
 

 

Дата: 11.02.2021 

Група: 34 

Предмет: Діагностика комплексів апаратури з обробки інформації  та програмного 

забезпечення 

 

УРОК 13 

Лабораторно-практична робота №4 

 

ТЕМА: «Заміна чіпсета» 
 

МЕТА:  
- Розглянути порядок роботи з заміни процесора 

- Вивчити  особливості нанесення термопасти 

- Опанувати порядок заміни старих і встановлення нових комплектуючих 

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

та уважність 

 

Хід роботи: 

1. Підготовчий етап 

На цьому етапі потрібно закупитися всім необхідним, а також підготувати комплектуючі 

комп'ютера до маніпуляцій з ними. 

Для подальшої роботи вам знадобиться: 

 Новий процесор. 

 Хрестова викрутка. На цей пункт потрібно звернути особливу увагу. Обов'язково 

дивіться, щоб викрутка підходила до кріпленням на вашому комп'ютері. В іншому 

випадку, є ризик пошкодити головки болта, тим самим унеможлививши розкриття 

корпусу системника в домашніх умовах. 

 Термопаста. Бажано не економити на цьому пункті і вибрати саму якісну пасту. 

 Інструменти для внутрішньої чистки комп'ютера - не жорсткі пензлики, сухі 

серветки. 

Перед початком робіт з материнською платою і процесором відключіть системний блок 

від живлення. Якщо у вас ноутбук, то також обов'язково потрібно витягти акумулятор. 

Усередині корпусу проведіть ретельне очищення від пилу. В іншому випадку ви можете 

занести частинки пилу в сокет, під час зміни процесора. Будь-яка частинка пилу, що 

потрапила в сокет, може викликати серйозні проблеми в роботі нового ЦП, аж до його 

непрацездатності. 

 

 



 

 

Етап 1: зняття старих комплектуючих 

На цьому етапі вам доведеться позбутися від колишньої системи охолодження і 

процесора. Перед роботою з «нутрощами» ПК рекомендується поставити комп'ютер в 

горизонтальне положення, щоб не збити кріплення певних елементів. 

Дотримуйтесь даної інструкції: 

1. Від'єднайте кулер, якщо такий є в конструкції. 

Кріплення кулера до радіатора, як правило, 

здійснюється за допомогою спеціальних болтів, 

які необхідно відкрутити. Також кулер може 

кріпитися за допомогою спеціальних, 

пластикових закльопок, що полегшить процес 

зняття, тому що вам потрібно просто відклацнути 

їх. Часто кулери йдуть разом з радіатором і 

від'єднувати їх один від одного не обов'язково, 

якщо це ваш випадок, то можете пропустити цей 

крок. 

2. Аналогічно знімаємо радіатор. Будьте обережні при знятті габаритних радіаторів, 

тому що ви випадково можете пошкодити будь-якої елемент материнської плати.

 

3. З старого процесора видаляється шар термопасти. Видалити її 

можна за допомогою ватної палички, змоченої в спирті. Ні в 

якому разі не відскрібати пасту нігтями або іншими схожими 

предметами, тому що можете пошкодити оболонку старого 

процесора і / або місце для кріплення. 

4. Тепер необхідно зняти сам процесор, який кріпиться на спеціальний пластиковий 

важіль або екран. Акуратно відведіть їх, щоб витягти процесор. 

 

 

 

 



 

 

Етап 2: установка нового процесора 

На цьому етапі потрібно правильно встановити вже інший процесор. Якщо ви підбирали 

процесор, виходячи з параметрів вашої материнської плати, то серйозних проблем 

виникнути не повинно. 

Покрокова інструкція виглядає так: 

1. Щоб закріпити новий процесор, потрібно знайти т.зв. 

ключ, який знаходиться на одному з кутів і виглядає як 

трикутник, позначений кольором. Тепер на самому сокеті 

потрібно знайти роз'єм під ключ (має форму трикутника). 

Щільно прикладіть ключ до гнізда і закріпіть процесор за 

допомогою спеціальних важелів, які розташовані з боків 

сокета. 

 

2. Тепер нанесіть термопасту на новий процесор тонким шаром. Наносити потрібно 

акуратно, не використовуючи гострих і твердих предметів. Одну-дві краплі пасти 

акуратно розмажте спеціальної пензлем або пальцем по процесору, не виходячи при 

цьому за краї. 

 
3. Поставте на місце радіатор і кулер. Радіатор повинен прилягати досить щільно до 

процесора. 

4. Закрийте корпус комп'ютера та спробуйте його включити. Якщо процес 

завантаження оболонки материнської карти і Windows пішов, то значить ви правильно 

встановили ЦП. 

 

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 


