочі), Іміджеві(

преміум-клас). 

Офісні ноутбуки відрізняють на сам перед ціною, вона найменша серед усіх 

сімейств. Це недорогі машини, з простими комплектуючим. Призначені для роботи в 

офісних програмах які не потребують великої потужності. На них цілком спокійно 

можна дивитись фільм та слухати музику, користуватись інтернетом та здійснювати 

відеодзвінки. Дизайн доволі простий та невиразний, надається перевага темним 

матовим кольорам. Відсутність додаткових мультимедійних елементів (управління 

мультимедійними функціями), які можуть відволікати від роботи. Основна перевага 

таких пристроїв - низька ціна поєднана з ергономічною клавіатурою, посилена 

конструкція і доволі широкий набір роз'ємів для підключення офісних приладів. 

Мультимедійні ноутбуки - домашні улюбленці. Володіють яскравим дизайном 

і функціональністю, цільове призначення - застосування в домашніх умовах (перегляд 

фото та відео в великій якості, прослуховування музики, серфінг в інтернеті, тощо. Як 

правило, мають багато роз'ємів за допомогою яких є можливість підключити 

мультимедійні пристрої. Клавіатура доволі зручна, є додаткові мультимедійні кнопки 

для керування мультимедійними програмами (регулювання звуку, управління 

перемоткою відео та аудіо, запуску розважальних програм). За звичай в 

мультимедійному ноутбуці є вбудований картридер. Ноутбук цього сімейства розкриє 

перед користувачем світ яскравих фарб комп'ютерної графіки а ігор. Більш потужні 

комплектуючі ніж в офісному ноутбуці дадуть змогу запускати більш вимогливі 

додатки. 

Геймерські ноутбуки - найпотужніші з усіх інших сімейств. Якщо ви заядлий 

геймер, полюбляєте ігрові новинки і маєте бажання крокувати в ногу з технічним 

розвитком - це машина для вас. Відрізняються яскравим, агресивним дизайном, мають 

великі екрани з малим часом відклику, потужні процесор та потужну відеокарту, 

великий об'єм оперативної пам"яті. Клавіатура максимально зручна, виділяються 

ігрові кнопки підсвіткою та стилізацією, можлива наявність додаткових кнопок, які 

надають перевагу в іграх. Але є доволі енергоємкими, що робить практично 



неможливим бажання погратися великий термін без постійного джерела живлення. 

Але головний недолік - велика ціна, зате такий ноутбук виконає будь-яку примху 

господаря. 

Іміджеві ноутбуки в основному підбираються не за внутрішньою начинкою, 

технічними даними, а за зовнішнім виглядом. Дане сімейство створене для того, щоб 

своїм виглядом показати - мій хазяїн багата людина і може собі дозволити 

ексклюзивні речі. Як правило у виготовленні іміджевих ноутбуків використовуються 

дорогі нестандартні матеріали починаючи з шкіри, скла, метала, закінчуючи 

дорогоцінними матеріалами там діамантами. Над дизайном машини працюють 

художники, стилісти, дизайнери. Але іміджевим ноутбукам може служити прикрасою 

навіть сама назва фірми виробника (наприклад Aple), адже продукція даної фірми 

доволі дорога, і це вже показує фінансовий стан людини що дозволяє собі такі моделі. 

Ціна ноутбука може коливатись від звичайних цін на домашнє сімейство так і може 

перевищувати найдорожчі геймесрькі в кілька десятків разів. 

Окрім перерахованих вище сімейств є ноутбуки які можна 

назватиуніверсальними. Це машини які не мають яскраво виражених якостей 

вищеописаних категорій і їх можна віднести до двох або більше категорій. Це 

універсальні машини для роботи і розваг, які мають достатній рівень мобільності і 

можуть замінити стаціонарний ПК. 

На фірму виробника можна не звертати уваги, оскільки всі ноутбуки 

складаються з майже однакових комплектуючих, різняться виключно корпусом, 

розташуванням розємів, додаткових кнопок і рядом незначних характеристик. 

Звичайно якщо не брати до уваги іміджевих виробників накштал Aple. 

Найлегше залишилось по заду. Після визначення з форматом (діагоналлю) 

ноутбука та сімейством, настав час ознайомитись з конфігурацією комплектуючих. 

Тут є два підходи. 

Перший метод допустимої суми, ми беремо ту суму коштів, яку маємо за мету 

вкласти в купівлю ноутбука, і підбираємо відповідну модель що задовольнить наш 

критерій. Як правило це і буде оптимальний ноутбук з оптимальною конфігурацією 

(наголошую що з переліку ноутбуків потрібно виключити іміджеві, ціна виробу яких 

більш залежить від зовнішнього вигляду і бренду фірми ніж від технічних 

характеристик. 

 

     Другий метод полягає в прискіпливому вивченні характеристик комплектуючих, їх 

порівняння і дасть вам відповідь який ноутбук оптимально придбати. 

Розпочнемо з дисплею. Діагональ у нас буде відповідати формату який ми 

обирали вище, а от роздільна здатність, час відгуку і тип матриці, кут огляду та 

покриття екрану нам потрібно обрати самим. З роздільною здатністю все просто - чим 

вище, тим ліпше. На сьогодні найкраще це роздільна здатність FulHD. Час відгуку - 

чим менше тим ліпше. Від нього залежить динаміка зміни зображення на екрані, якщо 

це число буде велике, до екран буде "запам'ятовувати" зображення, від чого динамічні 

сцени будуть мати розмитий ефект. З типом матриці важче. Рідкокристалічних 

матриць є 4 типи TN, IPS, MVA, PVA. Кожна з них має певні переваги і недоліки. Не 

буду описувати кожну, більш детальну інформацію можна знайти на просторах 

інтернету. Від кута огляду залежить під яким кутом зображення не буде втрачати 

яскравість та кольори, звичайно цей параметр не особливо важливий, але якщо є з чого 

вибрати потрібно його також враховувати. Покриття екрану є матове або глянцеве. Як 



на мене то більш зручне матове, адже воно не віддзеркалює і якщо джерело світла 

знаходиться за спиною користувача то воно не сліпить, не знебарвлює зображення 

екрану. 

На черзі процесор, пристрій від якого прямопропорціонально залежить 

потужність комп'ютера. Потужність процесора визначається його тактовою частотою 

та кількістю ядер. Для офісного ноутбука вам буде достатньо одноядерного процесора 

з частотою 1,3 ГГц тоді як наприклад для 3Д моделювання Вам потрібно буде вже не 

менше 2-ох ядерного з частотою 2 ГГц. Звичайно не потрібно забувати що загальна 

потужність ноутбука залежить від процесора але не в повній мірі, тут ще важлива 

оперативна пам'ять і відеокарта. 

Оперативна пам'ять. Можна сказати тут є одне незаперечне правило - 

оперативки багато не буває, чим більше тим ліпше. Для офісної машини потрібно 1 

Гбайт оперативної пам'яті, зараз просто менше не ставлять. А от сучасні операційні 

системи та додатки в своїй більшості потребуються як мінімум 2 Гбайти. Але брати 

потрібно з запасом. Тому якщо є можливість взяти більше - беріть, ніколи не 

пожалкуєте. Одна з характеристик оперативки, окрім об'єму, є її частота роботи, знову 

ж таки правило - чим більше тим краще. 

Жорсткий диск практично не впливає на швидкість роботи ноутбука. Можна 

сказати, що користувач підбирає об'єм вінчестера до своїх потреб. Одному буде 

достатньо 320 Гбай іншому і 750 буде замало. Найчастіше в комп'ютерах 

використовуються жорсткі диски HDD. Але поступово виробники переходять на SSD 

диски, які мають ряд - витрачають менше енергії )дуже актуально для автономної 

роботи), мають меншу вагу, краще витримують екстремальні навантаження. Але 

мають один недолік - суттєво дорожчі за HDD.  

Відеокарта - пристрій який відповідає за вивід зображення на дисплей. Для 

офісної машини достатньо вбудованої відеокарти (інтегрованої), тоді як ігрові машини 

потребують зовнішньої. Варто добре подумати, яка потрібна вам відеокарта, адже 

замінити її потім буде уже не можливо. Основні характеристики відеокарти - тип її 

процесора, об'єм пам'яті та її частота роботи. 

Роз'єми та додаткові модулі також впливають на ціну. Наприклад, якщо 

планується підключення до ноутбука багато USB пристроїв, то потрібно звернути 

увагу на їх наявність в ноутбуці, або підключення ЖК телевізору - потрібно звернути 

на HDMI вихід. В сучасному світі набуває великого поширення безпровідна 

технологія Wi-Fi. Тому вбудований модуль також значно пригодиться. Хоча 

вебкамери зараз монтуються майже в кожному пристрої, але про неї також не потрібно 

забувати. В будь-якому технічному описі ноутбука є перелік наявних роз'ємів, та 

додаткових модулів.  
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