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УРОК 11 

ТЕМА: «Вирішення виникаючих проблем шляхом заміни компонентів системного 

блоку» 

 

МЕТА:  

- Вивчити проблеми які виникають з процесорів 

- Опанувати основні відомості про шляхи діагностики збоїв роботи прцесора  

- Розвити навички роботи з операцій зміни процесора 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 
1. Завантаження ЦП 100% - програмні та системні проблеми 

Сьогодні ми спробуємо з'ясувати найбільш часті причини, за якими відбувається 100% 

завантаження ЦП. Що таке завантаження ЦП? Це питання напевно хвилює всіх тих, 

хто не дуже сильний в комп'ютерних справах. ЦП - це показник, який дозволяє 

зрозуміти, наскільки відсотків завантажений процесор комп'ютера. Від цієї цифри 

залежить коректна роботи машини і її продуктивність. 

Якщо ви помітили, що ваш робочий комп'ютер став помітно пригальмовувати в 

роботі, швидше за все причина цієї неприємності таїться в завантаженні ЦП 100%. У 

свою чергу виникла проблема може бути викликана програмними і апаратними 

збоями. 

Найчастіше система windows перезавантажена за рахунок одночасної роботи великої 

кількості програм або занесення шкідливого файлу (вірусу). Якщо процесор 

завантажений на 100% через програмних неполадок, то перевірити цей факт буде 

досить просто, попередньо викликавши, диспетчер задач. Для цього потрібно 

одночасно натиснути три комп'ютерні клавіші Ctrl+Alt+Delete. У самому низу вікна, 

що з'явилося показаний відсоток завантаження процесора. 

https://www.moyo.ua/ua/


 

Якщо цей показник дорівнює 100%, тоді вибираємо вкладку «процеси» і починаємо 

шукати серед з'явилися програм ту, яка «важить» найбільше і просто закриваємо її. 

Якщо після цього дії розвантажити процесор не вдалося, можливо, ви закрили не ту 

програму або причина некоректної роботи комп'ютера таїться зовсім в іншому. 

100% завантаження ЦП, як вже зазначалося вище, може бути пов'язана з вірусом, який 

потрапив на ваш ПК і заважає його роботі. Для того щоб виключити і цей варіант, слід 

просканувати свій комп'ютер на наявність шкідливих файлів. Зробити це можна за 

допомогою оновленої антивірусної програми. При виявленні документів і файлів, які 

загрожують роботі комп'ютера і процесора, їх слід якомога швидше видалити з 

пристрою. Антивірус самостійно запропонує виконати дію з видалення або лікування 

вашого ПК. 

Наступною причиною надмірної завантаження процесора можуть бути невстановлені 

оновлення операційної системи, які необхідно регулярно здійснювати. Конфлікт 

процесора, також, може стати проблемою завантаження. Для того щоб знизити 

завантаження ЦП слід здійснити відкат драйверів або їх переустановлення. 

Режим роботи жорсткого диска (вінчестер) - DMA, в іншому випадку завантаження 

процесора може стати 100%, що викличе страшні незручності в процесі роботи. 

Всі вищевказані методи в боротьбі з завантаженням процесора, припускають 

перезавантаження комп'ютера, після якої стане зрозуміло, вдалося вирішити існуючу 

проблему чи ні. Якщо не вийшло знизити навантаження ЦП, дотримуючись наших 



рекомендацій, тоді можливим варіантом розвитку подібних подій виступають апаратні 

проблеми, про які ми поговоримо нижче. 

2. Апаратні причини 100% завантаження процесора робочого комп'ютера 

Крім того, що збої в роботі комп'ютера можуть бути програмні, досить частою 

причиною надмірної завантаження ЦП є апаратні проблеми: 

1. Перегрів - це найбільш поширена проблема, яка може впливати на некоректну 

роботу ПК, а також 100% завантаження процесора. У разі, коли операційна система 

недавно була оновлена, а всі програмні проблеми виключені, швидше за все, справа в 

перегрів. Упевниться в точній присутності перегріву, допоможе спеціальна програма, 

яка визначає температуру процесора. Найчастіше таке програмне забезпечення йде в 

комплексі з материнською платою. Якщо встановлений утиліт показує відсоток більше 

70%, тоді з упевненістю можна говорити про перегрів. 

2. Пил. Потрапляння пилу, також, нерідко призводить до перевантаження процесора. 

Більш того, саме пил здатний викликати перегрів. Тому перша проблема 

безпосередньо пов'язана з другою. Для того, щоб усунути цю ваду слід відкрутити 

корпус вашого робочого комп'ютера і детально оглянути радіатор, який знаходиться 

прямо над процесором. Якщо він забитий пилом, тоді слід прочистити пристрій за 

допомогою фена або пилососа (в режимі роботи на видув). У разі, коли взаємини з 

технікою складаються не кращим чином, довірте цю роботу професіоналам, які 

швидко і за відносно невисоку плату очистять радіатор від пилу. 

 

3. Завантаження процесора може бути викликана і перегрівом чіпсета, проте це 

трапляється значно рідше, ніж два перших пункти. В даному випадку вже замішані 

захисні механізми материнської плати. Для вирішення цієї проблеми слід працювати з 

охолодженням корпуса. Для цього спробуйте встановити один 120-мм вентилятор. 

Після цього знову перевірте температурний показник чіпсета. Зробити це можна 

посредствам тієї програми, яка здійснює перевірку перегріву самого процесора. 

Головним радою, який допоможе уникнути перегріву процесора є установка 

потужного і якісного кулера. Сподіваємося, що з сьогоднішньої статті ви отримали 

багато корисної інформації, а головне зрозуміли, як зменшити завантаження ЦП. 



Пам'ятайте, якщо самостійно вирішити існуючу проблему із завантаженням процесора 

у вас не виходить, краще звернутися в комп'ютерний сервіс, де працюю досвідчені 

майстри. Вони швидко визначать причину несправності і некоректної роботи, а також 

оперативно усунуть проблеми. 

 

Віруси 

Віруси можуть "маскуватися" під інші програми, встановлені на комп'ютері. Якщо 

в диспетчері завдань Windows Ви виявили, що якийсь процес постійно сильно 

навантажує процесор, насамперед перевірте комп'ютер на віруси. 

Програми з автозавантаження 

Багато програм, які встановлюються користувачем на комп'ютері, додаються в 

автозавантаження Windows і стартують разом з комп'ютером у фоновому режимі. 

Користувач при цьому може навіть не підозрювати, що вони постійно працюють. 

Вони можуть самостійно оновлюватися, показувати різні повідомлення і рекламу, а 

також здійснювати інші дії, витрачаючи мережевий трафік і ресурси комп'ютера 

Процес svchost.exe 

Дуже часто велике навантаження на процесор створює процес svchost.exe. Він 

використовується багатьма системними службами Windows, але під нього можуть 

"маскуватися" й віруси. При цьому, для вірусів характерним є запуск цього процесу 

від імені користувача комп'ютера. Якщо у своєму диспетчері пристроїв Ви виявили 



такий випадок, значить Ваш комп'ютер 100% заражений, оскільки "справжній" 

svchost.exe запускається тільки від імені системи та деяких її служб. 

Ще одна ознака використання svchost.exe шкідливою програмою - його запуск 

через автозавантаження Windows. Туди він теж може потрапити тільки під впливом 

вірусів. Обов'язково перевірте список автозавантаження комп'ютера на наявність в 

ньому записів з svchost.exe (як це зробити див. у попередньому пункті). 

Але далеко не завжди висока активність svchost.exe буває викликана шкідливими 

програмами. Служба оновлення Windows, наприклад, також використовує цей процес і 

здатна створювати велике навантаження. Щоб це перевірити, необхідно в диспетчері 

завдань Windows клацнути правою кнопкою мишки по процесу svchost.exe, який 

найбільше навантажує процесор, і в контекстному меню, що з'явилося, вибрати пункт 

"Перейти до служб". Відкриється список служб, в якому будуть виділені ті з них, які 

причетні до запуску цього процесу. 

 
Якщо серед них буде служба оновлення Windows, це означає, що з великою 

часткою вірогідності вона і є причиною проблеми. Вирішити її можна декількома 

способами: 

1. Чекати, не вживаючи ніяких заходів. Коли закінчиться завантаження і установка 

оновлень Windows, проблема зникне сама собою. Саме цей шлях виходу з ситуації є 

найбільш прийнятним. Але якщо комп'ютер сильно "гальмує" і без нього в даний 

момент не можна обійтися, можна спробувати інші варіанти. 

2. Дозволити процесу svchost.exe використовувати тільки частину ядер процесора. 

Робиться це так: 

• клацнути правою кнопкою мишкою по "важкому" процесу svchost.exe в 

диспетчері завдань Windows; 

• у контекстному меню, що з'явилося, вибрати пункт "Задати відповідність"; 

• у вікні, що відкрилося, залишити галочки тільки біля одного або двох ядер 

процесора (залежно від того, скільки їх у процесора взагалі) і натиснути кнопку "ОК". 



 
3. Повністю відмовитися від завантаження і установки оновлень Windows. Робити 

це не рекомендується, але якщо Вас не хвилює безпека комп'ютера, то можна. З цією 

метою достатньо відключити системну службу оновлення Windows, діючи таким 

чином: 

• на клавіатурі натиснути комбінацію клавіш Win+R, у вікні, що з'явилося, 

надрукувати команду services.msc, після чого натиснути клавішу Enter; 

 
• у списку системних служб, що відкрився, знайти службу з назвою "Центр 

оновлення Windows" (див. ближче до кінця списку) і двічі клацнути по ній лівою 

кнопкою мишки; 

• відкриється вікно, в якому у випадаючому списку "Тип запуску" вибрати варіант 

"Відключена", потім натиснути кнопку "Застосувати"; 

 

 

https://www.chaynikam.info/ukr/klavisha-win.html


 
• закрити усі відкриті вікна і перезавантажити комп'ютер. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть найчастіші причини  завантаження процессора 

2. Як дізнатись причину (назвіть способи) 

3. Як провести діагностику засобами  операційної системи? 

4. Чи відомі Вам програми для діагоностики ЦП?  

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Підручник:  Інформатика 7-11 кл: Навчальний посібник\ Гаєвський О.Ю. – К.:  

АСК, 2015 - §7 

- Підготувати презентацію по матеріалу уроку та вислати на e-mail  

2573562@ukr.net 
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