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Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 80 

 

ТЕМА: «Технології відображення інформації. Критерії вибору монітора.» 

 

МЕТА:  
- Розглянути  поняття та види моніторів 

- Вивчити  тип матриць 

- Опанувати критерії вибору для монітору 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

Майже у кожної людини вдома є персональний комп’ютер (ПК). Дана техніка 

користується надзвичайною популярністю, адже вона дає змогу працювати, 

розважатися та просто шукати інформацію в Інтернеті. Основними частинами ПК є 

системний блок, клавіатура, миша та монітор. Останній відображає усю інформацію та 

видає готове зображення, тому без нього комп’ютер не матиме сенсу. У споживачів 

часто постає питання: «Як обрати монітор для дому чи для роботи?».  

1. Поняття та види моніторів 

Монітор – це електронний пристрій для відображення інформації. Деякі споживачі 

плутають його з телевізором, проте останній має вбудований тюнер та є самостійним 

приладом, в той час як монітор є залежним від окремого електронного пристрою (ПК). 

 Правильно підібраний монітор є запорукою комфорту та 

максимальної продуктивності 

На даний момент існують 3 основних види даних агрегатів:  

 кінескопні (на основі електронно-променевих трубок),  

 плазмові (PDP)  

 рідкокристалічні (LCD та LED).  

Кінескопні монітори є найпростішими та найдешевшими у своєму 

роді. Наразі ЕПТ пристрої не випускаються, тому на ринку можна 

купити лише б/в дисплеї. Перевагами даного типу є низька ціна, 

дуже довгий термін служби (до 25 років), відсутність необхідності 

в постійному обслуговуванні та ремонті.  Проте такі пристрої є 

застарілими, вони споживають багато електроенергії, мають 

низьку якість зображення та звуку, є дуже важкими та габаритними. 
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Кінескопний монітор прослужить Вам «вірою та правдою» довгі роки 

Плазмові пристрої поклали початок ері «тонких» моніторів 

– їх наділили широким екраном, мінімумом кнопок та 

малою товщиною. Джерелом формування зображення на 

дисплеях є велика кількість піксельних комірок, які 

роблять картинку яскравою та чіткою, дозволяють 

переглядати її під різним кутом.  Але сьогодні PDP 

прилади є надто громіздкими (їх діагональ – від 30 

дюймів), вони споживають багато енергії та коштують 

дорожче, ніж інші, більш сучасні моделі. 

Плазмовий монітор, на відміну від плазмового ТВ, не знайшов багато прихильників 

серед споживачів 

Рідкокристалічні (РК) монітори користуються найбільшим попитом на ринку. 

Розрізняють LCD та LED пристрої. Головна різниця між ними полягає в підсвічуванні 

екрану: перший тип працює на флуоресцентних або люмінесцентних лампах (CCFL-

підсвічування), а другий – на світлодіодах (LED-підсвічування). 

LCD монітори мають ряд таких переваг: прийнятна ціна, відсутність статичної 

напруги (не притягують пил), чітка передача ліній та контурів, зображення не 

«рябить», тривалий термін експлуатації. До їх недоліків можна віднести невелике 

спотворення природних кольорів, низьку контрастність та погану передачу чорного 

кольору. 

LED екрани, в свою чергу, наділені такими характеристиками: яскрава та чітка 

картинка, без спотворення кольорів; висока контрастність та глибина зображення; 

низьке енергоспоживання; менша вага та товщина екрану. Єдиним їх недоліком є 

порівняно вища ціна та інколи нерівномірний розподіл променів світла. 

 

Порівняння LCD (зліва) та LED (справа) дисплеїв 

В свою чергу, LED пристрої за типом підсвічування можуть поділятися на: 

 RGB-LED (в основі – три світлодіоди червоного, синього та зеленого кольорів; 

мають великий спектр забарвлення, який більший за спектр WLED, GB-LED та 

QLED; недоліки – висока ціна, великі габарити пристрою, швидке «старіння» 

світлодіодів, короткий термін служби та велика кількість збоїв у трансляції 
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зображення; дана технологія наразі не використовується по причині її 

дефектності та дороговизни); 

 WLED (в основі – світлодіоди білого кольору; мають невисоку ціну, низьке 

енергоспоживання та не перегрівають сам прилад; недоліки – нерівномірна 

підсвітка, невелике охоплення кольорів); 

 GB-LED (в основі – два світлодіоди зеленого та синього кольорів, поєднані в 

один, та покриті червоним люмінофором; мають широкий спектр барв, стабільну 

передачу кольору, дають яскраву та контрастну картинку; відрізняються 

високою вартістю та відносяться до преміум сегменту); 

 QLED (в основі – кристали надмалих розмірів; мають широкий діапазон 

кольорів, роблять картинку яскравою, проте мало контрастною; з часом не 

вигорають та не втрачають свою яскравість); 

 OLED (в основі – органічні світлодіоди; можуть мати як звичайну, так і вигнуту 

форми; мають великий спектр кольорів та контрастну картинку; недоліки - 

схильні до вигорання, служать недовго (до 2-3 років), мають найвищу ціну). 

Знання основних характеристик моніторів дасть змогу зробити 

вибір легко та правильно 

Також LED-монітори за способом розташування світлодіодів можна розділити на 

дисплеї типу Direct LED та Egde LED. Елементи перших розташовуються позаду 

екрану рівномірно, що робить зображення більш контрастним, яскравим та рівномірно 

освітленим, проте D-LED підсвітка по причині своєї конструкції робить сам монітор 

ширшим та більшим, такі пристрої також є досить енерговитратними. Тип E-LED 

характеризується розміщенням світлодіодів з боків приладу. Така система має 

хороший рівень контрастності та яскравості, проте інколи можлива поява засвітів на 

екрані та нерівномірний розподіл освітлення. 

 
Тим, хто має обмежений бюджет та не є вибагливим до якості картинки, підійдуть 

кінескопні девайси. Якщо ж Ви маєте дещо більше коштів та хочете отримати 

привабливе, яскраве та насичене зображення  – обирайте рідкокристалічні дисплеї 

(найкращий серед них – з підсвіткою GB-LED). Плазмові монітори варто обрати 
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тим, у кого є необмежений бюджет та необхідність у великому екрані для 

проведення презентацій, перегляду фільмів або для відеоігор. 

2. Типи матриці 

Матриця в моніторі – це основний його елемент. Технологія, використана при її 

виготовленні, напряму впливає на якість зображення. Усі рідкокристалічні матриці 

зроблені на основі TFT (тонкоплівковий транзистор). Серед них розрізняють чотири 

основних види: TN, VA, IPS та PLS. 

Дисплей з якісною матрицею дасть глядачеві 

яскраву, кольорову та чітку картинку, на яку можна буде дивитись з різних сторін 

Перший тип – TN – є найпоширенішим (аналог – TN+film). Дана матриця було 

винайдена ще 20 років тому, проте вона продовжує користуватися попитом завдяки 

невисокій ціні, великій швидкості відгуку (дозволяє переглядати динамічні відео, де 

картинки швидко змінюються, без затримок та «підвисань») та прийнятній якості 

зображення. Проте така технологія має свої недоліки: погана передача кольору, 

маленький кут огляду, висока ймовірність появи «битих» пікселів – точок, які не 

відображають картинку. 

Зображення на екрані під різним кутом з TN (зліва) та 

IPS (справа) матрицями 

Матриця VA (аналоги – MVA, PVA, ASV, AHVA, AMVA, AMVA3 тощо ) на 

сьогоднішній день є не дуже поширеною, так як вона, з огляду на якість, знаходиться 

десь поміж матриць TN та IPS. Так, передача кольору, контрастність та чіткість 

зображення у такої технології краща, ніж у попередньої; у матриці VA одна з 

найкращих передач чорного кольору та висока швидкість відгуку. Тим не менш дана 

розробка коштує дорожче та погано передає напівтони барв. 

Різниця між VA (зліва) та IPS (справа) матрицями 
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IPS матриця (аналоги – PLS, SFT, ADS, AH-IPS, S-IPS, H-IPS, P-IPS, UH-IPS тощо) є 

найкращою в своєму роді. Вона має найточнішу передачу кольору, найбільший кут 

огляду, найкращу чіткість, контрастність та помірну яскравість. Серед недоліків 

даного типу можна виділити високу ціну та низьку швидкість відгуку (зображення 

може «пливти» при динамічній зміні кадрів). Тим не менш дану технологію постійно 

видозмінюють та вдосконалюють: останньою є розробка матриці AH-IPS, яка має 

покращену передачу кольору, вищу швидкість відгуку та низьке енергоспоживання. 

 PLS – це новітня розробка компанії Samsung, яка була презентована у 2010 році. Дана 

матриця є вдосконаленою версією IPS матриці, а саме її більш дешевшим аналогом. 

Монітори з такою технологією мають кращу пропускну здатність світла, більшу 

яскравість та нижчу ціну, проте в свою чергу агрегати поступаються попереднику по 

причині нижчої контрастності та меншого спектру кольорів. 

 

 

Монітор Samsung S27F350FHUX з PLS матрицею має 

доволі високі характеристики, а його вартість 

приємно низька 
 

 

 

 

 

 

 

Якщо Ви маєте обмежений бюджет та не прискіпливо ставитесь до якості 

зображення, обирайте матрицю типу TN. Матриці VA та PLS підійдуть тим, хто 

має дещо більше коштів у розпорядженні та бажає насолоджуватись чіткою 

картиною. Більш вибагливим споживачам радимо обрати монітор з матрицею IPS. 

Матриця типу AH-IPS підійде тим, хто бажає отримати максимум від комп’ютеру 

та не має обмежень щодо вартості його складових. 

3. Інші критерії вибору монітору 

До інших критеріїв вибору дисплею відносяться також його габарити та форма екрану, 

формат зображення, час відгуку, інтерфейси, його роздільна здатність та частота 

оновлення кадрів. Розглянемо кожен показник окремо. 

Діагональ 

Про габарити девайсу свідчить його діагональ -  відстань від одного кутку екрану до 

протилежного. Вона зазвичай вимірюється в дюймах (1 дюйм = 2,54 см). На ринку 

наразі представлені моделі з діагоналлю від 15 до 65 дюймів. Існують також моделі з 

розмірами до 90 дюймів, проте їх крайнє мало та й вартість їх захмарна. 

Обирайте даний пристрій залежно від кількості вільного місця, розміру Вашого 

бюджету та особистих побажань: чим вони більші, тим більший монітор Ви можете 

купити. Не забувайте, що чим більшим буде монітор, тим на більшій відстані від нього 

Ви повинні знаходитись, аби не пошкодити зір 
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Формат зображення 

Слідом за діагоналлю варто звернути увагу на формат зображення екрану - це 

співвідношення сторін (висоти та ширини) відносно одна одної. Найбільш 

розповсюдженими є такі: 

4:3 (5:4) – традиційний формат монітора. Такі пристрої мають квадратний екран та 

підходять більше для буденної роботи (інтернет серфінг, використання офісних 

програм, пошти тощо), аніж для перегляду фільмів чи для комп’ютерних ігор, адже 

останні частіш за все виконані у широкому форматі, а тому такий дисплей може 

візуально деформувати картинку. 

16:9 (або 16:10) – широкоформатний монітор з сучасним стандартом розширення. 

Ширина такого пристрою більша за його висоту, що дає йому ряд переваг: більше 

місця на Робочому столі; зручний перегляд фільмів, фото- або відео-матеріалів, гра у 

відео-ігри без деформації зображення. До недоліків такого екрану можна віднести 

вищу ціну та більші габарити. 

Різниця в співвідношенні сторін екранів різного типу 

21:9 – найпопулярніший наразі формат монітора. Така конструкція дозволяє замінити 

собою навіть два дисплеї, адже широкий екран створює атмосферну панораму  та дає 

змогу відкривати багато вікон, дивитись два відео одночасно тощо. Більшість 

пристроїв вміють працювати в режимі Virtual Split Screen, який розділяє екран на 2-4 

окремі робочі зони. Вартість моніторів з таким розширенням чимала – від 4 500 

гривень, проте це пояснюється їх функціональністю та зручністю. 

Також в асортименті наявні й інші співвідношення – 24:10, 32:9 та інші, проте вони не 

користуються особливою популярністю. 

 
Обирайте найбільш комфортний саме для Вас формат екрану та враховуйте цілі, з 

якими плануєте використовувати комп’ютер: для роботи в офісі та для Інтернет-

серфінгу достатньо буде розширення в 4:3 або 5:4, для перегляду фільмів та для 

відео-ігор ідеальними будуть співвідношення 16:9 та 21:9. 
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Форма дисплею 

За формою розрізняють пристрої з пласким та вигнутим екраном. Перевагами першого 

типу є нижча ціна, менша кількість відблисків, великий асортимент моделей та 

можливість закріпити монітор на стіну; другого – об’ємна та реалістична картинка, 

ефект «занурення», ширший кут огляду, стильний дизайн самого пристрою. 

Вигнутий монітор Philips 499P9H/00 з надшироким екраном (32:9) 

дає чітке, контрастне та насичене зображення з ефектом повного 

занурення 

Обирати форму екрану слід з огляду на Ваш бюджет та 

побажання, адже вигнутий дисплей буде коштувати дорожче, 

проте він дасть змогу поринути у світ кіно та відеоігор на повну, а 

плаский збереже Ваші кошти та дасть більш звичне та 

комфортне оку зображення. 

Роздільна здатність 

Роздільна здатність екрану – це кількість точок (пікселів), з яких складається 

зображення. Чим вищий цей показник, тим кращу та якіснішу картинку Ви отримаєте. 

Існують загальні назви роздільної здатності, які Ви можете побачити при виборі 

монітору: 

 1280х1024 – HD 

 1920x1080 – FullHD 

 2560x1140 – QuadHD (QHD) 

 3840x2160 – 4K (Ultra HD) 

 6144x3240 – 6K UHD 

 5120x2880 – 5K UHD 

 7680x4320 – 8K UHD 

 

 

Порівняння якості зображення при 

різному розширенні екрану 

 

 

 

Проте, при виборі розширення необхідно враховувати також призначення, за яким Ви 

будете використовувати комп’ютер: для офісної роботи, роботи з текстом, для соц-

мереж та просто для серфінгу в Інтернеті вистачить HD якості; для перегляду фільмів, 

для відео-ігор та для роботи з зображеннями варто обрати роздільну 

здатність FullHD або QHD; для 3D-моделювання, графічного дизайну та для 

перегляду високоякісних відео чи фото знадобиться якість від 4 до 8K UHD. 

Зверніть увагу, що чим більша роздільна здатність монітору, тим більші його 

розміри. В моніторах з екраном до 20 дюймів можна не звертати увагу на даний 

параметр, адже вони мають оптимальне для них розширення. Дисплеї з високою 
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роздільною здатністю дадуть чітку та деталізовану картинку, проте для ігор в 
цьому випадку може знадобитись більш потужна відеокарта. 

Частота оновлення кадрів 

Важливим аспектом при виборі є також частота оновлення кадрів екрану. Вона 

вимірюється в герцах (Гц) та показує, яке число кадрів за секунду здатен показати 

дисплей. Чим вищий даний показник, тим більш чіткою та «плавною» буде картинка, 

без зайвого мерехтіння та розмитих рухів. Наприклад, старі кінескопні монітори мали 

до 30 Гц, що й спотворювало зображення. 

Для буденної роботи в Інтернеті та в офісних програмах вистачить  60 Гц, для 

перегляду відео та фільмів – до 100 Гц, для відео-ігор середньої якості – до 144 Гц, для 

надпотужних ігор та для моделювання – до 240 Гц. 

Чим вища частота оновлення кадрів монітору, тим вища і його ціна. 

 

Порівняння чіткості зображення в 

динаміці при частоті в 60 та 240 Гц 

 

Час відгуку 

Якщо Ви хочете купити функціональний монітор для комп’ютера, то 

обов’язково зверніть увагу на час його реакції. Він вимірюється в 

мілісекундах; чим менше його значення – тим швидше пристрій 

працюватиме та виконуватиме команди. 

Для нормальної роботи ПК час відгуку не повинен перевищувати 8 мс; для домашніх 

мультимедійних приладів вистачить від 5 до 7 мс; для ігрових приладів дане значення 

має бути меншим за 4 мс. 

Інтерфейси монітору 

Для того, щоб підключити дисплей до джерела зображення, потрібен сумісний 

інтерфейс. Наразі монітори обладнують портами HDMI, DVI, Display Port і VGA. 

Також зустрічаються й бездротові технології передачі зображення. 

 HDMI - найбільш популярний порт для підключення монітора до комп'ютера. 

Його мають практично всі сучасні відеокарти для настільних ПК, ноутбуки та 

інші гаджети. У версії 2.0 HDMI дозволяє передати картинку в 4096х2160 точок, 

також може передавати звук. У більш нових версіях підтримується розширення 

у 8К, але в такому випадку обидва пристрої повинні відповідати новій версії. 
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 DVI – застарілий попередник HDMI. Цілком підходить для передачі роздільної 

здатності 1920х1080 пікселів в 60 Гц, теж може транслювати звук, але має великі 

розміри конектора і непридатний для дуже високого розширення. Досить часто 

зустрічається на відеокартах для настільних ПК, рідше - на материнських платах 

для процесорів з інтегрованою графікою. 

 DisplayPort - перспективний високошвидкісний інтерфейс, який підтримує 4К в 

60 Гц. Має невеликий конектор, вміє передавати звук, але зустрічається на 

моніторах не завжди. На постійній основі присутній лише у ноутбуках Apple, 

але у інших фірм поширений менше. 

 VGA - застарілий аналоговий стандарт передачі зображення. Наразі 

зустрічається тільки в бюджетних моделях. На нових відеокартах для настільних 

ПК практично завжди відсутній, але на випущених до 2014 року – є поширеним 

(часто в поєднанні з портом DVI, кабель підключається через перехідник). 

Обирайте інтерфейс з огляду на те, яку саме 

технологію підтримує та має Ваш процесор. 

 
 

 

 

 

 

4. Додаткові можливості 

Більшість моніторів обладнані деякими функціями та можливостями, які можуть як 

стати в пригоді, так і не знадобитись зовсім. Тому перед остаточним рішенням варто 

проаналізувати існуючі параметри і вирішити, які необхідні саме Вам. 

 Регулювання висоти (Height Adjustment), поворот екрану вправо-вліво (Swivel), 

нахил (Tilt) та повний поворот монітору вертикально (Pivot); 

 

 Веб-камера та мікрофон (дозволяють спілкуватись в месенджерах без 

додаткових аксесуарів); 

 Вбудована акустика (наявність динаміків, які проводять звук без колонок); 

 VESA-кріплення (дозволяє закріпити монітор на стіні за допомогою 

стандартного кронштейну); 



 

 Порти USB (дають змогу підключити переносні пристрої 

інформації напряму до монітору); 

 Підтримка 3D. 

Обирайте дані параметри з огляду на Ваш бюджет: чим він 
більший, тим більше опцій Вам буде доступно. 

5. Ціни та виробники 

Ціни на монітори різноманітні – від 1 700 гривень за найменші та найпростіші 

пристрої до 72 000 гривень за величезне, функціональне та інколи професійне 

обладнання. Така відмінність спричинена різною ціновою політикою виробників, 

різними габаритами, модифікаціями та опціями моніторів. 

На ринку найбільш відомими та популярними виробниками даних приладів є LG, 

Samsung, ASUS та Philips. 

Корейський бренд LG завоював довіру споживачів на міжнародному ринку завдяки 

бездоганній якості, широкому асортименту та сучасному дизайну своїх виробів. Ціни 

на монітори LG досить гнучкі, що робить даний пристрій доступним кожному. Проте, 

відгуки споживачів свідчать про те, що девайси компанії мають й недоліки: 

рідкокристалічні прилади з часом вигорають та втрачають яскравість, а ціни на деякі 

моделі дещо завищені. 

Монітор LG 29WK500-P володіє чудовим співвідношенням 

ціна/якість та форматом зображення 21:9 

 

 

 

Samsung це також корейська компанія, яка на ряду з LG є широко відомим 

виробником техніки та електронних пристроїв. Їх монітори зібрані з якісних 

матеріалів, що робить їх довговічними та функціональними. Перевагами бренду є 

широкий асортимент, гнучка ціна, використання новітніх технологій, висока 

надійність та продуктивність. Проте якщо Ви хочете купити монітор з максимальними 

показниками, краще обрати інший бренд. 

 

Samsung C27FG73FQUX відноситься до серії дисплеїв «Gaming 

Monitor», які ідеально збалансовані для відеоігор –  пристрої мають 
мінімальний відгук та чудову матрицю. 

Девайси ASUS також не менш популярні на ринку за рахунок їх стабільній роботі та 

якості. Перевагами бренду є лаконічний дизайн, широкий асортимент моніторів різної 

форми та типу, найновітніші підсвічування, матриці, інтерфейси тощо. Проте відгуки 
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свідчать, що дисплеї ASUS мають й недоліки: в більшості моделей відсутній HDMI-

кабель та інколи наявні биті пікселі. 

 

Пристрій ASUS XG35VQ не відстає від конкурентів, адже він 

є технологічним, яскравим та стильним 

 

 

Philips – це нідерландська компанія, яка також є відомою та популярною на ринку 

техніки. Бренд завоював споживачів завдяки його найкращим та найнижчим цінам, 

якісній збірці, чудовому асортименту моделей та використанню новітніх технологій. 

Проте більшість моніторів фірми мають малу кількість портів, низькоякісні динаміки 

та інколи скудну комплектацію. 

 

Philips 245C7QJSB– це монітор вартістю в 5 тисяч гривень, який має IPS 

матрицю, W-LED підсвітку та формат зображення 16:9 
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