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Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 7 

ТЕМА: «Основні поняття системного блоку» 

 

МЕТА:  

- Вивчити складові частини персонального комп’ютера та системного 

блоку 

- Опанувати основні відомості про технічні характеристики системного 

блоку 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

1. З чого складається системний блок комп’ютера 

Напевно раніше Ви не замислювалися про те, як же влаштований всередині 

системний блок комп’ютера. Зазвичай цей блок ставиться в саме непримітне 

місце на робочому столі. Однак, якщо задуматися, то ми зрозуміємо, що без 

цього блоку неможлива повноцінна робота вашої робочої станції. Системний 

блок комп’ютера складається з безлічі елементів, нижче ми докладно 

вивчимо основні компоненти. Давайте розглянемо будову системного блоку 

комп’ютера, адже це досить важлива і корисна інформація. 

У першу чергу в очі кидається кейс, він являє собою «ящик» для розміщення 

материнської плати, жорсткого диску, приводів і т. д. 

Системний блок комп’ютера 



Найголовніша частина системного блоку для комп’ютера це материнська 

плата, на якій розташовуються різні пристрої. 

 

Материнська плата 

Материнська плата представляє собою спеціальну багатошарову плату, на 

яку встановлюються різні компоненти. Саме материнська плата об’єднує і 

координує роботу таких комплектуючих як процесор, оперативна пам’ять, 

плати розширення і всілякі накопичувачі, про яких мова піде далі. 

На материнській платі розташовуються різні роз’єми для підключення 

зовнішніх пристроїв. Це роз’єми USB, аудіо роз’єми для навушників і 

мікрофона, роз’єм HDMI для підключення до телевізора, роз’єм для 

підключення монітора і т. д. 

До цих роз’ємів ви можете підключати мишу, клавіатуру, колонки, 

аудіосистеми, а також різні ігрові інструменти, такі як кермо і педалі для 

повного занурення в комп’ютерну гру. 

Процесор 

Процесор є мозком комп’ютера. Це пристрій обробляє програмний код і 

визначає основні функції комп’ютера з обробки інформації. 

Візуально процесор виглядає як невелика квадратна пластинка: 



 

Процесор компанії Intel 

У процесора є кілька технічних параметрів: 

 Тактова частота 

Тактова частота — основна характеристика процесора, відображає швидкість 

виконання однієї задачі за секунду. Чим більша тактова частота, тим більше 

операцій може обробити процесор. Однак процесори з однаковою тактовою 

частотою можуть мати різну продуктивність, так як на виконання однієї 

операції різними системами може знадобитися різна кількість тактів. 

 Розрядність 

Напевно, ви часто чули про 32-бітні і 64-бітні операційні системи. Параметр 

розрядності якраз визначає скількох-бітну систему можна використовувати. 

Цей параметр пов’язаний з внутрішньою архітектурою процесора. В 

основному, всі нові процесори припускають установку 64-бітних систем. 

Зараз на ринку представлені різні моделі процесорів компаній AMD і Intel, в 

основному відрізняються кількістю ядер. 

Оперативна пам’ять 

Оперативна пам’ять — це планка на материнській платі, призначена для 

тимчасового зберігання даних і команд, необхідних процесору для виконання 

операцій: 



 

Планки оперативної пам’яті 

Оперативна пам’ять істотно впливає на загальну продуктивність комп’ютера. 

Розрізняють оперативну пам’ять за типами: DDR, DDR2, DDR3. Підбирати 

тип пам’яті необхідно, грунтуючись на характеристиках материнської плати. 

Також у оперативної пам’яті є як і у процесора частота пам’яті і обсяг 

пам’яті. 

В даний час в основному використовуються планки типу DDR2 і DDR3 

об’ємом 2Гб. 

Жорсткий диск 

Всі файли, які ми розміщуємо на комп’ютері, всі програми, музика і фільми 

зберігаються на жорсткому диску комп’ютера. Також його називають 

вінчестером. Дані записуються на спеціальні пластини, покриті шаром 

феромагнітного матеріалу. Сам жорсткий диск виглядає як металева коробка 

з круглою пластиною: 

 

Жорсткий диск і його нутрощі 

Жорсткі диски розрізняють за такими параметрами: 



 Об’єм диска 

Об’єм диску визначає скільки даних Ви зможете зберігати на вінчестері. У 

продажу доступні диски до 5 Тб. 

 Інтерфейс 

Вибір інтерфейсу — одна з найскладніших завдань при виборі диска. 

Інтерфейси поділяються на SATA, SAS і IDE. 

IDE потихеньку відходить у минуле, залишаючи про себе пам’ять як про 

дорогому і малофункціональний інтерфейсі. SATA відрізняється низькою 

вартістю, але при цьому меншими обсягами порівняно з SAS, але вартість 

SAS істотно вище. 

 Об’єм кешу 

Кеш — це вбудована в жорсткий диск, пам’ять, призначена для зберігання 

даних, звернення до яких відбувається найбільш часто. При зверненні до 

кешу досягається велика швидкість обробки даних. Чим більше кеш, тим 

вище продуктивність диска. 

 Швидкість обертання шпинделя 

Цей параметр визначає швидкість, з якою магнітні диски обертаються 

всередині корпусу вінчестера. В основному це значення складає 5400 

оборотів в секунду, але для дисків SAS швидкість обертання досягає 15 000 

обертів. 

Відеокарта 

Відеокарта — це пристрій, що перетворить зображення, що перебуває в 

пам’яті комп’ютера, у відеосигнал для монітора: 

 

Відеокарта компанії Gigabyte 



Основні компоненти відеокарти це графічний процесор, відеоконтролер, 

відеопам’ять і цифро-аналоговий перетворювач. 

Блок живлення 

Блок живлення призначений для постачання комп’ютера електричною 

енергією. Блок живлення перетворює напругу до необхідних значень, 

стабілізує і захищає від перешкод вихідного напруги. Практично у всіх 

комп’ютерах використовується імпульсний блок живлення. 

 

Блок живлення 

Блок живлення складається з декількох вузлів: 

 Генератор 

 Трансформатор 

 Низьковольтний випрямляч 

 Стабілізатор 

 Випрямляч 

Найважливіший параметр блоку живлення — це його потужність. Чим 

більше потужність блоку, тим довше він зможе надавати енергію комп’ютера 

після припинення подачі вихідної енергії. 

Для визначення необхідної потужності блоку можна зібрати інформацію про 

енергоспоживання компонентів системи і підсумувати її. Подібна інформація 

є в документації до материнської плати, процесора і інших пристроїв 



системного блоку. Щоб порахувати потрібну потужність, необхідно скласти 

потужності, зазначені в документаціях і додати невеликий запас до 20%, 

таким чином ми зможемо порахувати приблизну потужність для блоку 

живлення. 

CD/DVD-привід 

Зазвичай в базовій комплектації системного блоку є привід для читання і 

запису дисків CD і DVD. 

Мабуть, вам доводилося записувати фотографії на диск або дивитися фільми 

з дисків. Ця функція реалізована завдяки наявності CD/DVD — дисководів. 

 

CD/DVD привід 

Приводи, які є зараз у продажу відрізняються невеликим розміром у 

порівнянні з попередниками і набагато швидше зчитують і записують 

інформацію. 

Також ви можете придбати різні зовнішні пристрої, що підключаються до 

комп’ютера через кабель USB, однак набагато зручніше мати вбудований 

привід. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть основні вузли системного блоку 

2. Дайте характеристику материнській платі 

3. Дайте характеристику процесору 

4. Дайте характеристику жорсткому диску 

5. Дайте характеристику блоку живлення 

6. Розкрийте призначення мережевої карти, шини та вентилятора 

(куллєра) 

 



Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Використовуючи ресурси мережі Інтернет знайти призначення та 

характеристику мережевої та звукової карти. Матеріал записати в 

зошит 

- Підручник:  Інформатика 7-11 кл: Навчальний посібник\ Гаєвський 

О.Ю. – К.:  АСК, 2015 - §6-§7 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 


