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УРОК 56 

 

ТЕМА: «Тестування жорсткого диска у ПК» 

 

МЕТА:  
- Розглянути  поняття «бед-блоків» та причини їх виникнення 

- Вивчити  прийоми ознаки битих секторів 

- Опанувати принципи тестування жорсткого диску 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

Жорсткий диск - дуже важливий компонент будь-якого комп'ютера. Разом з цим він 

чутливий і сприйнятливий до різних неполадок. Так, биті сектора на поверхні можуть 

призвести до повної відмови роботи і неможливості користуватися ПК. 

1. Типи несправностей жорсткого диска: 
Існують два основних типи несправностей жорсткого диска — фізичні і логічні. 

 Фізичні несправності відбуваються через вихід з ладу електродвигуна або інших 

рухомих частин. До такого виду несправностей відноситься вихід з ладу 

магнітних головок (через падіння ноутбука або сильного удару під час роботи). 

 Логічні несправності відбуваються через пошкодження файлової системи. Такі 

несправності трапляються, якщо ви випадково видалили важливий параметр 

реєстру або відформатували диск С: неналежним чином, або якщо у вас на диску 

є неприємний вірус. Як правило в таких випадках BIOS ноутбука розпізнає 

жорсткий диск, але операційна система не завантажується. 

Що ж стосується того, що саме може викликати збої, як першопричин більшість 

експертів виділяють наступні: 

 природне старіння пристрої; 

 відмова мікросхем і контролерів; 

 нестача харчування або завищена напруга; 

 неправильне або порушене підключення; 

 фізично пошкодження внутрішніх компонентів (заклинювання шпинделя, 

прилипання головок до поверхні пластин, подряпини на пластинах і т. д.); 

 перегрів або переохолодження; 

 підвищена вібрація; 

 руйнування магнітного шару; 

 поява помилок і несправних BAD-блоків; 

 логічне пошкодження службової інформації; 

 вплив вірусів. 

 

 



 

2. Ознаки виходу з ладу жорсткого диска: 
Кожен ПК може поламатися, але вам не варто панікувати з приводу виходу з ладу 

жорсткого диска, якщо не виявлялися такі несправності: 

 Клацання або скрегіт під час роботи; 

 Файли таємниче зникають. Зазвичай більше одного разу; 

 Звісно під час процесу завантаження, на екран виводяться повідомлення про 

проблему з жорстким диском, якщо це трапляється часто; 

 ПК часто зависає, і коли це відбувається, ноутбук не реагує на переміщення 

курсора миші і на натискання кнопок клавіатури; 

 Такі стандартні дії з файлами як збереження і відкриття відбуваються дуже 

повільно, навіть для невеликих файлів. 

 При перевірці CHKDSK показує наявність бід секторів; 

 Ви не в змозі прискорити продуктивність ПК, навіть при використанні оптимізації. 

ПК став помітно сильніше нагріватися в районі розташування вінчестера 

 

Завжди легше попередити появу проблеми, ніж боротися з її наслідками. Тому 

кожному користувачеві, що бажає не допустити можливих неполадок, пов'язаних з 

некоректною роботою HDD, важливо стежити за наявністю битих секторів. 

Сектора - це одиниці зберігання інформації на жорсткому диску, на які він ділиться на 

етапі виробництва. Згодом деякі з них можуть стати збійними, недоступними для 

запису і читання даних. Биті сектора або так звані бед-блоки (від англ. Bad blocks) 

бувають фізичними і логічними. 

3. Звідки беруться биті сектора 

Фізичні бед-блоки можуть з'явитися в наступних випадках: 

 Заводський брак; 

 Механічне пошкодження - падіння, потрапляння всередину повітря і пилу; 

 Сильна струс або удар під час запису / читання даних; 

 Перегрів HDD. 

Такі сектора, на жаль, відновити не можна, можна лише тільки запобігти їх 

виникненню. 

Логічні погані сектора з'являються через програмних помилок, викликаних вірусами 

або різким відключенням харчування під час запису на жорсткий диск. Кожен раз, 

коли HDD перевіряється перед записом, в проблемні ділянки вона не проводиться. 

При цьому фізично такі сектора є повністю справними, а значить, їх можна відновити. 

4. Ознаки наявності поганих секторів 

Навіть якщо користувач не перевіряє свій жорсткий диск, биті сектора все одно дадуть 

про себе знати: 

 Підвисання системи особливо в моменти запису і читання даних з вінчестера; 

 Раптові перезавантаження і нестабільна робота ПК; 

 Операційна система видає різні помилки; 

 Помітне зниження швидкості виконання будь-яких операцій; 

 Деякі папки або файли не відкриваються; 

 Диск видає дивні звуки (скрип, клацання, постукування і т.п.); 



 

 Гріється поверхню HDD. 

Насправді ж ознак може бути більше, тому дуже важливо з усією уважністю ставитися 

до роботи комп'ютера. 

5. Що робити, якщо з'явилися биті сектора 

Якщо бед-блоки з'явилися в результаті фізичного впливу, такого як пил і сміття 

всередині пристрою, або несправності елементів диска, то це дуже небезпечно. В 

цьому випадку погані сектора не тільки не вдасться виправити, але і не вийде 

запобігти їх подальшій появі при кожному зверненні системи до даних, записаних на 

диск. Щоб уникнути повної втрати файлів, користувачеві необхідно скоротити 

використання вінчестера до мінімуму, як можна швидше переписати дані на новий 

HDD і замінити їм старий в системному блоці. 

Розібратися з логічними поганими секторами буде набагато простіше. Спершу 

необхідно провести тестування за допомогою спеціальної програми, яка допоможе 

дізнатися, чи існує така проблема на вашому диску в принципі. Якщо вона буде 

знайдена, то залишається запустити виправлення помилок і дочекатися їх усунення. 

Спосіб 1: використання утиліти для діагностики стану 

Дізнатися, чи є проблема з вашим HDD можна, використовуючи спеціалізований софт. 

Простій, доступній і безкоштовної є програма Crystal Disk Info. В її функціонал повна 

діагностика вінчестера, в звіті якої вам потрібно звертати увагу на 3 пункти: 

 Перепризначення сектора; 

 Нестабільні сектора; 

 Невиправні помилки секторів. 

Якщо стан диска відзначено, як «добре», І поруч з перерахованими вище показниками 

горять сині лампочки, то можна не турбуватися. 

 

А ось стан диска - «Тривога!» Або «погане» з жовтими або червоними лампочками 

сигналізує, що потрібно якомога швидше подбати про створення резервної копії. 



 

 

Спосіб 2: використання вбудованої утиліти chkdsk та вбудованих програм 

У Windows вже вбудована програма для перевірки диска на бед-блоки, яка 

справляється зі своїм завданням не гірше сторонніх програм. 

 
1. Натискаємо правою кнопкою миші на диск, в меню вибираємо «Властивості» 

2. Перейдіть на вкладку, зазначену на скріншоті, і запустіть перевірку. 

3. Переходимо на вкладку «Сервіс», натискаємо «Виконати перевірку» 

 
4. Ставимо галочку «Автоматично виправляти системні помилки», натискаємо 

кнопку «Запуск» 



 

5. Система сама перевірить диск і надасть вам результати перевірки, а так же 

запропонує варіанти виправлення. На жаль, виправляти вона вміє далеко не всі. 

 
Спосіб 3: використання Командного рядка 

Якщо попередній сценарій використання стандартних інструментів Windows не дуже 

ефективний, то метод командного рядка може спробувати доповнити його. Суть його в 

тому, що запускається він з завантажувального інсталяційного носія системи, тобто 

сама система не запущена і не може блокувати деякі вимоги програми перевірки. 

Важливо! Мінус у цього способу один: потрібен інсталяційний носій, причому 

бажано, щоб він був саме з тією версією Windows, що встановлена на вашому 

комп’ютері. 

1. Створіть завантажувальний носій і вставте його в дисковод або USB-порт. В BIOS 

вашого комп’ютера виберіть завантаження з цього носія. Дочекайтеся 

завантаження операційної середовища. 

 
В BIOS знаходимо вкладку «Boot», відкриваємо «Boot Device Priority» 

 
Кількома на флешку, за допомогою стрілок пересуваємо 

її на перше місце 

2. Коли програма дійде до вікна з написом «Почати 

установку», натисніть клавіші Windows + F10. 

 

3. Введіть у вікні консолі наступну команду: chkdsk/f. 

Натисніть Enter. 



 

 
4. Запускається перевірка. Результати програма відобразить тут же, в командному 

рядку. Тут же вона і спробує виправити всі знайдені помилки. 

 
 

Спосіб 4: використання простого стороннього ПО 

HDDScan 

За допомогою цієї програми можна 

зрозуміти, в яких секторах швидкість 

запису і читання висока, а в яких — ні. 

Програма повністю універсальна, з її 

допомогою можна діагностувати всі що 

завгодно, лише б це було накопичувачем 

інформації. 

Запустивши програму, вибираємо свій 

диск у вікні «Select Drive» 

Принцип роботи з нею вкрай простий: починаєте сканування і чекаєте її звіту про 

виконану роботі, з якого вже цілком можна робити якісь висновки. 

 

Натискаємо кнопку «SMART» 

 



 

 
Результат сканування диска 

Crystal Disk Mark 

Більше вузьконаправлена утиліта, хоча моніторить, по суті, теж швидкість. Більше 

програма нічого не вміє, але виходячи з швидкості запису, і читання можна цілком 

зрозуміти, що відбувається з диском і чи довго йому ще. 

Важливо! Категорично заборонено використовувати цю програму, якщо ви хочете 

перевірити SSD-диск. Його смерть при використанні цього ПО буде ще ближче: ця 

програма заповнює весь простір якимись даними, і, хоч вони невагомі і видаляються 

без сліду, для ССД це теж знос. 

 
Інтерфейс Crystal Disk Mark 

 

Більш складне ПО 

Якщо ні засоби стандартної перевірки, ні прості програми вас не задовольнили, то 

можна перейти до більш складним програмам для перевірки. Отже, почнемо. 

Victoria HDD 

Найпоширеніша програма для пошуку і усунення 

несправностей в жорсткому диску. 

1. При першому запуску програми (запускати її потрібно 

від імені адміністратора), натисніть на кнопку «Почати 

тест». 

 

Клацаємо по ярлику програми Victoria, в меню вибираємо «Запуск від імені 

адміністратора» 



 

 
Відкриваємо вкладку «Test», натискаємо кнопку «Start» 

2. Сіре однотонне картате поле, розташоване в лівій частині її вікна, потихеньку 

почне заповнюватися різного відтінку і кольору клітинами. Чим світліше ці 

клітини, тим більше живий ваш жорсткий диск. Червоні клітинки означають 

майже мертві сектора, сині — зовсім мертві. 

 

 
В процесі тестування сіре одноклітинне поле почне заповняться різними 

кольорами 

3. Якщо синіх секторів занадто багато, відзначте пункт «Remap» і запустіть 

перевірку. Тоді програма ще і спробує виправити всі ті помилки, що знайшлися в 

ході перевірки. 

 
Якщо блакитних клітин занадто багато, знаходимо пункт «Remap» і знову натискаємо 

«Start» 



 

Плюси її в тому, що існує як швидка, так і глибока перевірка диска, а також в тому, що 

вона моніторить його температуру. Це теж важливий показник, але він на знос впливає 

не так сильно. 

HDD Regenerator 

Профі-інструмент в нашій статті. Виправляє все те, що 

знаходить на своєму шляху. Її величезна конкурентна 

перевага — русифікація. Користуватися їй, тому дуже просто, 

незважаючи на значний набір функцій. 

Принцип її роботи куди складніше, ніж у інших програм, і відмінності ці явно пішли 

програмі на користь. У неї виходить відновити те, що не виходило у інших. Так само, 

на відміну від інших програм, ваші файли, які були в виправляються нею секторах, 

вона не знищує, а культурно зберігає.  

Програма має дві версії — графічну і консольную. Якщо ви не дуже розбираєтеся в цій 

темі, користуйтеся графічної з російською мовою, там все інтуїтивно зрозуміло. В 

консолі ж її можливості значно ширший, тому що тиску і заборон з боку операційної 

системи менше. 

Розглянемо графічний інтерфейс. 

1. Крім призову створити завантажувальний носій, програма запропонує нам 

перевірити і відновити диск. Погоджуємося. Вибираємо потрібний диск і 

починаємо процес. 

 

 
Відкриваємо вкладку «Regeneration» 



 

 
Вибираємо «Start Process under Windows» 

 
Подвійним клацанням лівою кнопкою миші натискаємо на потрібний диск 

2. Обмеження графічної версії видно відразу. Багато секторів диска заблоковані 

системою, і ви ще не раз побачите подібне повідомлення. 

 

 
Натискаємо «Скасування» 

3. Якщо натиснути в цьому вікні «Скасувати», то відкриється консоль. У ній нам 

потрібно вибрати другий пункт і чекати кінця операції. Це варіант простого 



 

глибокого сканування з відновленням несправних місць. Що ж, дочекаємося 

завершення — і готово. 

 
Вибираємо другий варіант «Normal Scan», натискаємо Enter 

На замітку! Однак є у цієї програми один істотний мінус — вона платна, і тріал 

дозволяє тільки провести перевірку. Що ж, і то добре. 

Спосіб 5: Програми від виробників жорстких дисків 

Хто ж, крім самих виробників, може краще знати, як працювати з жорсткими 

дисками? Деякі з таких програм працюють тільки з дисками певної марки, деякі — з 

усіма. Експериментуйте. 

SeaTools 

Як видно з назви, програма авторства компанії Seagate, одного з провідних світових 

виробників жорстких дисків. 

  Інтерфейс програми SeaTools 

На замітку! Рекомендується використовувати тільки з жорсткими дисками цієї марки. 

Проста, по суті, програма: 



 

 має кілька видів тесту по заглибленості, їх можна вибрати, натиснувши на 

стрілочку поряд з кнопкою сканування. 

 

 
Натиснувши кнопку «Basic Tests», вибираємо один з варіантів тестування 

 перед початком потрібно в робочому полі програми відзначити ті диски, які ви 

хочете перевірити. 

 

 
Відзначаємо галочками диски, які хочемо перевірити 

 після закінчення сканування видасть короткий звіт про знайдені несправності та 

вжиті виправлення. 

Data Lifeguard Diagnostics 

Так називається програма перевірки від виробника WD. За функціоналом приблизно 

схожа з попередньою програмою, однак має ряд переваг. 

 
Інтерфейс програми Data Lifeguard Diagnostics 

 по-перше, її можна використовувати з будь-якими дисками. Ось це величезний 

плюс, незважаючи на поширеність дисків цієї марки. 

 по-друге, вона вміє знищувати інформацію. 



 

 по-третє, вона вміє просто відсікати мертві сектори, щоб диск працював довше на 

колишній швидкості, хоч і з трохи меншим об’ємом. Безумовно, вкрай корисна 

функція. 

Всі опції знаходяться в контекстних меню. Тобто, щоб запустити сканування певного 

диска, потрібно просто клацнути по ньому правою кнопкою миші (зрозуміло, в 

інтерфейсі програми) і вибрати потрібну дію. Ось і вся робота. 

 
Натискаємо правою кнопкою на диск, вибираємо в меню необхідний варіант 

 

Перевірка жорсткого диска в Linux 

Для прикладу візьмемо комп'ютер на базі операційної системи Ubuntu 16.04. Для цього 

запустимо термінал в Ubuntu. У терміналі наберемо таку команду sudo apt-get install 

smartmontools Ця команда повинна інсталювати 

Якщо вам не подобається працювати в консольному режимі, ви можете встановити 

графічну утиліту Gnome-disk-utility. У ній можна побачити все необхідне про HDD і 

про його стан. 

 

Висновок про биті сектора жорсткого диска 

Дізнавшись про відновлення битих секторів жорсткого диска, ви можете точно так же 

відновлювати помилки на флешках і на інших накопичувачах. Але найголовніше, ви 



 

тепер не купите б/у ноутбук з посипаним вінчестером. А саме так говорять про 

вінчестер, який вже ледве працює, що він сиплеться. 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Переглянуть відео: https://www.youtube.com/watch?v=fvj8GShTX_M 

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