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ТЕМА: «Встановлення процесора на материнську плату» 

 

МЕТА:  

- Вивчити етапи встановлення процесора на метеринську плату 

- Опанувати основні відомості про вибір  моделі процесора, материнської 

плати та кулєру 

- Розвити навички роботи з підбору сумісних елементів материнської плати 

та процесора 

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

дисципліну та уважність 

 

Хід роботи: 

Перед початком самого монтування обов'язково варто враховувати деякі 

деталі при виборі комплектуючих. Найважливіше - сумісність системної плати і 

CPU. Давайте по порядку розберемо кожен аспект підбору. 

Етап 1: Вибір процесора для комп'ютера 

Спочатку потрібно вибрати ЦП. На ринку 

присутні дві популярні конкуруючі компанії Intel і AMD. 

Щороку вони випускають нові покоління процесорів. 

Іноді вони співпадають роз'ємами зі старими версіями, 

проте потребують оновлення BIOS, але часто різні 

моделі і покоління CPU підтримуються тільки певними 

материнськими платами з відповідним сокетом. 

До вибору центрального процесора для 

комп'ютера необхідно підійти з максимальною відповідальністю, тому що від якості, 

обраного ЦП безпосередньо залежить працездатність багатьох інших компонентів 

комп'ютера. 

Необхідно співвіднести можливості вашого ПК з даними бажаної моделі 

процесора. Якщо ви вирішили зібрати комп'ютер самостійно, то в першу чергу 

визначитеся саме з процесором і материнською платою. Слід пам'ятати, щоб уникнути 

непотрібних витрат, що не всі материнки підтримують потужні процесори. 

Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір: 

• Вибирайте виробника, якому довіряєте. Сьогодні на ринку є тільки 

два постачальники процесорів для домашніх ПК - Intel і AMD. Детальніше про 

переваги кожного з них розписано нижче. 

• Дивіться не тільки на частоту. Існує думка, що частота є головним 

фактором, що відповідає за продуктивність, але це не зовсім так. На даний 



параметр також сильно впливає кількість ядер, швидкість зчитування й 

записування інформації, об'єм кеш-пам'яті. 

• Перед покупкою процесора дізнайтеся, чи підтримує його ваша 

материнська плата. 

• Для потужного процесора потрібно буде купити систему 

охолодження. Чим могутніше ЦП та інші комплектуючі, тим вимоги до цієї 

системи вище. 

• Звертайте увагу на те, наскільки сильно можна розігнати процесор. 

Як правило, недорогі процесори, які на перший погляд не відрізняються 

високими характеристиками, можуть бути розігнані до рівня ЦП преміум-класу. 

Виробник процесора Intel  Виробник процесора AMD  

Переваги 

✓ Відмінне розподіл ресурсів. 

Продуктивність в ресурсномісткою 

програмі вище (за умови, що крім неї 

більше не запущена інша програма з 

аналогічними вимогами до ЦП), тому що 

вся потужність процесора перекладається 

саме на неї. 

✓ З деякими сучасними іграми 

продукти Intel працюють краще. 

✓ Кращий зв'язок з оперативною 

пам'яттю, що прискорює роботу всієї 

системи. 

✓ Для власників ноутбуків 

рекомендується вибирати даного 

виробника, тому що його процесори 

споживають менше енергії, вони 

компактні і не так сильно нагріваються. 

✓ Багато програм оптимізовані для 

роботи з Intel. 

✓ Співвідношення ціни та якості. 

«Переплачувати за бренд» у 

випадку з AMD не доведеться. 

✓ Широкі можливості для апгрейда 

продуктивності. Можна розганяти 

процесор на 20% від початкових 

потужностей, а також 

налаштовувати напруга. 

✓ Продукти від AMD непогано 

працюють в режимі 

багатозадачності, в порівнянні з 

аналогами від Intel. 

✓ Мультиплатформенні продукти. 

Процесор AMD без проблем буде 

працювати з будь-якою 

материнською платою, ОЗУ, 

відкритий. 

 

Недоліки 

✓ Багатозадачність процесорів при 

роботі зі складними програмами залишає 

бажати кращого. 

✓ Є «переплата за бренд». 

✓ Якщо буде потрібно замінити ЦП на 

більш новий, то велика ймовірність того, 

що доведеться поміняти ще якісь 

комплектуючі в комп'ютері (наприклад, 

материнську карту), тому що «Сині» ЦП 

✓ ЦП від AMD не зовсім надійні, в 

порівнянні з Intel. Найчастіше 

зустрічаються баги, особливо, якщо 

процесору вже кілька років. 

✓ Процесори від AMD (особливо 

потужні моделі або моделі, які були 

розігнані користувачем) сильно 

нагріваються, тому варто задуматися про 

покупку гарної системи охолодження. 



можуть бути несумісні з деякими старими 

комплектуючими. 

✓ Відносно невеликі можливості для 

розгону, в порівнянні з конкурентом. 

✓ Якщо у вас вбудований графічний 

адаптер від Intel, то готуйтеся до проблем 

з сумісністю. 

 

Наскільки важлива частота і кількість ядер 

Існує думка, що чим більше ядер і частоти у процесора, тим краще і швидше 

працює система. Дане твердження є вірним лише частково, тому що якщо у вас буде 

встановлено 8-ми ядерний процесор, але в зв'язці з HDD-диском, то швидкодія буде 

помітно тільки в вимогливих програмах (і то не факт). 

Для стандартної роботи за комп'ютером і для ігор на середніх і низьких 

налаштуваннях, буде цілком достатньо процесора на 2-4 ядра в зв'язці з хорошим 

SSD . Така комплектація порадує вас швидкодією в браузерах, в офісних додатках, при 

нескладній обробці графіки і відео. Якщо в цю комплектацію включити замість 

звичайного ЦП на 2-4 ядра, потужний 8-ми ядерний агрегат, то ідеальна 

продуктивність буде досягнута в важких іграх навіть на ультра-настройках (правда, ще 

багато чого буде залежати від відеокарти). 

Також, якщо у вас постане вибір між двома процесорами з однаковими 

показниками, але різних моделей, то буде потрібно ознайомитись з результатами 

різних тестів. На багато моделей сучасних ЦП їх можна без проблем знайти на сайті 

виробника. 

Про систему охолодження 

 

Деякі процесори можуть поставлятися з системою 

охолодження в комплекті, т.зв. «Боксових». Не 

рекомендується міняти «рідну» систему на аналог від 

іншого виробника, нехай навіть якщо та виконує свою 

роботу краще. Справа в тому, що «боксові» системи краще 

адаптовані під свій процесор і не вимагають серйозної 

настройки. 

Якщо ядра ЦП стали перегріватися, то краще 

встановити додаткову систему охолодження до вже наявної. Це вийде дешевше, а 

ризик що-небудь пошкодити буде нижче. 

Боксова система охолодження від Intel значно гірше, ніж від AMD, тому 

рекомендується проявити особливу уважність до її недоліків. Кліпси, в основному, 

робляться з пластмаси, до того ж дуже важкою. Це викликають таку проблему - якщо 

процесор разом з радіатором встановлюються на дешеву материнку, то є ризик того, 

що вони її «прогнути», привівши в непридатність. Тому, якщо ви все ж віддаєте 

перевагу Intel, то вибирайте тільки якісні материнські плати. Також є ще одна 

проблема - при сильному нагріванні (більше 100 градусів) кліпси можуть просто 

оплавитися. На щастя, такі температури для продуктів Intel велика рідкість. 



«Червоні» ж зробили більш якісну систему охолодження, з металевими 

кліпсами. Незважаючи на це, система важить менше свого аналога від Intel. Також 

конструкція радіаторів дозволяє без особливих проблем встановити їх на материнську 

плату, при цьому з'єднання з материнки буде в рази якісніше, що виключить 

ймовірність пошкодити плату. Але варто враховувати, що процесори AMD 

нагріваються сильніше, тому якісні Боксові радіатори - це необхідність. 

Гібридні процесори з вбудованою відеокартою 

 

Обидві компанії займаються також випуском 

процесорів, де є вбудована відеокарта (APU). Правда, 

продуктивність останньої дуже низька і її досить тільки 

для виконання нескладних повсякденних завдань - роботи 

в офісних додатках, серфінг в інтернеті, перегляд відео і 

навіть на невимогливі ігри. Звичайно, на ринку є топові 

APU-процесори, чиїх ресурсів вистачає навіть для 

професійної роботи в графічних редакторах, нескладної 

обробки відео і запуску сучасних ігор на мінімальних налаштуваннях. 

Такі ЦП коштують дорожче і нагріваються значно швидше, в порівнянні зі 

своїми звичайними аналогами. Також потрібно враховувати, що в разі з вбудованою 

відеокартою, використовується не вбудована відеопам'ять, а оперативна типу DDR3 

або DDR4. З цього випливає, що продуктивність також безпосередньо залежатиме від 

кількості ОЗУ. Але навіть, якщо ваш ПК укомплектований декількома десятками Гб 

ОЗУ типу DDR4 (найшвидший на сьогодні тип), вбудована карта навряд чи зможе 

зрівнятися за продуктивністю з графічним адаптером навіть із середньої цінової 

категорії. 

Однак, APU-процесор в зв'язці навіть з несильно дорогою відкритий, здатний 

порадувати високою продуктивністю в сучасних іграх на низьких або середніх 

налаштуваннях. Але в цьому випадку варто задуматися про систему охолодження 

(особливо, якщо процесор і / або графічний адаптер від AMD), тому що ресурсів 

вбудованих за умовчанням радіаторів може виявитися недостатньо. Краще провести 

тестування роботи і потім, спираючись на результати, вирішити чи справляється 

«рідна» система охолодження чи ні. 

Чиї APU-процесори краще? До недавнього часу в цьому сегменті лідирували 

AMD, але в останні пару років ситуація починає змінюється і за потужностями 

продукти AMD і Intel з цього сегмента вже практично зрівнялися. «Сині» намагаються 

брати надійністю, але в той же час співвідношення ціна-продуктивність трохи 

страждає. Від «червоних» можна отримати продуктивний APU-процесор за не дуже 

високу ціну, але багато користувачів вважають бюджетні APU-чіпи від даного 

виробника ненадійними. 

 

 



Інтегровані процесори 

 

Купівля материнської плати, в яку вже упаяний 

процесор разом з системою охолодження, допомагає 

споживачеві позбутися різного роду проблем з сумісністю 

і заощадити час, тому що все необхідне вже вбудовано в 

материнку. До того ж таке рішення не б'є по кишені. 

Але у нього є свої суттєві недоліки: 

• Немає ніяких можливостей для апгрейда. 

Процесор, який упаяний в материнку, рано чи пізно застаріє, але щоб його 

замінити доведеться повністю міняти материнську плату. 

• Потужність процесора, який інтегрований в материнську плату 

залишає бажати кращого, тому пограти в сучасні ігри навіть на мінімальних 

настройках не вийде. Зате таке рішення практично не шумить і займає дуже 

мало місця в системному блоці. 

• Такі материнки мають не дуже багато слотів для оперативної пам'яті 

і HDD / SSD дисків. 

• При будь-незначній поломці комп'ютер доведеться здати або в 

ремонт, або (що більш ймовірно) повністю замінити материнку. 

Популярні процесори 

Кращі бюджетники: 

• Процесори лінійки Intel Celeron (G3900, G3930, 

G1820, G1840) - самі бюджетний ЦП від Intel. У них є 

вбудований графічний адаптер. Потужностей цілком 

вистачить для повсякденної роботи в невимогливих додатках і 

іграх. 

• Intel i3-7100, Intel Pentium G4600 - трохи дорожчі і 

потужні ЦП. Є різновиди як з вбудованим графічним 

адаптером, так і без нього. Цілком підходять для повсякденних 

завдань і сучасних ігор на мінімальних налаштуваннях. Також 

їх потужностей буде достатньо для професійної роботи з 

графікою і нескладної обробки відео. 

• AMD A4-5300 і A4-6300 - одні з найдешевших на 

ринку процесорів. Правда, їх продуктивність залишає бажати 

кращого, але для звичайної «друкарської машинки» її цілком 

вистачить. 

• AMD Athlon X4 840 і X4 860K - дані ЦП мають 4 

ядра, але не мають вбудованої відеокарти. На відмінно 

справляються з повсякденними завданнями, при наявності 

якісної відеокарти можуть справлятися з сучасними на середніх і 

навіть максимальних налаштуваннях. 



Процесори середньої цінової категорії: 

• Intel Core i5-7500 і i5-4460 - хороші 4-ядерні 

процесори, якими часто комплектуються не найдорожчі ігрові 

комп'ютери. Вони не мають вбудованого графічного чіпсета, 

тому пограти на середньому або максимальній якості в якусь 

нову гру можна тільки, якщо у вас є хороша відеокарта. 

• AMD FX-8320 - 8-ядерний ЦП, який відмінно 

справляється з сучасними іграми і такими складними завданнями 

як відеомонтаж і 3D-моделювання. За характеристиками більше 

нагадує топовий процесор, але є проблеми з високим 

тепловиділенням. 

Топові процесори: 

• Intel Core i7-7700K і i7-4790K - відмінне рішення для 

ігрового комп'ютера і для тих, хто на професійному рівні 

займається відеомонтажем і / або 3D-моделюванням. Для 

коректної роботи потрібна відеокарта відповідного рівня. 

• AMD FX-9590 - ще більш потужний процесор від 

«червоних». У порівнянні з попередньою моделлю від Intel, трохи поступається 

йому в продуктивності в іграх, але в цілому потужності рівні, при цьому ціна 

істотно нижче. Однак даний процесор відчутно нагрівається. 

• Intel Core i7-6950X - це найпотужніший і найдорожчий процесор для 

домашніх ПК на сьогодні. Спираючись на ці дані, а також свої вимоги і 

можливості, ви зможете вибрати підходящий для себе процесор. 

Якщо ви збираєте комп'ютер з нуля, то краще спочатку купити саме процесор, а 

потім під нього інші важливі комплектуючі - відеокарту і материнську плату. 

 Етап 2: Вибір материнської плати 

Наступним кроком буде вибір материнської плати, оскільки її необхідно 

підібрати відповідно до вибраного CPU. Особливу увагу слід приділити сокету. Від 

цього залежить сумісність двох комплектуючих. Варто звернути увагу, що одна 

материнська плата не може підтримувати одночасно AMD і Intel, оскільки у цих 

процесорів зовсім різну будову сокета. 

Крім цього існує ряд додаткових параметрів, які пов'язані з процесорами, адже 

системні плати відрізняються за розміром, кількістю роз'ємів, системі охолодження і 

інтегрованих пристроях.  

Підбір материнки до вже купленого процесора вимагає певних знань. В першу 

чергу, рекомендується звернути увагу на характеристики вже куплених 

комплектуючих, тому що не має ніякого сенсу купувати дешеву материнку під 

топових процесор і навпаки. 

Спочатку, краще купити такі основні комплектуючі як - системний блок 

(корпус), центральний процесор, блок живлення, відеокарту. Якщо ви вирішили 



спочатку придбати материнку, то повинні точно знати, що ви хочете очікувати від уже 

зібраного комп'ютера. 

Спочатку необхідно розуміти які бренди лідирують на цьому ринку і чи можна 

їм довіряти. Ось список рекомендованих виробників материнських плат: 

• Gigabyte - компанія з Тайваню, яка займається випуском 

відеокарт, материнських плат та іншої обчислювальної техніки. 

Останнім часом, компанія все більше орієнтується на ринок ігрових 

машин, де потрібно продуктивне і дороге обладнання. Однак, ще 

випускаються материнські плати для «звичайних» ПК. 

• MSI - теж тайванський виробник комп'ютерних 

комплектуючих, який також орієнтований на 

високопродуктивні ігрові комп'ютери. Рекомендується звернути увагу на цього 

виробника, якщо планується збірка ігрового ПК. 

• ASRock - це менш відомий виробник, який теж з Тайваню. По-

основному, займається випуском обладнання для промислових комп'ютерів, 

дата-центрів і потужних ігрових і / або мультимедійних машин. На жаль, в Росії 

можуть виникнути складнощі з пошуком комплектуючих 

від цієї компанії. Зате вони користуються попитом при 

замовленні через міжнародні інтернет-майданчики. 

• ASUS - найвідоміший виробник комп'ютерів 

і їх комплектуючих. Являє дуже великий асортимент 

материнських плат - від самих бюджетних до самих 

дорогих моделей. Також більшість користувачів вважають цього виробника 

одним з найнадійніших на ринку. 

• Intel - крім виробництва центральних процесорів, 

компанія випускає свої материнки, які відрізняються високою 

стабільністю, найкращою сумісністю з продуктами Intel і дуже 

високою ціною (при цьому їх можливості можуть бути нижче, ніж у 

більш дешевих аналогів). Популярні в корпоративному сегменті. 

Чіпсети у материнських карт 

Від чіпсета прямо залежить те, скільки ви зможете 

підключити комплектуючих до материнки, чи зможуть вони 

працювати зі 100% ефективністю, який процесор краще вибрати. 

По суті, чіпсет - це щось схоже на вже вбудований процесор в 

плату, але який відповідає лише за самі базові функції, наприклад, 

роботу в BIOS. 

Комплектують практично всі материнками чіпсетами від 

двох виробників - Intel і AMD. Залежно від того, який процесор був вами обраний, 

потрібно і вибирати плату з чіпсетом від виробника, обраного ЦП. В іншому випадку, 

є ймовірність, що пристрої будуть несумісні і не будуть працювати нормально. 

Про габарити 

Теж дуже важливий параметр, особливо, якщо ви купуєте материнку для 

невеликого корпусу. Ось список і характеристики основних форм-факторів: 



• ATX - це повнорозмірна материнська плата, яка 

встановлюється в системні блоки стандартних габаритів. 

Має найбільшу кількість роз'ємів з усіх типів. Габарити 

самої плати такі - 305 × 244 мм. 

• MicroATX - це вже урізаний формат ATX. На 

продуктивність вже встановлених компонентів це практично 

ніяк не впливає, але кількість слотів для додаткових 

комплектуючих у неї менше. Габарити - 244 × 244 мм. Такі 

плати встановлюються на звичайні і компактні системні 

блоки, але через свого розміру вони коштують дешевше 

повнорозмірних материнок. 

 

• Mini-ITX - більше підходить для 

ноутбуків, ніж стаціонарних ПК. Найменші 

плати, які може тільки надати ринок комп'ютерних комплектуючих. 

Габарити наступні - 170 × 170 мм. 

 

Крім цих форм-факторів є інші, але вони практично не зустрічаються на ринку 

комплектуючих для домашніх комп'ютерів. 

Процесорний сокет 

Це найважливіший параметр при виборі як материнської 

плати, так і процесора. Якщо сокети процесора і материнки будуть 

несумісні між собою, то вам не вдасться встановити ЦП. Сокети 

постійно зазнають різні модифікації і зміни, тому рекомендується 

купувати моделі тільки з найактуальнішими модифікаціями, щоб в 

майбутньому можна було без проблем провести заміну. 

Сокети від Intel: 

• 1 151 і 2011-3 - це найсучасніші види. Якщо ви віддаєте перевагу 

Intel, то намагайтеся купувати процесор і материнку саме з такими сокетами. 

• 1150 і 2011 - вони до сих пір ще в широкому ходу на ринку, але вже 

почали застарівати. 

• 1155 1156, 775 і 478 - це застарілі моделі сокетов, які ще в ходу. 

Рекомендуються до покупки тільки в тому випадку, якщо більше немає ніяких 

альтернатив. 

Сокети від AMD: 

• AM3 + і FM2 + - це найсучасніші сокети від «червоних». 

• AM1, AM2, AM3, FM1 і EM2 - вважаються або повністю 

застарілими, або вже починають застарівати. 



Про оперативну пам'ять 

На материнських платах з бюджетного сегменту і / 

або невеликих форм-факторів є тільки два слоти установки 

модулів ОЗУ. На платах стандартних розмірів для 

стаціонарних комп'ютерів зустрічається по 4-6 роз'ємів. 

Материнки для невеликих корпусів або ноутбуків мають 

менше 4-х слотів. Для останніх частіше зустрічається таке 

рішення - певна кількість оперативної пам'яті вже упаяні в 

плату, а поруч знаходиться один слот на випадок, якщо 

користувачеві захочеться розширити обсяг ОЗУ. 

Оперативна пам'ять підрозділяється на кілька типів, які позначаються як 

«DDR». Найбільш ходові і рекомендовані на сьогодні - це DDR3 і DDR4. Останній 

забезпечує максимально швидку роботу комп'ютера. Перед вибором материнки, 

переконайтеся, що вона підтримує саме ці типи ОЗУ. 

Також рекомендується врахувати можливість збільшення кількості оперативної 

пам'яті шляхом додавання нових модулів. В цьому випадку звертайте увагу не тільки 

на кількість слотів, а й на максимальний обсяг в Гб. Тобто ви можете купити плату з 6 

роз'ємами, але вона буде підтримувати не так багато Гб ОЗУ. 

Рекомендується звернути увагу на діапазон підтримуваних робочих частот. 

Оперативка DDR3 працює на частотах від 1333 МГц, а DDR4 2133-2400 МГц. 

Материнки практично завжди підтримують дані частоти. Важливо також звернути 

увагу, чи підтримує їх центральний процесор. 

Якщо ЦП не підтримує дані частоти, то купуйте карту з профілями пам'яті 

XMP. В іншому випадку ви серйозно можете втратити в продуктивності ОЗУ. 

Місце для встановлення відеокарт 

 

У материнках середнього і високого класу може 

бути присутнім до 4-х роз'ємів під графічні адаптери. На 

бюджетних моделях зазвичай 1-2 гнізда. У більшості 

випадків використовуються роз'єми типу PCI-E x16. 

Вони дозволяють забезпечити максимальну сумісність і 

продуктивність між встановленими відеоадаптерами. 

Роз'єм має кілька версій - 2.0, 2.1 і 3.0. Чим вище версія, 

тим краще характеристики, але і ціна відповідно вище. 

Роз'єми PCI-E x16 можу також підтримувати інші плати розширення 

(наприклад, Wi-Fi адаптер). 

Про плати розширення 

Плати розширення - це додаткові пристрої, які можна підключити до 

материнке, але які не є критично важливими для роботи системи. Наприклад, Wi-Fi-

приймач, ТБ-тюнер. Для цих пристроїв використовуються слоти PCI і PCI-Express, 

докладніше про кожен: 



• Перший тип стрімко старіє, але до сих 

використовується в моделях бюджетного і середнього класу. 

Він коштує значно дешевше, ніж його більш новий аналог, але 

сумісність пристроїв може страждати. Наприклад, самий 

новий і потужний Wi-Fi-адаптер буде працювати гірше або не 

працюватиме взагалі на даному роз'ємі. Однак, у такого 

роз'єму відмінна сумісність з багатьма звуковими картами. 

• Другий тип новіший і має відмінну сумісність з 

іншими компонентами. Мають дві варіації роз'єму X1 і X4. 

Останній новіший. Типи роз'єму практично ні на що не 

впливають. 

Інформація про внутрішні роз'єми 

 

Вони служать для підключення 

важливих компонентів до материнке всередині корпусу. 

Наприклад, для живлення процесора і самої плати, 

установки жорстких дисків , SSD , Приводу. 

Що відносно живлення материнської плати, то старі 

моделі працюють від 20-ти контактного роз'єму живлення, а 

новіші від 24-ти контактного. Виходячи з цього, бажано, 

вибрати блок живлення або підібрати материнку під 

потрібний контакт. Однак, буде не критично, якщо 24-ти 

контактний роз'єм буде живиться від 20-ти контактного 

блоку живлення. 

Живлення процесора відбувається за схожою схемою, 

тільки разом 20-24-контактних роз'ємів використовуються 4-

х і 8-ми контактні. Якщо у вас потужний процесор, що 

вимагає великої витрати енергії, то рекомендується купувати 

плату і блок живлення з 8-ми контактними роз'ємами. Якщо 

ж процесор не надто потужний, то можна цілком обійтися і 

4-х контактними роз'ємами. 

Що стосується підключення SSD і HDD дисків, то для цього майже у всіх 

платах використовуються роз'єми типу SATA. Підрозділяється на дві версії - SATA2 і 

SATA3. Якщо до головної платі підключається SSD диск, то краще купити модель з 

SATA3-роз'ємом. В іншому випадку, ви не побачите хорошою продуктивності від 

SSD-диска. За умови, що підключення SSD не планується, то можна придбати модель 

з SATA2-роз'ємом, тим самим трохи заощадивши на покупці. 

Інтегровані пристрої 

Материнські карт може слідувати разом з уже інтегрованими компонентами. 

Наприклад, деякі плати для ноутбуків йдуть разом з упаяними відеокартами і 

модулями ОЗУ. У всіх материнках за замовчуванням інтегровані мережева і звукові 

карти. 

https://uk.soringpcrepair.com/category/ssd/


Якщо ви вирішили придбати процесор разом з інтегрованим в нього графічним 

адаптером, то переконаєтеся, що плата підтримує їх підключення (зазвичай це пишуть 

в характеристиках). Також важливо, щоб в конструкцію були інтегровані зовнішні 

VGA або DVI-роз'єми, які потрібні для підключення монітора. 

Зверніть увагу на вбудовану звукову карту. Більшості користувачів буде досить 

стандартних кодеків, типу ALC8xxx. Якщо ви плануєте займатися відеомонтажем і / 

або звукообробки, то краще зверніть увагу на плати, де вбудований адаптер з кодеком 

ALC1150, тому що він забезпечує відмінне звучання, а й коштує набагато дорожче 

стандартного рішення. 

Звукова карта зазвичай має від 3 до 6 гнізд на 3.5 

мм для підключення аудіопристроїв. Іноді трапляються 

моделі, де встановлений оптичний або коаксіальний 

цифровий аудіовихід, а й коштують вони дорожче. Даний 

вихід використовується для професійного звукового 

обладнання. Для звичайного використання комп'ютера 

(підключення колонок і навушників) достатньо всього 3-

х гнізд. 

Ще один компонент, який інтегрований в материнку за замовчуванням - це 

мережева карта, яка відповідає за підключення комп'ютера до Інтернету. Стандартні 

параметри мережевої плати на багатьох материнках - швидкість передачі даних 

близько 1000 Мб / с і мережевий вихід типу RJ-45. 

Головними виробниками мережевих карт є - Realtek, Intel і Killer. Продукти 

першого використовую в бюджетній та середньої цінової категорії. Останні частіше 

застосовуються в дорогих ігрових машинах, тому що забезпечують відмінну роботу в 

онлайн-іграх навіть при поганому з'єднання з мережею. 

Зовнішні роз'єми 

Кількість і типи зовнішніх 

гнізд залежать від внутрішньої 

комплектації самої плати і її ціни, 

тому що в більш дорогих моделях є 

додаткові виходи. Список роз'ємів, які 

найбільш часто зустрічаються: 

• USB 3.0 - бажано, щоб було мінімум два таких виходу. Через нього 

може бути підключений флеш-накопичувач, миша і клавіатура (більш-менш 

сучасні моделі). 

• DVI або VGA - є у всіх платах, тому що з його допомогою можна 

підключити комп'ютер до монітора. 

• RJ-45 - обов'язковий елемент конструкції. З його допомогою 

здійснюється підключення до Інтернету. У разі, якщо на комп'ютері немає Wi-

Fi-адаптера, то це єдиний спосіб підключити машину до мережі. 

• HDMI - потрібен, щоб підключити комп'ютер до телевізора або 

сучасному монітора. Альтернатива DVI. 

• Звукові гнізда - потрібні для підключення колонок і навушників. 



• Вихід для мікрофона або додаткової гарнітури. Завжди 

передбачений в конструкції. 

• Антени Wi-Fi - є тільки в моделях з інтегрованим Wi-Fi-модулем. 

• Кнопка для скидання налаштувань BIOS - дозволяє швидко скинути 

настройки BIOS до заводського стану, не розбираючи при цьому корпус 

комп'ютера. Є тільки на дорогих платах. 

Схеми живлення і електронні компоненти 

При виборі материнської плати обов'язково звертайте увагу на електронні 

компоненти, тому що від них залежить термін роботи комп'ютера. На дешевих 

моделях встановлені звичайні електронні конденсатори і транзистори, без будь-якої 

додаткової захисту. Через 2-3 роки служби вони цілком можуть окислиться і привести 

в непридатність всю систему. Краще вибирайте більш дорогі моделі, наприклад, де 

використовуються твердотільні конденсатори японського або корейського 

виробництва. Навіть якщо вони вийдуть з ладу, то наслідки будуть не настільки 

катастрофічними. 

Дуже важливо звертати увагу на схему живлення процесора. Розподіл схем 

живлення: 

• Низька потожність – використовуються в бюджетних материнських платах, 

мають потужність не вище 90 Вт і не більше 4-х фаз живлення. Під них 

підходять тільки малопотужні процесори, що мають низький потенціал до 

розгону. 

• Середня потужність – мають не більше 6 фаз і потужність, що не перевищує 120 

Вт. Цього достатньо для всіх процесорів з середнього цінового сегмента і деяких 

з високого. 

• Висока потужність – мають більше 8-ми фаз, відмінно працюють з усіма 

процесорами. 

При підборі материнської плати до процесора важливо звертати увагу не тільки на 

те, чи підходить процесор по сокета, а й на напругу. На сайті виробника 

материнських карт можна бачити відразу список всіх процесорів, які сумісні з тієї 

чи іншої платою. 

Система охолодження 

Бюджетні моделі не мають даної системи взагалі, 

або мають один невеликий радіатор, який справляє тільки 

з охолодженням малопотужних процесорів і відеокарт. Як 

не дивно, дані карти перегріваються найрідше (якщо 

звичайно, ви не будете надто сильно розганяти процесор). 

Якщо ви плануєте зібрати хороший ігровий 

комп'ютер, то звертайте увагу на материнські плати з 

масивними мідними трубками радіаторів. Однак, тут є 

проблема - це розміри системи охолодження. Іноді через 

занадто товстих і високих труб буває складно довгу 



під'єднати відеокарту і / або процесор з кулером. Тому потрібно все попередньо 

звірити. 

Етап 3: Вибір охолодження 

Часто в назві процесора на коробці або в 

інтернет-магазині присутній позначення Box. Цей напис 

означає, що в комплекті присутній стандартний кулер 

Intel або AMD, потужностей якого цілком достатньо, 

щоб не давати ЦП перегріватися. Однак топовим 

моделям такого охолодження недостатньо, тому 

рекомендується заздалегідь вибрати кулер. 

Їх присутня велика кількість від популярних і не 

дуже фірм. На деяких моделях встановлені термотрубкі, 

радіатори, а вентилятори можуть бути різних розмірів. 

Всі ці характеристики безпосередньо пов'язані з 

потужністю кулера. Особливу увагу варто звернути на кріплення, вони повинні 

підходити до вашої материнської плати. Виробники системних плат часто роблять 

додаткові отвори для великих кольорів, тому з кріпленням не повинно виникнути 

проблем.  

 Завдання: 

 

1. Оформити звіт до лабораторної роботи, зазначити тему і мету роботи 

2. Теоретичний матеріал коротко занести у звіт. 

3. Дізнайтеся марку і модель вашої материнської плати. Вона може бути нанесена на 

самій платі, дізнатися її також можна на коробці, чеку або інструкції. 

4. Зайдіть на офіційний сайт виробника і знайдіть там потрібну вам материнську 

плату. Знайдіть на сайті виробника розділ CPU support. У цьому розділі ви зможете 

знайти перелік процесорів, які точно працюють з вашою материнською платою. 

Запишіть її у зошит . 

 
 

5. За допомогою стандартних засобів Windows  дізнайтесь характерстику вашого 



процесора. Запишіть у зошит алгоритм пошуку та технічні характеристики. 

 

 
 

6. Оформіть звіт до лабораторної роботи та вислать фото п.4 і 5 на ел. пошту 

2573562@ukr.net 

 

 

 

Домашнє завдання:  

- Підготувати презентацію по матеріалу уроку та вислати на e-mail  

2573562@ukr.net 
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