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УРОК 129 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 41 

ТЕМА: «Встановлення принтера  та налагодження його друку» 

  

МЕТА:  
- Розглянути порядок підключення принтера з USB-кабелем та бездротове з’єднання 

- Вивчити  порядок встановлення програмного забезпечення для ТЗ 

- Опанувати порядок встановлення автовибору принтеру та друку тестової сторінки 

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

уважність 

 

Хід роботи: 

 

1. ПІДКЛЮЧЕННЯ 

За способом підключення принтери діляться на моделі: 

1. З USB-кабелем. Підключення через порт USB. 

2. З LAN-портом. Підключення до комп'ютера або маршрутизатора за допомогою 

Ethernet кабелю з роз'ємом RJ45. 

3. З Bluetooth-адаптером. бездротове з'єднання   з комп'ютером за допомогою технології 

Bluetooth. 

4. З Wi-Fi-адаптером. З'єднання з ПК, через Wi-Fi маршрутизатор. 

Для правильного підключення: 

 підключіть його одним із способів до ПК (мал.1); 

 включите пристрій в мережу 220В;  

 встановіть з'єднання комп'ютера з Інтернетом.  

 

 

 

 

 

 

2. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРІВ 

Як тільки ви підключите принтер до комп'ютера, операційна система автоматично почне 

пошук потрібного драйвера. Пошук і установка може зайняти деякий час. Якщо ПК не 

побачить принтер, скористайтеся драйвером, який є на диску, що йде в комплекті з ним. 

У разі, якщо автоматичний пошук не увінчався успіхом, а диска з драйвером немає: 

1. В пошуку Windows   введіть «Пристрої та принтери» і перевірте, чи з'явилося 

пристрій. 

Мал.1 



2. Якщо немає, скористайтеся програмою «Запуск майстра установки принтерів», 

натиснувши на кнопку «Додавання» (мал.2) 

 

3. Почніть сканування. У разі виявлення, виберіть пристрій, щоб додати до комп'ютера. 

 

 
4. Отримали повідомлення «Пристрої не виявлені»? Натисніть «Необхідний принтер 

відсутній у списку» і дотримуйтесь рекомендацій. 

 

 
5. Також перевірте «Диспетчер пристроїв», можливо ПК виявив принтер, але проблема з 

драйвером. 

Мал.2 



 

 
6. Після успішного підключення, рекомендується перезавантажити комп'ютер (актуально 

для старих моделей). 

 

 

3. НАЛАШТУВАННЯ НА ДРУК 

Виставити деякі настройки можна в «Пристрої та принтери»: 

 

 



Для настройки друку: 

 

4. ПРИСТРІЙ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ 

Якщо при відправці документа на друк, програма вибирає неправильне пристрій (наприклад, 

OneNote 16), потрібно встановити підключений принтер за замовчуванням. 

 

 

Для цього: 

 

5. ПРОБНА СТОРІНКА 

Виберіть в списку ваш новий принтер і зайдіть в його 

властивості, натиснувши правою кнопкою миші по 

іконці принтера, потім лівою по рядку «Властивості 

принтера» в його контекстному меню. 

Натискаємо правою кнопкою миші по іконці 

принтера, потім лівою по рядку «Властивості 

принтера» 

Запустіть надрукувати тестову сторінку. Кнопка для її 

виклику знаходиться в нижній частині вікна. 

 



 
Натискаємо на кнопку «Пробний друк» 

 

6. БЕЗДРОТОВЕ (WI-FI) ПІДКЛЮЧЕННЯ 

Перед тим як підключати принтер до бездротової мережі слід перевірити наявність у його. 

Якщо він є, принтер може працювати автономно. При відсутності роз'єму принтер 

підключається до ПК або сервера друку - невеликого приладу, що забезпечує з'єднання з 

мережею. 

 
Наступний крок   - установка принтера таким чином, щоб він був здатний приймати сигнал 

бездротової мережі, бажано, в прямої видимості з Wi-Fi роутером. Для підключення 

друкувального пристрою до маршрутизатора слід включити принтер і слідувати вказівкам на 

його екрані. всі підтримують бездротове підключення   моделі обладнані дисплеєм для 

виведення інформації. 

Якщо при підключенні виникають проблеми, варто скористатися вказівками інструкції, що 

додається до всіх нових принтерів. Для старих моделей, документів на які немає в наявності, 

можна знайти інформацію на сайті виробника. Деякі пристрої можуть підключатися до 

бездротової мережі тільки через комп'ютер з (найчастіше це ноутбук). 

Для підключення до мережного принтера   комп'ютерів під управлінням ОС Віндоус 

слід виконати такі дії: 

 відкрити "Панель керування"; 

 Вибрати меню пристроїв і принтерів; 

 Натиснути на пункт установки друкувального пристрою; 

 



 Вибрати додавання мережевого принтера; 

 Почекати, поки система визначить наявність друкувального пристрою   і 

автоматично оновить програмне забезпечення; 

Завдання:  

- Проведіть роботи описані в завданні. 

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, запишіть 

алгоритми виконаних робіт, а також оформіть висновок  

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


