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УРОК 61 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №14 

 

ТЕМА: «Робота з флеш-пам'яттю» 

  

МЕТА:  
- Розглянути елементарні роботи з флеш-пам’яттю 

- Вивчити  порядок роботи перевірки швидкості роботи флеш носія  

- Опанувати  прийоми  відновлення флешки через командний рядок 

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

уважність 

 

Хід роботи: 

1. Перевірка швидкості роботи флешки 

 

Виконати це завдання можна за допомогою самого звичайного провідника Windows. Для 

цього зробіть ось що: 

1. Щоб перевірити швидкість запису: 

 підготуйте файл великого розміру, бажано більше 1 Гб, наприклад, який-небудь 

фільм; 

 запустіть його копіювання на флешку; 

 з'явиться вікно, яке відображає процес копіювання; 

 натисніть в ньому на кнопку «Детальніше»; 

 відкриється вікно, де вказана швидкість запису 

 
2. Для перевірки швидкості читання просто запустіть зворотне копіювання. Ви побачите, 

що вона вище швидкості запису. 

При перевірці таким способом варто врахувати, що швидкість ніколи не буде однаковою. На 

неї впливають завантаження процесора, розмір копируемого файлу і інші фактори. 

Другий спосіб, доступний кожному користувачеві Windows - використання файлового 

менеджера, наприклад, Total Commander . Зазвичай така програма входить в комплект 

стандартних утиліт, які встановлюються разом з операційною системою. Якщо це не так, 

скачайте її з офіційного сайту. А далі зробіть ось що: 



1.Як і в першому випадку, для копіювання виберіть файл побільше. 

2.Запустіть копіювання на флешку - просто пересуньте його з однієї частини вікна, де 

відображена папка зберігання файлу, в іншу, де показаний знімний носій інформації. 

 

1.При копіюванні відкривається вікно, в якому відразу відображається і швидкість 

запису. 

2.Для отримання швидкості читання, потрібно виконати зворотну процедуру: зробити 

копіювання файлу з флешки на диск. 

Цей метод зручний своєю швидкістю. На відміну від спеціального ПО, в ньому не потрібно 

чекати результату тесту - дані швидкості відображаються відразу в процесі роботи. 

 

2. Відновлення флешки через командний рядок 

Використаєм утиліту diskpart 

У Віндовс присутній ще одна вбудована утиліта, що відповідає за роботу з дисками і 

розділами. Однією з її функцій вважається повне очищення простору з видаленням розділів і 

файлової системи. Відповідно, всі дані, що знаходяться на флешці, будуть безповоротно 

видалені. Враховуйте це при використанні даного методу. Завдяки очищенню зникають і всі 

проблеми з розділом, потім створюється новий, повністю чистий тому. 

1.Запустіть «Командний рядок» так, як це було показано в інструкції вище, або 

скористайтесь програмою «Виконати» (Win + R), вписавши там cmd . 

 

2. Перейдіть до необхідної утиліті, ввівши команду diskpart . 



 

3. У новому вікні відобразите список підключених пристроїв, використовуючи list disk . 

 
4. Ознайомтеся з переліком носіїв і відшукайте серед них флешку. При цьому важливо 

правильно визначити диск, щоб випадково не відформатувати не той розділ, що 

призведе до небажаних наслідків. Найпростіше орієнтуватися на колонку «Розмір». 

 

5. Введіть select disk 1 , де 1 - номер диска USB-флешки. 

  

6. На екрані з'явиться повідомлення про те, що був обраний певний диск. 



  

7. Впишіть команду clean . 

  

8. Вона очистить весь диск, і про успішне виконання цієї операції повідомить з'явилося в 

консолі повідомлення. 

  

9. Після цього залишається тільки створити новий розділ, присвоївши йому файлову 

систему. Для цього перейдіть в «Панель управління- Адміністрування- Керування 

комп'ютером». 



  

 

10. Через панель зліва переміститеся в "Керування дисками", клацніть ПКМ на написи 

«Не розподілений» біля знімного пристрою. У контекстному меню виберіть «Створити 

простий том». 

  

11.Дотримуйтесь інструкцій в відобразиться Майстрі, щоб створити основний розділ 

флешки. 



  

12.Тепер в меню «Цей комп'ютер» накопичувач буде відображатися коректно. 

 

Ви ознайомились з способом  відновлення працездатності флешки через стандартні 

утиліти «Командного рядка» ОС Windows.  

 

 

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 

 

 


