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МЕТА:  
- Розглянути типи та характеристики периферійного обладнання 

- Вивчити  основні характеристики офісного обладнання 

- Опанувати основні відомості про комунікаційне обладнання 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

1.  Периферійні пристрої 

  

Периферійні пристрої призначені для забезпечення вводу-виводу інформації в 

необхідному для оператора форматі, а також зручності взаємодії останнього з 

комп’ютером. Периферійні пристрої бувають зовнішніми або вбудованими.  

Зовнішні пристрої виготовляються, як окремі прилади, які обладнані власним 

блоком живлення і вимагають для підключення окремої розетки в електричній мережі. 

Зв’язок між комп’ютером та зовнішніми пристроями здійснюється за допомогою 

спеціальних сигнальних кабелів через відповідні пристрої вводу-виводу. В 

зовнішньому виконанні виготовляються пристрої, які мають значну споживану 

потужність, або з ергономічних міркувань (з точки зору зручності використання) не 

можуть бути виготовлені у внутрішньому виконанні. 

 Внутрішні периферійні пристрої не мають власного блоку живлення, а тому 

використовують блок живлення комп’ютера і є вбудованими в його системний блок. 

Зв’язок між комп’ютером і такими пристроями реалізується за допомогою спеціальних 

сигнальних кабелів (шлейфів) через відповідні пристрої вводу-виводу або 

безпосередньо за системною магістраллю. 

   

Існують багато різновидів периферійних пристроїв, основними з яких є: 

 (проекційна клавіатура) 

Клавіатура. Призначена для вводу інформації в комп’ютер та керування з боку 

оператора процесом виконання програми. В технічному аспекті клавіатура 



 

представляє сукупність механічних датчиків, які сприймають тиск на клавіші і тим 

самим замикають певне електричне коло. 

Основний принцип роботи клавіатури разом з схемою контролера полягає в 

скануванні перемикачів клавіш. Замиканню та розмиканню довільного з цих 

перемикачів (тобто натисненню та відпусканню клавіш) ставиться у відповідність 

унікальний цифровий код – скан-код, розміром один байт. Крім цього, при кожному 

розмиканні та замиканні перемикачів контролер клавіатури ініціює апаратне 

переривання, чим змушує мікропроцесор здійснювати перехід на програму 

обслуговування контролера. Процедура обробки переривання здійснює читання скан-

коду з контролера, його трансляцію в розширений ASCII-код та запис цього коду до 

буфера, де цей код може бути прочитаний та проаналізований будь-якою програмою. 

Клавіатура підключається до ПК через контролер клавіатури або порт IrDA і є 

зовнішнім пристроєм, хоча і не має власного блоку живлення. 

 
 Монітор. Призначений для відображення (виводу) інформації – результатів 

роботи програм на екрані електронно-променевої трубки (ЕПТ). Принцип роботи 

таких моніторів мало чим відрізняються від звичайних телевізорів і полягає в тому, що 

пучок електронів, випущений з електронної гармати, попадаючи на екран, покритий 

люмінофором, приводить до його свічення. На шляху пучка електронів розміщені 

відхиляюча система, яка дозволяє змінювати напрям променя та модулятор, який 

регулює яскравість зображення. 

  Будь-яке текстове чи графічне зображення на екрані складається з множини 

підсвічених дискретних точок люмінофору – пікселів. Електронний промінь 

періодично проходить через весь екран, по мірі його руху відеосигнал, який подається 

на модулятор, змінює яскравість певних пікселів, що в результаті приводить до 

утворення зображення. 

 Кількість пікселів, які розміщені вздовж горизонтальної та вертикальної сторін 

екрану визначають т.з. роздільну здатність монітора, від якої безпосередньо залежить 

якість зображення. 

  В кольорових моніторах піксель складається з трьох точок, заповнених 

люмінофором червоного (Red), зеленого (Green) та синього (Blue) кольорів, тому такі 

монітори інколи називаються RGB-моніторами. 

 Основним керуючим сигналом для моніторів є відеосигнал, який формується 

платою відеоадаптера. Він може бути цифровим, тобто мати лише певні логічні рівні, 

або аналоговим – неперервним. 

Сучасні монітори використовують т.з. рідкокристалічний екран, що суттєво 

покращує їх технічні характеристики, зменшує габарити та споживану потужність а 

також шкідливий вплив на оператора. Підключається до ПК через відеоадаптер і є 

зовнішнім пристроєм. 

   



 

                      
Маніпулятор “миша” та трекбол. Є зручним інструментом керування 

комп’ютером, особливо, якщо на останньому виконуються програми з графічним 

інтерфейсом користувача. Є електронно-механічним пристроєм, який відслідковує 

власне переміщення на поверхні і передає дану інформацію до ПК, який, обробивши її, 

відповідним чином реагує. Власного блоку живлення не має, хоча і виготовляється в 

зовнішньому виконанні і підключається до ПК через послідовний порт або порт IrDA. 

  

 

 

Зовнішні накопичувачі. Стрічкові (магнітні) накопичувачі - стримери. Завдяки досить 

великому обсягу і досить високої надійності найчастіше використовуються в рамках 

пристроїв резервного копіювання даних на підприємствах і в великих компаніях 

(зберігають резервні копії баз даних та іншої важливої \u200b\u200bінформації). На 

стрічковий накопичувач не просто зберігається резервна копія даних, але також 

створюється образ накопичувача даних. Це дозволяє користувачеві відновлювати 

певний стан або використовувати цей образ як еталонний банк даних, наприклад, коли 

дані були змінені. Принцип запису на магнітних носіях заснований на зміні 

намагніченості окремих ділянок магнітного шару носія. Запис здійснюється за 

допомогою магнітної головки, яка створює магнітне поле. При зчитуванні інформації 

намагнічені ділянки створюють в магнітній головці слабкі струми, які 

перетворюються в двійковий код, Відповідний записаному. 

Магнітооптичні накопичувачі - приводи CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. 

Також можуть використовуватися в якості пристроїв резервного копіювання, але, на 

відміну від стримеров, мають набагато меншою місткістю даних (CD-R, CD-RW до 

700 MB даних, DVD-R, DVD-RW до 4.7 GB даних). Інформація на магнітооптичних 

накопичувачах типу CD-R, представляється чергуванням заглиблень і піків. Цей 

рельєф створюється при виробництві механічним шляхом. Інформація наноситься 

https://totrdlo.ru/uk/sistemy-rezervirovaniya-klassifikaciya-metodov-rezervirovaniya-sistem.html
https://totrdlo.ru/uk/kak-sbrosit-ipad-3-do-zavodskih-nastroek-poryadok-sbrosa-ipad-do-zavodskih-nastroek.html
https://totrdlo.ru/uk/privet-v-dvoichnom-kode-binarnyi-kod.html


 

уздовж тонких доріжок. Зчитування відбувається шляхом сканування доріжок 

лазерним променем, який по-різному відбивається від заглиблень і піків. На дисках, 

які дозволяють багаторазову перезапис, застосовується магнитооптический принцип, в 

основу якого покладено фізична властивість: коефіцієнт відображення лазерного 

променя від по-різному намагнічених ділянок диска з особливим чином нанесеним 

магнітним покриттям різний. 

Флеш-карти 

Варто було комп'ютерів навчитися обробляти масиви даних, з'явилася проблема, де і 

як зберігати і переносити ці дані. Рішень знайшлося багато - від паперових перфокарт 

до магнітних стрічок і дисків. У кожної з технологій було безліч своїх плюсів і, як 

водиться ще більше мінусів. Всі ми схильні до ліні, шукаємо найбільш приємні і 

комфортні умови, і не готові йти на жертви, якщо цього не вимагає мода. І тому, як 

тільки персональний комп'ютер втратив статус престижної і дорогої іграшки, 

користувачі все в більш вимогливій формі стали натякати виробникам на незручності 

поводження з ними. Сьогодні предмет нашої розмови - змінна пам'ять. До цього 

різновиду пам'яті користувачі пред'являють кілька скромних вимог: 

 Енергонезалежність - тобто не потребувати батарейках, несподівана 

розрядка яких призведе до втрати інформації. 

 Надійність - не втратити дані під впливом грози, падінні або при попаданні 

в калюжу. 

 Компактної - щоб не розмірковувати, а чи варто тягнути все це з собою. 

 Довговічною - щоб не бігати в магазин кожен місяць за новою, тому що 

стара відслужила свій термін. 

 Універсальної - сумісною з безліччю пристроїв, в яких можуть знадобитися 

дані. 

 

          
 

 Принтери. Призначені для відображення текстової та графічної інформації на 

папері та інших матеріалах. Технології фіксування інформації можуть бути різними, 

найпоширенішими з яких є матрична, лазерна та струменева. 

  Матрична (або матрично-ударна) технологія базується на отриманні відбитку 

зображення на паперових носіях шляхом перенесення барвника на останній з 

https://totrdlo.ru/uk/problemy-hraneniya-informacii-elektronnyh-nositelyah.html


 

фарбуючої стрічки. Перенесення зображення здійснюється кареткою, яка містить 

набір голок, кожна з яких, вдаряючи по папері через фарбуючу стрічку в потрібних 

позиціях, формує відбиток однієї точки зображення. Результуюче зображення 

фактично є сукупністю відбитків точок, а вартість такого зображення є найнижчою, в 

порівнянні з іншими технологіями друку. 

 Струменева технологія друку забезпечує формування зображення на папері 

шляхом нанесення рідкого барвника. Процес друку повністю виключає механічний 

контакт друкуючої головки з паперовим носієм, що робить струменеві пристрої 

фактично безшумними. За допомогою струменевої технології досить легко 

реалізується друк кольорових зображень а якість друку є досить високою. Вартість 

струменевих принтерів є нижчою за матричні, однак експлуатаційні витрати набагато 

перевищують аналогічні витрати для матричних принтерів. 

Зображення спочатку формується на фоточутливому барабані у вигляді ділянок, 

які мають заряд протилежної полярності до заряду тонера, після чого воно 

переноситься на папір. Частинки тонера притягуються до заряджених ділянок паперу і 

фіксуються шляхом нагрівання лазерним променем, в LED-пристроях замість 

лазерних променів використовуються промені світлодіодів. 

  Лазерні та LED-принтери забезпечують найвищу якість та швидкість друку при 

достатньо низьких експлуатаційних витратах (вищих, ніж в матричних, проте менших, 

ніж в струменевих принтерах. 

Принтери є зовнішніми пристроями і підключаються до ПК через послідовний 

або паралельний порти. 

 

 
 

 

 Модеми. Дозволяють передавати інформацію на значні відстані за телефонними 

каналами зв’язку. За допомогою модемів реалізуються глобальні комп’ютерні мережі 

– WAN – Wide Area Network). Модеми виготовляються в зовнішньому або 

внутрішньому виконанні; зовнішні модеми підключаються через послідовний порт, 

внутрішні – безпосередньо до системної магістралі комп’ютера. 

 

 

 

 



 

  

 

Мікрофони, акустичні системи. Забезпечують ввід-вивід аудіо-інформації. Є 

зовнішніми пристроями, акустичні системи можуть бути активними (обладнаними 

власним блоком живлення та підсилювачем звукового сигналу), підключаються до ПК 

через звуковий адаптер. 

 

 
 

 Сканери. Призначені для вводу текстової та графічної інформації безпосередньо з 

паперових носіїв. Є зовнішніми пристроями: підключаються до ПК через паралельний 

порт або спеціалізований контролер, який входить до комплекту поставки. 

 

2. Комунікаційне обладанання 

Мережеве комунікаційне обладнання – це техніка, яка необхідна для того, щоб 

комп'ютерні мережі працювали. Найбільш яскравими представниками цього виду є: 

комутатор, патч-панель, маршрутизатор, концентратор, мережевий адаптер, репітер та 

інші. Буває таке обладнання двох основних типів: активне і пасивне. Обладнання лінії 

зв'язку – це пристрої, що перетворюють дані, які сформовані спеціальним 

шифрувальним приладом в сигнал, що передається по цим лініям і виконує зворотне 

перетворення. Найбільш впізнаваним і яскравим представником цього обладнання є 

модем. 

Активне мережеве обладнання 

Це пристрої, що містять електронні схеми, які працюють від електричних мереж 

(або інших джерел). Ці прилади виконують функцію підсилення і перетворення 

сигналу в інші. В таке обладнання вже закладена здатність обробляти сигнали за 

спеціальним алгоритмом. А саме: ці пристрої не тільки вловлюють і передають 

сигнали, але і обробляють дану їм технічну інформацію, перенаправляючи і 

розподіляючи що до них надходять потоки відповідно вбудованим в пам'ять 



 

обладнання алгоритмами. У складі обладнання: мережевий адаптер, репітер (повторює 

сигнал з метою збільшення довжини його поширення), концентратор (ще називається 

багатопортовий репітер), комутатор (прилад, у якого кілька портів), маршрутизатор 

(роутер), ретранслятор, медіаконвертер, мережевий трансивер (для перетворення 

інтерфейсу передачі інформації). 

Пасивне мережеве обладнання 

Пасивним називають таке обладнання, яке застосовується для розподілу, а також 

зниження рівня сигналу. Воно працює без живлення від електричної мережі або 

іншого подібного джерела. Найбільш яскравими представниками цього виду 

устаткування є: 

 

 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте призначення переферейних пристроїв 

2. Розкрийте  харакетристику зовнішніх переферійних пристроїв 

3. Розкрийте характеристику внутрішніх переферійних пристроїв 

4. Охарактеризуйте активне мережеве обладнання 

5. Охарактеризуйте пасивне мережеве обладнання 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Інформатика 7-11 кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів\Г. 
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- Підготувати презентацію на одну з тем уроку 

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


