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Ремонтується все! 

Синій екран  

смерті 

Синій екран — не 

вирок 

 Вихід з ладу апаратної частини 

комп'ютера (жорсткого диска, опе-

ративної пам'яті, відеокарти,  блоку 

живлення і т.д.);  

 конфлікт пристроїв комп'ютера, 

несумісності обладнання з опе-

раційною системою;  

 перегрів пристроїв ПК;  

 невідповідний драйвер;  

 конфлікт драйверів; несумісність 

драйвера з операційною системою; 

 неправильні налаштуваннях BIOS; 

 нестача вільного місця на жорстко-

му диску; 

 зараження різноманітними шкідли-

вими програмами (вірусами); 

 розгін процесора і оперативної 

пам'яті. 



Слід уважно прочитати повідомлення, щоб 

встановити, в чому ж проблема. Найчастіше він 

з'являється у випадках, коли несправне певне 

апаратне забезпечення, або через конфлікт драй-

верів, оновлень, тощо. Помилки на синьому екра-

ні (які іноді ще називають помилками на чорному 

екрані або помилками «Stop») можуть виникнути 

через серйозну проблему, 

яка призводить до неочі-

куваного завершення ро-

боти або перезавантажен-

ня Windows. На екрані може відобразитися пові-

домлення «Роботу Windows завершено, щоб за-

побігти пошкодженню комп’ютера та даних на 

ньому». 

 

 

Варто спочатку спробувати просто переза-

вантажити ПК, якщо це не допомогло, перевірити 

чи всі складові ПК та зовнішні пристрої, які до 

нього підключені, якщо вони в порядку, розшиф-

рувати інформацію, яку несе в собі “синій екран”. 

Як бачите, причин досить багато і гадати не має 

сенсу. На щастя, синій екран смерті містить підка-

зки про те, з чого це раптом Windows початку да-

вати збої. Серед незрозумілого тексту будуть ко-

ди помилок, які містять пряму вказівку на те, що 

викликало збій. 

 

 

Що таке синій екран? 

На комп'ютері з'явився синій екран. Багато 

користувачів лякаються, коли бачать на своєму 

моніторі синій екран, оскільки багато чули про 

нього, але не завжди розуміють, що це таке. Для 

початку слід розі-

братися в термі-

нології, оскільки 

синій екран у Win-

dows може з'яв-

лятися з різних 

причин. Варто зазначити, що синій екрані, з'явля-

ється через помилки, які 

не завжди є критичними 

для ПК. Так, під час заван-

таження ПК на синьому 

фоні може з'явитися пові-

домлення про те, що будь-який пристрій не підк-

лючений.  

1. Назву помилки (важлива інформація); 

2. Рекомендації по її усуненню (є стандарт-

ним текстом для певних груп помилок); 

3. Шістнадцятковий код помилки; 

4. Параметри помилки (для деяких помилок 

є важливою інформацією); 

5. Назву драйвера, що викликав помилку 

(важлива інформація вказується не 

завжди); 

6. Адресу місця, в якому виникла помилка 

(вказується не завжди). 

Що робити? 

Синій екран містить: 


