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УРОК 60 

 

ТЕМА: «Пристрої зчитування інформації з карток флеш-пам'яті. Зовнішні 

накопичувачі» 

 

МЕТА:  

- Розглянути  поняття «зовнішніх накопичувачів» 

- Вивчити  внутрішню будову USB накопичувачів 

- Опанувати принцип роботи пристроїв зчитування інформації з 

карток флеш-пам’яті 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної 

професії, дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу:  

 

1. Складові Flash накопичувача 

 

Пристрій USB Flash накопичувача складається з наступних електронних 

компонентів:  

1. Роз'єм USB.  

2. Мікроконтролер.  

3. Контрольні точки.  

4. Чіп (мікросхема) флеш-пам'яті.  

5. Кварцовий резонатор.  

6. Світлодіод.  

7. Перемикач (захист від запису). 

8. Місце для мікросхеми пам'яті (додаткове місце). 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Компоненти і симптоми нестабільної роботи USB Flash накопичувача: 

1. PCB - це багатошарова друкована плата, яка служить основою для всіх 

розміщених (розпаяних) деталей електроніки. Має наступні типові несправності: 

неякісно виконаний монтаж деталей електроніки при деформації (вигини, удари) 

плати призводить до внутрішніх розривів близько провідників і нестабільної 

роботи usb-флеш накопичувача.  

2. USB роз'єм - призначений для підключення флеш-накопичувача до пристроїв 

читання. При неякісному монтажі роз'єм відривається від доріжок і в місці пайки.  

 

3. Мікроконтролер - мікросхема, в обов'язки якої входить управління пам'яттю 

типу NAND і передача інформації. Містить в собі дані про виробника і тип пам'яті, 

а також зберігає в собі необхідну службову інформацію для правильного 

функціонування флеш-накопичувача. З вини контролера найчастіше відбувається 

вихід з ладу флеш-накопичувача.  

4. Симптоми характеризують його вихід з ладу: флеш-накопичувач визначається 

як «невідомий пристрій», показує неправильний розмір (обсяг) накопичувача або 

просить вставити чистий диск в пристрій читання. Причиною виходу з ладу 

контролера (згоряє) - служить неякісне харчування, погана робота стабілізатора і 

неправильне витяг флеш-накопичувача.  

5. Мікросхема пам'яті типу NAND - це незалежна пам'ять, яка відповідає за 

зберігання інформації. Після закінчення N-го кількості часу, при збої або 

пошкодженні в пам'яті можуть утворитися пошкоджені блоки (бед блоки). 

Можливі й інші причини появи зіпсованих блоків, в які більше не представляється 

можливим записувати / зчитувати інформацію. Усунути таку несправність можна 

за допомогою вузькоспеціалізованих програм, що в кінцевому підсумку зменшить 

обсяг пам'яті, але відновить працездатність. 

6. Кварцовий резонатор - використовується для побудови опорної частоти, яка 

необхідна для функціонування логіки контролера і флеш-пам'яті. При виході з 

ладу, USB флеш-накопичувач визначається як «невідомий пристрій» або не 

визначається зовсім (не бачить, що зчитує). 

 

2. Картридер 

Кардри́дер (англ. Card reader) — пристрій читання 

карток, що дозволяє зчитувати інформацію з карток 

пам'яті, а також інших електронних карток 

найрізноманітнішого призначення. Зокрема, смарт-

карт та флеш-карт.  

Найбільше розповсюдження отримали: 

 універсальні пристрої читання карток, які часто 

містять декілька різних роз'ємів і підключаються за 

допомогою інтерфейсу USB до комп'ютера 

загального призначення. Усі такі пристрої представляються операційним системам 

як англ. USB Mass Storage Device. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/USB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/USB_Mass_Storage_Device


 

 спеціалізовані пристрої читання карток, які сполучені з апаратурою, що 

використовує відповідний тип карток. Наприклад, кард-рідер банкомату, пристрій 

читання карток в АСКД та пропускних пунктах метрополітену. 

Також картрідери также ідляться на внутрішні  (в комп’ютерах, ноутбуках, принтерах, 

т.п.) и зовнішні, які підключаються через USB. На зображенні наведений приклад 

зовнішнього USB катрідера Kingston. Цей картрідер має слоти для карт памяти 

miniSD, microSD, SD/MMC, MMCmicro, CF/MD, M2, и MS/DUO. 

 

За принципом дії пристрої читання карток бувають: 

 Традиційні — з електричним під'єднанням контактів. Забезпечують 

найбільшу швидкість обміну даними. На сьогодні, застосовуються як 

пристрої комп'ютерної пам'яті разом з жорсткими дисками. 

 Магнітні — такі, що мають магнітну головку для читання рядку на магнітних 

картках. Картки для даного типу пристроїв тривалий час відрізнялися найменшою 

собівартістю виробництва, і тому такі системи отримали широке розповсюдження. 

 Електронні безконтактні. 

 

Смарт-ка́ртка (англ. smart card) — пластикова картка, що містить інтегральну схему, 

яка забезпечує певний рівень програмованості та невеликий обсяг пам'яті. 

Смарт-картки використовуються  

для ідентифікації, автентифікації, авторизації користувачів, 

зберігання ключової інформації і проведення криптографічних 

операцій в довіреному середовищі. Смарт-картки знаходять все 

ширше застосування: від систем накопичувальних знижок 

до банківських платіжних карток, студентських квитків, SIM-

карток і проїзних квитків, наприклад, на метро, а також для 

кодування таких відомостей, як, наприклад, історія хвороби. 

 

3. Зовнішні носії SDD 

Використання зовнішнього накопичувача - найпростіший спосіб збільшити 

місце для зберігання файлів і документів. Це дуже зручно власникам ноутбуків, які не 

мають можливості встановити додатковий диск. Користувачі стаціонарних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/SIM-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/SIM-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1


 

комп'ютерів без навичок монтування внутрішнього HDD також можуть підключити 

зовнішній вінчестер. 

Оскільки існують певні різновиди жорстких дисків, необхідно заздалегідь 

визначити, на які параметри слід орієнтуватися при виборі: 

 Тип пам'яті; 

 Ємність і ціна; 

 Форм-фактор; 

 Тип інтерфейсу; 

 Додаткові можливості (швидкість передачі даних, захист корпусу та 

ін.). 

Тип пам'яті 

В першу чергу вибирати потрібно тип пам'яті - HDD або SSD. 

 

HDD - жорсткий диск в його класичному розумінні. Саме такий тип вінчестера 

встановлений практично у всіх комп'ютерах і ноутбуках. Працює за рахунок 

обертання диска і запису інформації за допомогою магнітної головки. 

Переваги HDD: 

 доступність; 

 Ідеальний варіант для довготривалого зберігання даних; 

 Прийнятна ціна; 

 Велика ємність (до 8 ТБ). 

Недоліки HDD: 

 Низька швидкість читання і запису (за сучасними мірками); 

 Невеликий шум при використанні; 

 Непереносимість механічних впливів - струсів, падінь, сильних 

вібрацій; 

 Фрагментація згодом. 



 

Цей тип пам'яті рекомендується вибирати любителям зберігати на диску велику 

кількість музики, фільмів або програм, а також людям, які працюють з фото і відео 

(для зберігання). Дуже важливо ставитися до нього дбайливо - не тремтіла, не 

упускати, не вдаряти, оскільки через тендітної конструкції зламати пристрій дуже 

легко. 

SSD - сучасний тип накопичувача, який, однак, не можна назвати жорстким 

диском, оскільки у нього відсутні механічні рухомі частини, як у HDD. Такий диск 

теж має ряд плюсів і мінусів. 

Переваги SSD: 

 Висока швидкість запису і читання (приблизно в 4 рази вище, ніж у 

HDD); 

 Повна безшумність; 

 зносостійкість; 

 Відсутність фрагментації. 

Недоліки SSD: 

 Висока ціна; 

 Час напрацювання на відмову. Цей параметр означає, що 

накопичувач буде працювати N кількість годин. У характеристиках SSD завжди 

пишеться час роботи, яка в середньому коливається в районі 1,5 - 2 млн. Годин. 

Якщо перевести 1 500 000 годин в роки, то теоретично накопичувач буде жити 

171 рік. 

 Погана сумісність з ОС.  

Зазвичай SSD використовують для швидкого запуску операційної системи і 

важких додатків, а також для обробки відео і фото з подальшим збереженням на HDD. 

Такі накопичувачі можна вільно брати з собою куди завгодно, не боячись ушкоджень. 

До речі, про обмежену кількість циклів перезапису - нові SSD мають дуже 

великим резервом, і навіть при щоденній навантаженні зможуть пропрацювати довгі 

роки, перш ніж швидкість почне відчутно падати. Тому даний мінус швидше 

формальність. 

Ємність і ціна 

Місткість - другий за важливістю чинник, від якого залежить кінцевий вибір. 

Правила тут максимально прості: чим більший об'єм, тим нижче ціна за 1 ГБ. 

Відштовхуватися слід від того, що ви плануєте тримати на зовнішньому накопичувачі: 

мультимедійні та інші важкі файли, хочете зробити диск завантажувальним, або 

зберігати на ньому дрібні документи і різні невеликі файли. 

Як правило, користувачі набувають зовнішні HDD, оскільки їм не вистачає 

вбудованої пам'яті - в цьому випадку краще всього вибирати серед великих обсягів. З 

огляду на, як зростає якість (і розміри відповідно) аудіо- і відеофайлів, купувати диски 

невеликого обсягу просто не має сенсу. 



 

А ось якщо накопичувач потрібен для зберігання документації, запуску з нього 

операційної системи або важких програм на зразок потужних редакторів / 3D 

проектування, то замість HDD варто придивитися до SSD. Особливість твердотільного 

накопичувача полягає в тому, що швидкість роботи залежить від ємності - 64 ГБ 

працює повільніше, ніж 128 ГБ, а він, у свою чергу, повільніше, ніж 256 ГБ, далі ж 

приріст не дуже відчутний. Тому краще всього вибирати диск з 128 ГБ, а по 

можливості - з 256 ГБ. 

Форм-фактор 

Від ємності накопичувача залежать і його фізичні показники. Типорозмір 

називається «форм-фактор», і буває він трьох видів: 

 1.8 "- до 2 ТБ; 

 

 2.5 "- до 4 ТБ; 

 

 3.5 "- до 8 ТБ. 

 



 

Перші два варіанти невеликі і мобільні - їх легко можна взяти з собою. Третій - 

настільний, і призначений для використання без транспортування. Зазвичай форм-

фактор важливий при покупці внутрішніх накопичувачів, так як в цьому випадку 

важливо вмістити диск всередину у вільний простір. Проте, даний параметр буде 

грати далеко не останню роль і при виборі зовнішнього диска. 

Найбільш актуальними форм-факторами є 2.5 "і 3.5", і розрізняються вони в 

такий: 

1. Вартість. Ціна за 1 ГБ у 3.5 "дешевше, ніж у 2.5", тому один і той же диск 

на 4 ТБ в залежності від форм-фактора може коштувати по-різному. 

2. Продуктивність. У результатах тестів продуктивності лідирують 

вінчестери 3.5 ", проте в залежності від виробника диск на 2.5" може бути швидше 

аналога 3.5 ". Якщо для вас важлива швидкість роботи HDD, то зверніться до 

порівняльних таблиць бенчмарков. 

3. Вага. 2 вінчестера з однаковим об'ємом можуть мати істотну різницю в 

залежності від форм-фактора. Наприклад, 4 ТБ 2.5 "важить 250 г, а 4 ТБ 3.5" - 1000 

р 

4. Шум, енергоспоживання, нагрівання. Формат 3.5 "більш гучний, і вимагає 

більше енергії, ніж 2.5". Відповідно, чим більше споживання електрики, тим 

сильніше нагрівання. 

Тип інтерфейсу 

Така характеристика, як тип інтерфейсу, відповідає за спосіб підключення диска 

до ПК. І варіантів тут два: USB і USB Type-C. 

 

USB - найпопулярніший варіант, але часом недосвідчені користувачі можуть 

придбати диск не ту стандарту. На сьогоднішній день сучасний і актуальний стандарт 

- це USB 3.0, чия швидкість читання складає до 5 ГБ / с. Однак на старих ПК і 

ноутбуках його, швидше за все, немає, і використовується USB 2.0 зі швидкістю 

читання до 480 МБ / с. 

Тому обов'язково дізнайтеся, чи підтримує ваш ПК USB 3.0 - такий диск буде 

працювати в рази швидше. Якщо підтримка відсутня, то підключити накопичувач, 

обладнаний 3.0, вийде, але швидкість на виході буде знижуватися до стандарту 2.0. 

Різниця в стандартах в даному випадку практично не впливає на ціну диска. 

USB Type-C - нова специфікація, яка з'явилася буквально 2,5 роки тому. Являє 

собою стандарт USB 3.1 з типом роз'єму Type-C і швидкістю до 10 ГБ / с. На жаль, 



 

такий роз'єм можна зустріти тільки в ноутбуках або комп'ютерах, придбаних після 

2014 року, або якщо користувач окремо міняв материнську плату на сучасну, 

підтримуючу Type-C.  

Додаткові параметри 

Крім основних критеріїв, існують і другорядні, які так чи інакше впливають на 

принцип використання і ціну диска. 

Захист від вологи, пилу, ударів 

Оскільки зовнішній HDD або SSD може перебувати в 

місці, абсолютно для цього не призначеному, то є ймовірність 

його поломки. Попадання води або пилу згубно позначиться на 

роботі пристрою аж до повного виходу з ладу. HDD крім цього 

боїться і падінь, ударів, струсів, тому при активній 

транспортуванні краще купити накопичувач з протиударною 

захистом. 

Швидкість 

Від даного параметра HDD залежить, з якою швидкістю будуть передаватися 

дані, якими будуть рівні шуму, енерговитратності та нагріву. 

 5400rpm - повільні, тихі, підійдуть для USB 2.0 або для зберігання 

даних без активного зчитування; 

 7200rpm - збалансований варіант за всіма показниками, призначений 

для активного використання. 

SSD ця інформація не стосується, оскільки у них взагалі відсутні обертові 

елементи. У розділі «Ємність і ціна» ви зможете знайти пояснення, чому на швидкість 

роботи впливає обсяг твердотільного диска. Також подивіться заявлені швидкості 

читання і запису - у SSD однієї і тієї ж ємності, але різного виробника, вони можуть 

істотно відрізнятися. Однак не варто гнатися за найвищими показниками, оскільки на 

практиці користувач не помічає різниці між середньою і підвищеною швидкістю SSD. 

Зовнішній вигляд 

Крім різноманітних колірних рішень, можна підшукати модель з наявністю 

індикаторів, які допомагають зрозуміти стан диска. Дивіться і на матеріал, з якого 

виготовлений корпус пристрою. Метал, як відомо, краще проводить тепло, ніж 

пластик, тому краще захистить від перегріву. А щоб захистити корпус від зовнішніх 

впливів, можна придбати захисний чохол. 

Ми розповіли про основні пункти, на які слід покладатися при виборі 

зовнішнього жорсткого або твердотільного диска. Якісний накопичувач при 

правильній експлуатації буде радувати своєю роботою довгі роки, тому має сенс не 

економити на покупці, і підійти до неї з усією відповідальністю. 

 

 

 



 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Читать: 2) §3.5.5. 

- Переглянуть відео: https://www.youtube.com/watch?v=-okDD5BWKjE 

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