
 

 

Дата: 10.02.2021 

Група: 34 

Предмет: Діагностика комплексів апаратури з обробки інформації  та програмного 

забезпечення 

 

УРОК 11 

Лабораторно-практична робота №3 

 

ТЕМА: «Робота з чищення для обслуговування ПК» 
 

МЕТА:  
- Розглянути порядок роботи з хімічними препаратами для обслуговування пк 

- Вивчити  особливості хімічних препаратів 

- Опанувати порядок роботи з чистки системного блоку та ноутбуку 

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

та уважність 

 

Хід роботи: 

1. Порядок чищення системного блоку стаціонарного комп'ютера 

Процес очищення настільного ПК від пилу складається з декількох етапів, Насамперед 

необхідно підготувати всі інструменти, які можуть при виконанні процедури, а саме: 

 Набір підходять під ваш системний блок викруток для розбирання пристрою; 

 Маленькі і м'які пензлики для важкодоступних місць; 

 Гумовий ластик; 

 Гумові рукавички (при бажанні); 
 Порохотяг. 

Розбирання комп'ютера і першорядна чистка 

Для початку необхідно зняти бічну кришку системного блоку. Це робиться за допомогою 

спеціальних шурупів, розміщених на задній частині пристрою. Природно, перед 

початком роботи потрібно повністю відключити комп'ютер від електрики. 

 



 

 

Якщо останній раз комп'ютер чистився досить давно, в цей момент перед вами 

розкриються величезні товщі пилу. Насамперед потрібно позбутися від них. Найкраще з 

цим завданням впорається звичайний пилосос, в який можна засмоктати більшу частину 

пилу. Ретельно пройдіться їм по всій поверхні комплектуючих. Будьте обережні і не 

торкайтеся до материнської плати і інших елементів системного блоку твердими 

предметами, так як це може привести до поломки апаратних компонентів. 

 

Як з цим буде закінчено, можна переходити до наступних кроків. Для правильної і 

якісної очистки необхідно від'єднати всі комплектуючі один від одного, після чого 

працювати з кожним із них окремо.  

Розбирання відбувається за допомогою відкручування всіх шурупів, які тримають 

комплектуючі. Також, як правило, існують спеціальні засувки, за допомогою яких 

встановлена оперативна пам'ять або кулер для процесора. Все залежить виключно від 

індивідуальної комплектації пристрою. 

Кулери і процесор 

Як правило, найбільша кількість пилу накопичується в вентиляторі і радіаторі, що 

входять в систему охолодження процесора. Тому почистити цей компонент комп'ютера 

найважливіше. Вам знадобиться пензлик, приготована раніше, а також пилосос. Для того 

щоб зняти кулер, необхідно послабити засувки, на яких він тримається. 

 

Ретельно продуйте радіатор з усіх боків, щоб вилетіла що не осіли пил. Далі в хід вступає 

пензлик, за допомогою якої можна пробратися в кожен елемент решітки і ідеально її 



 

 

вичистити. До речі, крім пилососа, можна використовувати гумову грушу або балончик зі 

стисненим повітрям. 

 

Сам процесор знімати з материнської плати не потрібно. Досить лише протерти його 

поверхню, а також ділянку навколо нього. До слова, крім очищення комп'ютера від пилу, 

даний процес найкраще поєднати з заміною термопасти.  

Також варто звернути увагу на необхідність змастити все вентилятори. Якщо до цього ви 

помічали зайвий шум при роботі комп'ютера, цілком можливо, що прийшов час мастила. 

Блок живлення 

Щоб витягти блок живлення з системного блоку комп'ютера, потрібно відкрутити 

шурупи, розташовані на його задній частині. До цього моменту від материнської плати 

повинні бути відключені всі кабелі, що йдуть від блоку живлення. Далі він просто 

дістається. 

   

З блоком живлення все не так просто. Пов'язано це з тим, що його не тільки потрібно 

відключити від материнської плати і витягти з системника, а й розібрати. Це можна 

зробити за допомогою спеціальних шурупів, розміщених на його поверхні. Якщо таких 

немає, спробуйте відірвати всі наклейки і подивитися під ними. Часто шурупи 

розміщують саме там. 

Отже, блок розібраний. В цілому, далі все відбувається по аналогії з радіатором. 

Спочатку продуває все пилососом або грушею, щоб 

позбутися від нестійкої пилу, що з'явилася не так давно, 

після чого працюєте пензликом, пробираючись в 

важкодоступні місця пристрою. Плюс до всього можна 

скористатися балончиком зі стисненим повітрям, який 

теж відмінно справляється із завданням. 



 

 

Оперативна пам'ять 

Процес очищення оперативної пам'яті дещо відрізняється від такого для інших 

компонентів. Пов'язано це з тим, що вона являє собою невеликі планки, на яких 

накопичується не так вже й багато пилу. Однак чистку необхідно провести. 

 

Якраз для оперативної пам'яті і потрібно було приготувати гумовий ластик або 

звичайний олівець, на зворотному кінці якого є «Стерк». Отже, необхідно витягти планки 

з гнізд, в яких вони розміщені. Для цього необхідно послабити спеціальні засувки. 

   

Коли планки будуть вилучені, слід ретельно, але не перестаралася, терти гумкою по 

контактам жовтого кольору. Таким чином ви позбавитеся від будь-яких забруднень, що 

заважають роботі оперативної пам'яті. 

Відеокарта 

 

Все, що можна зробити в нашому випадку, це якісно 

продути графічний адаптер в усі отвори, а також 

спробувати пробратися пензликом туди, куди вийде. 

Тут все залежить від моделі, наприклад, старі карти не 

потрібно розбирати, оскільки у них відсутня корпус. 

 

Якщо, звичайно, ви 

впевнені в своїх силах, можете спробувати зняти корпус з 

графічного адаптера і провести його очищення, а також 

замінити термопасту. Але будьте обережні, тому що даний 

пристрій є дуже крихким. 



 

 

Материнська плата 

До чищенні цього елемента комп'ютера найкраще приступати в самому кінці, коли всі 

інші компоненти будуть від'єднані і очищені. Таким чином відкривається можливість 

провести повну і ретельну очистку плати від пилу без перешкод від інших 

комплектуючих. 

 

Відносно самого процесу, все відбувається за аналогією з процесором або блоком 

живлення: повний продув пилососом з подальшою чищенням пензликом. 

2. Чистка ноутбука від пилу 

Оскільки процес повного розбирання ноутбука є досить 

непростим, його можна довірити тільки фахівцеві. Звичайно, 

можна спробувати зробити це в домашніх умовах, але досить 

велика ймовірність того, що зібрати пристрій назад не вийде. А 

якщо і вийде, то не факт, що його робота буде такою ж 

стабільною, як і раніше. 

Однак існує непоганий варіант того, як можна виконати поверхневу чистку ноутбука від 

пилу. Так, цей спосіб не дає настільки якісний результат, якого можна досягти при 

повному розбиранні пристрою, але і він не такий уже й поганий. 

Даний спосіб полягає в частковому розбиранні. Потрібно зняти акумулятор і задню 

кришку ноутбука. Це зможе зробити кожен. Вам знадобиться викрутка, яка підійде до 

шурупів на задній кришці ноутбука. Спосіб вилучення акумулятора залежить від моделі, 

як правило, вона розташовується на поверхні ноутбука, тому труднощів виникнути не 

повинно. 

 

Коли задня панель пристрою буде «оголена», вам знадобиться балончик зі стисненим 

повітрям. Його можна знайти в будь-якому спеціалізованому магазині за низькою ціною. 

За допомогою маленької трубки, через яку виходить сильний потік повітря, ви зможете 



 

 

непогано очистити свій ноутбук від пилу. За більш ретельної чищенням, знову ж таки, 

краще звернутися в сервісний центр. 

Дуже важливо регулярно виконувати ретельне очищення комп'ютера або ноутбука від 

накопичилася в ньому пилу. Причому це має бути не проста поверхнева чистка за 

допомогою пилососа. Якщо ви дорожите своїм пристроєм і його коректної роботою, 

необхідно з повною відповідальністю підходити до даного питання. В ідеалі, 

позбавлятися від забруднень в ПК найкраще з періодичністю в 1-2 місяці, але можна і 

трохи рідше. Головне, щоб між такими сеансами не проходило за півроку або року. 

 

 

Завдання: 

- Проведіть роботи описані в лабораторній роботі 

- Оформіть звіт до роботи в якому опишіть відповіді на запитання  та висновок 

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


