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Диск. Сьогодні це слово, мабуть, відоме всім. Комп’ютерну справу — зберігання чи 
перенесення інформації — не можна уявити без диска — ‘предмета, який має форму 
плоского круга’. 

Творці комп’ютера свого часу для запису інформації зробили магнітний носій, який 
обов’язково мав бути плоским і круглим, оскільки у процесі роботи він обертається на 
великій швидкості. Деталь назвали диском, а слово одразу закріпилося у різних мовах світу, 
серед них і в українській. Однак це було лише початком, який став ґрунтом для виникнення 
нових слів і нових лексичних значень у відомих словах. 

Основний нагромаджувач інформації комп’ютера сьогодні називають жорстким диском. 
Така назва виникла завдяки жорсткій поверхні диска. На початку 70-х років XX століття 
провідний виробник комп’ютерного обладнання фірма IBM розробила жорсткий диск, на 
якому розміщувалося по 30 секторів на кожній з 30 записувальних доріжок. Позначення 
диска 30/30 було схоже на одну з моделей відомої рушниці Winchester, тому жорсткий диск 
стали називати ще вінчестером — словом, абсолютним синонімом до словосполучення, яке 
виникло раніше. Під впливом російської мови в українській став уживатися розмовний 
варіант слова вінчестер — вінт, який часто трапляється в онлайновому спілкуванні. Але 
якщо виникнення російського винт пов’язане з тим, що це слово було схоже на першу 
частину запозиченого в російській мові слова винчестер, крім того, ще й існувала реалія, яка 
називалася винт, то в українській мові це слово не викликає таких асоціацій. Тому в мові 
українських користувачів є й перекладений розмовний варіант — гвинт, який вживається в 
тому самому значенні — ‘жорсткий диск комп’ютера’. 

Щоб перенести інформацію з одного джерела на інше, використовують гнучкий диск. 
Найбільш відомим різновидом гнучкого диска є дискета. Цю маленьку магнітну пластинку 
іноді ще називають флопі-диском (від англ. floppy ‘пасивний’). 

Жорсткий диск та дискети є носіями інформації, які організовані у файли. Файли в свою 
чергу перебувають у відповідній організаційній системі, одна з яких має назву DOS (від англ. 
Disk Operating System — ‘дискова операційна система’). Абревіатура DOS на позначення 
однієї з найпопулярніших і найстаріших операційних систем закріпилася на сайтах та у 
комп’ютерних програмах українською мовою в англійській літерації. 

У комп’ютері жорсткий диск можна розділити на декілька частин і працювати з ними, як 
із окремими дисками. Ці диски називаються логічними, вони не є незалежними фізичними 
пристроями. 

Згодом обсяги інформації зросли, і такий немісткий носій, як дискета, вже не 
задовольняв комп’ютерників. Одним із нагромаджувачів, здатним суттєво змінити ситуацію, 
став Zip-диск. На вигляд як звичайна дискета, але трішечки товща, зіп-диск (таке слово 
нерідко можна зустріти на сайтах) вміщував у десятки разів більше інформації, ніж дискета. 
Але ще більше інформації порівняно з зіп-диском вміщалося на Jaz-диску, або джазовому 
диску, як його називають користувачі. 

Час ішов, а життя ставило нові випробування. Усі вище перелічені диски були гарними, 
однак з єдиною вадою — вони були магнітними. Тобто будь-який вплив електромагнітного 
поля міг знищити величезні архіви та бази даних. Тому виникла потреба в новій технології. 
Цю проблему частково зняла технологія магнітооптичного запису, коли носій створювався за 
допомогою оптичної технології — лазера. Так з’явився магнітооптичний диск, або, як його 
ще називають, магнітооптика. Він став більш надійним, оскільки його магнітне поле було 
захищене від зовнішнього впливу. Але з’явилася нова проблема: магнітооптика разом із 
пристроєм для запису та зчитування інформації — задоволення не для бідних. 

Проблеми було знято з використанням оптичних, або, інакше, лазерних дисків. На  
CD-диск (CD — від англ. compact disk — дослівно ‘компактний диск’) вміщувалося багато 
інформації, і вони одразу завоювали наші симпатії. Ну хто зараз не знає, що таке компакт-



диск, а якщо поспілкуватися з комп’ютерниками, то можна почути і про сідюки, сідюшники, 
компахи та ще багато іншого. Наприклад, чистий компакт-диск називають болванкою, 
пристрій, за допомогою якого можна записати на диск інформацію, — сіді-райтером (від 
англ. CD-writer ‘записувач компакт-диска’), а пристрій, який дозволяє перезаписувати 
компакт-диск, -рерайтером (від англ. CD-rewriter ‘nepe-записувач компакт-диска’). 

Людям виявилося і цього замало, адже компакт-диск вже не настільки великий, як це 
здається на перший погляд: на нього може поміститися лише (!) один фільм або 11 годин 
музики. А через це, наприклад, при записі фільму доводиться «економити» на якості 
зображення та звучання. Тому в цьому плані компакт-диск починають заміняти новим 
носієм — DVD-диском (від англ. Digital Versatile Disk ‘багатосторонній мінливий диск’). 
Зовні DVD-диск не відрізняється від свого попередника компакт-диска, однак технологія 
використання особливого лазерного променя надає йому значних переваг щодо обсягу. 
Тепер, наприклад, фільм на DVD-диску можна дивитися в такій якості, яка перевищує 
ефірну, а багатоканальний цифровий стереозвук повністю переносить глядача у віртуальний 
світ кіно. 

Технологічні процеси спричинили появу нових слів, в основі яких є частина -диск-. Так, у 
комп’ютері обов’язково має бути дисковод — пристрій для зчитування та запису чи просто 
зчитування інформації. Існують Zip-дисковод, Jaz-дисковод, МО-дисковод (магніто-
оптичний). Диск характеризується наявністю дискового простору, інакше кажучи, обсягом. 
Поза межами комп’ютерного світу активного вжитку, наприклад, серед любителів музики 
набуло слово CD-плеєр, або компакт-диск-плеєр. Таким яином, слово диск стало основою 
для творення величезної кількості нових комп’ютерних термінів, і цей процес триває. 
 


