
Практична робота № 1 
Тема. Охорона праці під час роботи з персональним комп’ютером (ПК) 

Правила техніки безпеки і поведінки в кабінеті інформатики 
Загальні вимоги: 

1. До роботи у комп’ютерному класі допускаються студенти, які пройшли інструктаж з техніки 

безпеки з відповідним записом у журналі з техніки безпеки і підписами. 

            2. Під час роботи  дистанція між очима і екраном монітора повинна бути не менше 50 см. 

                  3. Починайте роботу лише по команді викладача. 

                  4. Під час роботи  виконуйте всі вказівки викладача. 

                  5. Дбайливо поводьтеся з технікою. 

                  6. На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не припускати ударів. 

Суворо забороняється : 
 заходити в кабінет без дозволу викладача; 

 знаходитися в кабінеті у верхньому одязі; 

 включати або виключати апаратуру без вказівки викладача; 

 починати роботу на комп’ютері  без дозволу викладача; 

 торкатися до апаратури вологими або брудними руками; 

 вставати без дозволу викладача зі своїх місць під час роботи за комп’ютерами; 

 торкатися до екрану монітора; 

 торкатися до роз'ємів системного блоку, кабелів, дротів, розеток і пристроїв заземлення; 

 класти книги і зошити на монітор або клавіатуру; 

 самостійно усувати несправність у роботі комп'ютера; 

 самостійно переміщувати апаратуру; 

 бігати по кабінету; 

 їсти за комп’ютером; 

 працювати при поганому самопочутті; 

 заважати роботі інших студентів; 

 заважати роботі викладача. 

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
1. При появі незвичайного звуку або вимкнення апаратури потрібно негайно припинити роботу й довести 

це до відома вчителя або лаборанта. 

2. При появі запаху паленого слід припинити роботу, вимкнути апаратуру і повідомити про це вчителя чи 

лаборанта. Коли це необхідно, допомогти гасити пожежу. 

3. При потраплянні людини під напругу необхідно знеструмити відповідне робоче місце, надати першу 

долікарську допомогу і викликати «швидку». 

4. При виникненні пожежі необхідно знеструмити клас, викликати пожежну команду і приступити до 

гасіння пожежі засобами, які є. 

5. У разі недотримання учнями вимог із охорони праці та пожежної безпеки адміністрація школи може 

притягти їх до дисциплінарної та адміністративної відповідальності. 
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Центральний мікропроцесор, внутрішня пам'ять і системна шина конструктивно завжди 

розташовані в окремому блоці, який називають системним. Системна шина являє собою набір провідників, 

по яким передаються електричні сигнали. Системна шина виконує функцію зв'язку.  
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Центральний мікропроцесор, внутрішню пам'ять, деякі контролери та інші важливі мікросхеми 

завжди розміщують на одній платі, яку називають материнською. Решту складових ПК, а саме пристрої 

введення-виведення інформації під’єднують до материнської плати через спеціальні роз’єми, які 

знаходяться на ній. 

Вся пам’ять в ПК поділяється на внутрішню і зовнішню.  

Внутрішня пам'ять: 

- оперативна пам’ять – швидка, тимчасова (дані зберігаються поки комп’ютер включений); 

- кеш-пам’ять – зверхшвидкодіюча пам’ять для прискорення доступу до оперативної пам’яті; 

- постійна пам’ять (BIOS) – дані занесені при виготовленні, вони не можуть бути змінені; 

- напівпостійна пам’ять (CMOS) – використовується для збереження параметрів ПК; 

- відеопам’ять – використовується для збереження зображення, яке виводиться на екран монітора. 

Зовнішня пам’ять: 

- дискета – об’єм 1,44 Мбт; 

- жорсткий диск (вінчестер); 

- компакт- диски (CD і DVD); 

- флешки.  

Пристрої введення-виведення інформації 

Усі пристрої введення-виведення можна розділити на дві групи: стандартні та нестандартні. 

Стандартні пристрої — це дисплей та клавіатура. 

До нестандартних пристроїв можна віднести такі: 

1. Пристрої зовнішньої пам’яті. 2. Пристрої вивед. інформації (принтери та плоттери, звукові колонки). 

3. Пристрої введ. інформації (миша, сканер). 4. Пристрої зв'язку комп'ютера з телеф. мережею (модем). 

Материнська плата містить такі складові: 

1) процесор; 2) чипсет – мікропроцесорний комплект; 3) шини – набори провідників, по яких 

відбувається обмін сигналами; 4) оперативна пам’ять; 5) постійна пам’ять (BIOS); 6) напівпостійна пам’ять 

(CMOS); 7) роз’єми для підключення пристроїв зовнішньої пам’яті;  8) внутрішні контролери; 9) слоти – 

роз’єми для підключення додаткових пристроїв; 10) панель з роз’ємами на задній стінці (для миші, 

клавіатури….). 

Центральний процесор — це основний пристрій ПК. Він виконує програми, які зберігаються у 

внутрішній пам'яті, керує спільною роботою всіх інших пристроїв, виконує різноманітні операції над 

даними. Фірми, що виготовляють процесори: Intel  і AMD. 

Найважливішою характеристикою процесора є його продуктивність (швидкодія). Вона залежить від 

тактової частоти (2-4,7 Ггц) і кількості ядер (одноядерні, двоядерні, трьохядерні, чотирьохядерні, шести 

ядерні…..). 

Монітор призначено для відображення інформації на екрані. Він керується відеоконтролером 

(відеоадаптером), який знаходиться в системному блоці.  

Види моніторів: 1)побудовані на електронно-променевій трубці (трубчасті); 2) рідкокристалічні; 3) 

сенсорні. Найбільш вживаними на даний час є рідкокристалічні монітори (TFT). Вони мають меншу масу, 

споживають менше енергії, не випромінюють електромагнітних хвиль, що впливають на здоров’я.  

Основні характеристики дисплея: роздільна здатність (кількість точок по вертикалі і горизонталі), 

частота оновлення екрану (85-100Гц) та розмір екрана (19, 21, 22 дюйми). 

Принтери та плоттери.  

Плоттери використовують в основному в інженерній практиці. Вони зебезпечують друкування 

креслень високої якості на листах формату А1. 

Принтери призначені для виведення на папір, а в деяких випадках і на спеціальну плівку 

символьної та графічної інформації.  

Принтери бувають матричні, струменеві та лазерні. Характеристики принтерів: швидкість та якість. 

Матричні – застарілі, 1 сторінка друкується 5 хв. 

Струменеві – 11-23 сторінки за хвилину. 

Лазерні – 14-39 сторінок за хвилину.  

Сканери призначені для введення в комп'ютер графічних об'єктів та тексту. Основна 

характеристика – роздільна здатність.  

Сканери поділяють на ручні, планшетні, роликові і проекційні. 

 Модем – пристрій, призначений для обміну інформацією між віддаленими комп’ютерами по 

каналах зв’язку. Модеми поділяють на радіомодеми (флешка) і кабельні модеми.  

Основні параметри модемів: продуктивність (біт/с), підтримувані протоколи зв'язку, шинний 

інтерфейс.  


