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Урок 8 

Тема уроку: Резервне копіювання окремих файлів, драйверів. Програми 

для діагностики роботи системи. 

Мета уроку: ознайомитися з програми для діагностики та роботи 

системи. 

Матеріали уроку: 

Резервне копіювання даних — це створення копій важливої 

інформації, що є на ПК, для збереження її в інших сховищах даних (флеш-

накопичувач, жорсткий диск, DVD-диск, хмарний сервіс тощо). 

Резервне копіювання файлів дозволить захистити дані у випадку, якщо 

станеться вихід з ладу основного носія інформації (наприклад, жорсткого диску 

комп'ютера), або вірусної атаки.  

Розрізняють такі типи резервних копій: 

• Резервна копія операційної системи. (Потрібно встановити 

операційну систему, драйвери і необхідні програми. Потім зробити резервну 

копію налагодженої операційної системи і, у разі потреби (вірусна атака, або 

просто захаращення системи), відновити резервну копію. Це займає набагато 

менше часу, ніж нова установка і налаштування операційної системи. Як 

правило, для резервного копіювання операційної системи використовують 

спеціальні програми або засоби) 

• Резервна копія логічного диску (розділу). 

• Резервна копія окремих файлів і тек — найпоширеніший спосіб 

резервного копіювання. 

Резервне копіювання та відновлення даних є різновидом операцій 

збереження даних зі своїми особливостями: 

• При збереженні даних ми найчастіше маємо справу з одним або 

декільками файлами. При резервному копіюванні зазвичай об'єктом копіювання 

є набір великої кількості файлів, теки або диски. Інакше кажучи, це комплексна 

дія. 



• Резервне копіювання завжди проводять на інші носії — на DVD–

диск, флеш–накопичувач, мережні ресурси інформації, відмінні від тих, з яких 

копіюють. 

• При резервному копіюванні значення збережених даних для 

користувача комп'ютера більше, ніж у випадку окремого файлу чи файлів. 

Тому, для таких випадків використовують спеціальні засоби — програми для 

резервного копіювання даних. 

Резервне копіювання та відновлення у Windows 10 

Використання Банкуфайлів для резервного копіювання та відновлення 

у Windows 10 

Використовуйте Банк файлів, щоб створювати резервні копії на 

зовнішньому диску або в мережевому розташуванні.  

1. Натисніть кнопку Пуск , виберіть 

елементи НастройкидаліОновлення та безпека  

2. ВиберітьРезервне копіювання  

 



 

3. Виконайте команду Додати диск 

4. Потім виберіть розташування для резервних копій на зовнішньому 

диску або в мережі. 

Відновлення файлів за допомогою функції "Банк файлів" 

Якщо вам потрібен важливий файл або папка, резервну копію яких ви 

зробили, нижче описано, як їх отримати: 

1. На панелі завдань у полі пошуку введіть відновити файли, потім 

виберіть пункт Відновити файли за допомогою Банку файлів. 

2. Знайдіть потрібний файл і за допомогою стрілок перегляньте всі 

його версії. 

3. Знайшовши потрібну версію, натисніть Відновити, щоб зберегти 

файл у потрібне розташування. Щоб зберегти його в іншому місці, клацніть 

правою кнопкою миші елемент Відновити, виберіть пункт Відновити в й 

укажіть нове розташування. 

 

Програми для діагностики роботи системи. 

Існує ряд програм, можливості яких з року в рік розширюються, при 

цьому продукт для недосвідченого користувача стає складним, а ціна зростає в 

 



кілька разів. Є і програми-аналоги, що володіють трохи менше мізерним 

арсеналом можливостей, але нічого не варті.  

Домашне завдання: 

Ознайомтеся з найбільш полярними серед користувачів представниками 

обох категорій, зробіть порівняльну характеристуку. 

https://uk.soringpcrepair.com/computer-diagnostic-software/ 

 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 

 

 

 

 

 

 


