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УРОК 54 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №12 

 

ТЕМА: «Установка жорсткого диска в ПК та установка дисководів» 

 

МЕТА:  

- Розглянути складові частини жорсткого диску  

- Вивчити  характеристики  

- Опанувати  принцип роботи жорсткого диску 

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

дисципліну та уважність 

 

Хід роботи: 

1. Заміна жорсткого диска в системному блоці 

1. Відключить живлення комп'ютер і зніміть кришку корпусу. У більшості 

системних блоків є бічна кришка, яка кріпиться гвинтами. Досить відкрутити їх і 

зрушити кришку вбік. 

2. Знайдіть бокс, куди встановлюються HDD. 

3. Кожен жорсткий диск підключений до материнської плати і до блоку живлення. 

Знайдіть дроти, що відходять від вінчестера, і від'єднайте їх від пристроїв, до яких 

вони приєднані. 

4. Швидше за все, ваш HDD прикручений гвинтами до боксу. Це зроблено для 

того, щоб накопичувач піддавався тряска, які з легкістю можуть вивести його з ладу. 

Відкрутіть кожен з них і дістаньте диск. 

 
5. Тепер встановіть новий диск так само, як стояв старий. Багато нові диски обладнані 

спеціальними накладками (їх також називають рами, напрямні), які також можуть 

використовуватися для зручної установки пристрою. Прикрутіть його гвинтами до 

панелей, підключіть проводи до материнської плати і блоку живлення тим же чином, 

як вони були підключені у попереднього HDD. 



 
 

6. Не закриваючи кришку, спробуйте включити ПК і перевірити, чи бачить BIOS 

диск. При необхідності, виставте цей накопичувач в налаштуваннях BIOS в якості 

основного завантажувального (якщо на ньому встановлена операційна система). 

Старий БІОС: Advanced BIOS Features> First Boot Device, Новий БІОС: Boot> First 

Boot Priority 

 

 
 

2. Як підключити дисковод 

1. Вимкніть комп'ютер, і, отже, материнську плату від електромережі. 

2. Зніміть обидві бічні кришки системного блоку, щоб отримати доступ до 

материнської плати. 

3. Як правило, перед підключенням до «материнке» дисковод буде потрібно 

встановити в відповідне відділення в системному блоці. Його приблизне розташування 

показано на зображенні нижче. 

 



4. Встановіть привід лотком назовні і зафіксуйте його гвинтами або засувкою 

(залежить від системного блоку). 

5. Далі найважливіший момент - підключення до плати. Такими є IDE (застарілий, але 

все ще використовується) і SATA (найсучасніший і поширений). Щоб визначити, 

якого типу у вас дисковод, погляньте на шнур підключення. Ось так виглядає кабель 

для SАТА та IDE: 
 

              
 

До слова, приводи флоппі-дисків (магнітних дискет) підключаються тільки по IDE-

порту. 

6. Підключіть привід до відповідного конектора на платі. У разі SATA він виглядає 

так: 

 

У разі IDE - так:  

 

Потім слід підключити кабель живлення до БП. У SАТА-роз'ємі це більш широка 

частина загального шнура, в IDE - окремий блок проводів 

 



7. Перевірте, чи правильно ви підключили привід, а потім поставте на місце кришки 

системного блоку і включайте комп'ютер. 

8. Найімовірніше, ваш дисковод не буде відразу ж видно в системі. Для того щоб ОС 

коректно його розпізнала, привід потрібно активувати в BIOS. 

 

 

Завдання:  

- Виконати роботи описані в роботі 

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, записати 

алгоритм виконання завдання та висновок  

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

 

 


