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УРОК 107 

 

ТЕМА: «Компоненти ПК. Підготовка компонентів до збирання ПК» 

 

МЕТА:  
- Розглянути  принципи підбору компонентів до збору ПК 

- Вивчити  порядок  збору компонентів 

- Опанувати  характеристики компонентів 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового  матеріалу: 
 

Ця інструкція розроблена для того, щоб допомогти Вам в складанні системного блоку ПК – 

основи настільного комп'ютера. Компоненти і/або розводка друкарської плати, згадувані в 

даній інструкції, можуть відрізнятися від вашої системної плати. Цю інструкцію слід 

використовувати як загальне керівництво. Докладну інформацію по системній платі можна 

знайти в  Короткому керівництві користувача до системної плати (Quick User's Guide), яке 

додається до кожної плати. 

Цю інструкцію можна читати в довільному порядку. Ви можете переходити із сторінки 

на сторінку, вибираючи ту інформацію, яка вас цікавить. Проте повне прочитання інструкції 

дозволить вам зрозуміти логічну послідовність процесу складання комп'ютера. 

 

Використовувані позначення 

У цій інструкції ми використовуємо ряд піктограм, щоб полегшити розуміння процесу 

збірки. 

 

 
Знак "Увага" означає, що у разі ігнорування даної рекомендації може відбутися 

пошкодження апаратури або нанесення шкоди користувачеві. 

 
Знак "Заборона" означає, що спроба самостійного ремонту або модифікації устаткування 

може привести до пошкодження апаратури або нанесення шкоди користувачеві. 

 



 

 
Знак "Заборона" означає, що спроба доторкнутися до пристрою може привести до 

пошкодження апаратури або нанесення шкоди користувачеві. 

 

 
Знак "Заборона" означає, що спроба включити живлення може привести до пошкодження 

апаратури або нанесення шкоди користувачеві. 

 

  
Знак "Порада" відзначає інформацію, яка може вам допомогти в процесі збірки.  

 

Підготовка робочого місця і техніка безпеки. 

 

Перевірка комплектності. 

Робоче місце – звичайний письмовий стіл. Очистіть його поверхню від сторонніх 

предметів і встановіть недалеко від водогінної труби або хоч би центрального опалювання.  

Вже куплено  набір компонентів ( комплектуючих) системного блоку комп'ютера, що 

відповідає його основному призначенню (домашній, мультимедійний, обробка графіки, 

САПР, ігровий і тому подібне). Компоненти мають бути сумісні, а  конфігурація - 

збалансована і оптимізована . 

Рекомендуємо підготувати наступні інструменти.  Працювати з ними буде зручне і безпечно. 

 
Хрестова викрутка. Використовуватиметься практично під час всього процесу збірки. Вам 

зручніше працюватиме, якщо викрутка має магнітний наконечник. 



 

 
Пасатижі. Використовуються як додатковий інструмент при відключенні роз'ємів живлення 

або витяганні заглушок корпусу. 

 
Пінцет. Використовується для роботи з дрібними гвинтиками і установки перемикачів. 

  

Розкладіть  комплектуючі і інструменти на чистій непровідній поверхні поблизу монтажного 

столу (рис.1).  Всі комплектують і інструменти помічені цифрами, а розшифровка міток дана 

під малюнком. 

 

Рис.1. 

 

 

 

 

 

 



 

1 - материнська плата, 

2 - відеокарта стандарту PCI Express, 

3 - система охолодження (алюмінієвий радіатор і кулер для розсіювання тепла), 

4 - сам процесор під сокет (роз'єм) LGA 775, 

5 - два модулі оперативної пам'яті стандарту DDR2, 

6 - IDE шлейф (для підключення вінчестера або CD - DVD старого стандарту), 

7 - привід DVD - ROM, 

8 - блок живлення комп'ютера, 

9 - вінчестер (жорсткий диск) стандарту SATA, 

10 - шлейф (для підключення вінчестера або CD - DVD стандарту SATA), 

11- флопі-диск (дисковод) і його кабель передачі даних. 

 
 
 
 

Усі ці компоненти розташовують у системному блоку. 
 

 

У нових корпусах кріплення, мережевий шнур, ніжки і заглушки знаходяться усередині 

корпусу. Ставимо корпус на монтажний стіл і відкручуємо 4 кріпильні гвинти, помічені 

червоними стрілками (рис.2) на задній стінці корпусу. 

 



 

 
Після цього необхідно відкрити бічні стінки корпусу, для цього, як правило, їх необхідно 

трохи зрушити назад, після чого бічні стінки вільно відділяються від корпусу  

 
Рекомендується відразу зняти одну із заглушок на передній панелі, як правило, саму 

верхню так, як показано на малюнках 4 знизу, для установки приводу оптичних дисків. 

 
Рис.4. 

Тепер корпус комп'ютера необхідно покласти на правий бік, якщо дивитися від передньої 

панелі. 



 

 
 

Рис.5. 

Візьміть достатньо довгий гнучкий мідний дріт, зачистіть кінець його і приєднайте  

гвинтом до задньої стінки корпусу.  

Ретельно очистіть від фарби і іржі невелику ділянку водогінної (теплової) труби і 

охопіть її хомутом з листового металу, краще кольорового. Приєднайте до хомута інший 

кінець дроту. Заземливши таким чином корпус системного блоку, ви виконаєте основну 

вимогу безпеки цих монтажних робіт – захистите  мікроелектроніку від пошкодження 

статичною електрикою, яка може накопичитися на вашому тілі. Для зняття статичного заряду 

тепер досить доторкнутися рукою до заземленого корпусу. 

Але і за цієї умови слід засвоїти і виконувати тверді правила: не торкатися до корпусів 

мікросхем і роз'ємних контактів друкарських плат, брати плати тільки за ребра, при 

встановленні в слоти не докладати великих зусиль. Руки монтажника мусять бути чистими і 

сухими. 

При монтажі системного блоку небезпеки ураження електричним струмом не існує. Але 

на майбутнє слід твердо засвоїти правило експлуатації і ремонту: 

Перш ніж відкрити системний блок, слід вимкнути його 

живлення, витягти штепсель із розетки. 

Будь-які перемикання дозволяється виконувати лише в знеструмленому блоці. 

Чесно кажучи, це правило швидше для захисту ніжної мікроелектроніки від «кривих 

ручок», ніж навпаки. 

На цьому етап підготовки корпусу до складання комп'ютера можна вважати 

завершеним.  

 

Системна плата – основа системного блоку. 

Познайомтеся з нею у загальних рисах. Вивчите основні роз'єми і відповідні їм модулі,  

які в них ставляться (мал. 6, 7). Вони сполучені виносками між малюнками 6 і 7. 

Розводка надрукованої плати, представленої нижче, може відрізнятися від вашої системної 

плати. 

 



 

              
                                                                                                                

                             Рис.6.                                                      Рис.7. 

 

 

 

1.Роз'єм процесора (сокет) - Цей роз'єм використовується для установки процесора. 

2.Роз'єм живлення вентилятора. Вентилятор процесора  і радіатор. 

3.Роз'єм DIMM — Роз'єм DIMM використовується для установки модулів пам'яті. 

4.Стандартний роз'єм для підключення флоппі дисковода — використовується для 

підключення флоппі дисковода 

5.24-конт. роз'єм живлення стандарту АТХ-2 забезпечує підключення блоку живлення 

стандарту АТХ.2 

6.Роз'єм пристроїв АТА— дозволяє підключити АТА-пристрої стандарту Ultra DMA 33/ 

66/100. 

7.Роз'єм AGP або PCI-E— призначений для підключення відео карт з відповідним 

інтерфейсом 

8.Роз'єм PCI - дозволяє підключати плати розширення з інтерфейсом PCI. 

 

На початковому етапі модернізації комп’ютера потрібно встановити материнську плату в 

корпус, він має бути досить містким для того, щоб безперешкодно встановлювати в нього усі 

необхідні комплектуючі. 

Плата кріпиться до корпусу за допомогою гвинтів, які укручуються в спеціальні кріпильні 

втулки (металеві шестигранники). Вони йдуть в комплекті з корпусом  



 

 
 

 

Втулки угвинчувати в спеціальні отвори на задній стінці системного блоку комп'ютера (з 

внутрішньої сторони його правої бічної стінки), згори на них покласти материнську плату і 

притягнути гвинтами. 

Шестигранники потрібні для того, щоб утворити проміжок між самою платою і металевою 

поверхнею системного блоку (що унеможливлює електричний контакт між розпайкою 

елементів на задній поверхні плати і бічний корпусом). Такий контакт цілком може 

викликати КЗ (коротке замикання) на материнській платі і вивести її з ладу. Чим більше 

втулок вдасться використати,тим надійніше буде фіксація (дивитися по кількості кріпильних 

отворів (рис 32.) на корпусі й материнці). 

ПОРАДА. Кріпильні втулки для материнської плати повинні йти в комплекті з корпусом 

комп’ютера. Якщо купувати новий корпус, то тільки разом з ними. Це важливо тому, що ці 

елементи кріплення бувають різними по висоті і відрізнятися шириною різьблення (рис. 33) 

біля основи. З іншими просто не можливо встановити плату. 

 

ПОРАДА. При заміні материнської плати переконатися, чи йде в комплекті з нею панель 

(заглушка) з отворами під роз’єми (рис.33), яку потрібно буде при складанні комп'ютера 

встановити на задній стінці системного блоку. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Зверніть увагу, що розташування отворів для роз'ємів для кожної партії плат різне і 

якщо панель не відповідає материнській платі, то буде дуже не просто дістати її 

окремо. 

Панель встановлюється в спеціально відведене для неї місце (рис.34). Це треба 

зробити до поміщення материнської плати в корпус. 

Правильно зорієнтувати її по відношенню до основних роз'ємів і встановити, відчутно 

натиснувши пальцями. Заглушка повинна щільно "сісти" і зафіксуватися стінками 

корпусу. 

Після того, як закріпили в корпусі материнську плату, потрібно встановити в слот 

центральний процесор (рис.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок установки в слот наступний: натиснути донизу і відігнути убік металевий 

стрижень №2 (витягнути його з під спеціального гачка №1), підняти металеву кришку 

№3 (вона фіксує процесор в слоті) і встановити його №4 

При установці процесора в контактну пластину будьте гранично 

уважні і стежте за тим, що б не погнути контактні ніжки. Процесор повинен вставлятися без 

особливих зусиль. 

Визначити, з якого боку у процесора знаходиться "ключ" (спеціально зрізаний з 

одного боку кут). На сокеті є такий же кут (при установці процесора в роз'єм їх 

потрібно обов'язково поєднати між собою). 

Коли установка завершена, повторити усі дії в зворотній послідовності: встановити на 

процесор фіксувальну кришку №3, опустити (вже з певним зусиллям) металевий 

стрижень №2, трохи відвести його убік в нижній точці і протягнути під спеціальний 

гачок збоку слота №1. 

Потрібно відмітити, що встановлення системи охолодження для виробу від фірми 

«Intel», виглядає трохи по іншому від компанії «AMD», але принцип той же. 

По чотирьох кутах від процесорного слота є спеціальні отвори в материнській платі, 

саме через них і кріпиться наш радіатор з кулером. 



 

Відповідно на радіаторі (рис.36, 37) є чотири спеціальні пластмасові затиски, які, при 

натисканні, фактично притискують радіатор з процесором один до одного і защипують 

всю систему на материнській платі. 

 

 
 

ПОРАДА. Після розміщення затисків радіатора над отворами навколо посадочного 

слота одночасно плавно, але сильно натиснути на два затиски, розташованих по 

діагоналі один від одного (до клацання і надійної фіксації їх в платі). Потім ту ж 

процедуру провести для двох затисків, що залишилися. 

ПОРАДА. Конструкція системи кріплення радіатора до материнської плати з 

процесором від фірми «Intel» залишає бажати кращого. І без практики буває важко 

встановити її правильно з першого разу. У зв'язку з цим встановлювати радіатор до 

того, як материнська плата буде закріплена в корпусі. Так можна побачити, що і де 

защипується і розміряти силу зусилля для надійної фіксації елементів. 

 Конструкція для кріплення системи охолодження на процесори від фірми «ЛЖО» 

(рис.38) набагато зручніше. Вона складається з двох складових частин: пластмасової 

рамки-основи, що надійно фіксується навколо процесорного сокета, і радіатора з 

вентилятором, які кріпляться (защипуються) на цій рамці. 

 
Переконавшись в тому, що процесор "сів" в контактну пластину рівно, без перекосів і 

щільно, можна закріпити вентилятор і підключити його шлейф живлення до відповідного 

контактного роз'єму системної плати, який, як правило, має напис "CPU FAN 1" (відмічений 

червоною стрілкою) 



 

 

  
Зверніть увагу: поверхню контакту вентилятора з процесором перед установкою 

вентилятора необхідно промазувати спеціальною термопровідною пастою (як правило йде в 

комплекті з вентилятором). 

 
Установка модулів пам'яті і відеокарти, монтаж системної плати. 

 

Зверніть увагу: як і процесор, оперативна пам'ять в групі 

контактів має спеціальні "ключі". Відповідні "ключі" є і в 

контактній групі слотів (Slot - контактний майданчик для 

оперативної пам'яті на системній платі) 

 

Для установки оперативної пам'яті слот необхідно "відкрити", для цього слід відвести в 

сторони від його центру клямки, наприклад як показано на малюнку 15.  

 
Рис.15. 

Стежачи за тим, що б співпали "ключі"  в групі контактів оперативної пам'яті і 

відповідні "ключі" в контактній групі слота, встановлюємо пам'ять в слот. Великих фізичних 

зусиль прикладати не слід. Клямки слота після установки модуля оперативної пам'яті в слот 

повинні защипнутися.  



 

Доцільно змонтувати однотипні пари модулей пам’яті в слоти одного 

кольору, щоб реалізувати т.з. двоканальний режим работи пам’яти и одержати 10-15 %% 

приросту швидкодії. 

Якщо Ви монтуєте ПК із зовнішньою відеокартою, то тепер саме час вставити її в слот 

розширення PCI-E. Перед установкою слід видалити заглушку в задній стінці корпусу 

системного блоку навпроти і трохи нижче  слоту, так щоб в задній стінці утворився отвір для 

виходу назовні роз'ємів  відеокарти. Отвір цей добре видно на рис.18 і 20. 

Акуратно сумістіть контакти карти зі слотом, відведіть злегка убік фіксатор слота і 

невеликим зусиллям вставте карту, відпустіть фіксатор. Закріпіть карту гвинтом на задній 

стінці. 

Якщо Ваша карта великої потужності, живлення її здійснюється не через слот, а 

додатковим силовим кабелем. Не забудьте підключити його до роз'єму на системній платі. 

 

      
 

Залишається підключити шлейф живлення системної плати, його роз'єм має спеціальні 

"ключі" і клямку, так що переплутати полярність живлення Вам не вдасться (рис.21). 

                   
 

Підключення зовнішніх накопичувачів.  

Магнітні диски зберігають всю інформацію ПК, т.ч. операційну систему, яка 

завантажується з диска при запуску ПК.  

         

Диск – герметизований електромеханічний пристрій. Бережіть 

диски від механічних пошкоджень, ударів, струсів.  



 

Існують два стандарти підключення зовнішніх накопичувачів, тобто 

магнітних  і оптичних дисководів – старий інтерфейс АТА або РАТА і новий – 

SATA. Новий відрізняється від старого зручністю і швидкодією. Але пристрої 

РАТА ще зустрічаються, тому розглянемо обидва інтерфейси. 

Підключаємо жорсткий диск РАТА. Жорсткий диск має на торці роз'єми для підключення 

шлейфу передачі даних і живлення,  як показано на малюнку знизу. 

       

Рис.22 

Для підключення жорсткого диска Вам знадобитися HDD-шлейф даних. До жорсткого 

диска його слід підключати стороною, що має напис "MASTER". Конектор з написом 

“SYSTEM” підключають у відповідний роз'єм системної плати. 

Дуже часто шлейф написів не має.  

 

Рис.23. 

Тоді слід запам'ятати, що конектор ”MASTER" відповідає тому кінцю шлейфу, біля якого є 3-

й проміжний конектор ”SLAVE”, призначений для підключення веденого (допоміжного) 

диска або оптичного дисковода. На рис.23  «SLAVE” зліва, "MASTER" справа,  “SYSTEM” 

внизу. Таким чином, одним шлейфом можна підключити два РАТА – пристрої. 

На всіх дисководах РАТА є перемикачі (джампери), які слід встановити відповідно до 

режиму  "MASTER" або ”SLAVE”. 

 



 

Інтерфейс SATA простіший і зручніший, не має жодних джамперів, не затрудняє 

вентиляцію корпусу. На рис.28 зліва кабель даних, справа – силовий кабель SATA. 

 

Рис.28. 

На системній платі роз’єми SATA поміщені зазвичай внизу справа (рис.6). 

 

Таким же чином поключаются і оптичні приводи РАТА і SATA (рис.29). Зазвичай 

встановлюють привід DVD-RW.  

Потім під’єднуємо жорсткий диск до блоку живлення  

 
 

Установіть блок живлення 

Якщо корпус поставлявся без попередньо встановленого блока живлення (БЖ), вам потрібно 

встановити в нього блок живлення, куплений окремо. Розташуєте БЖ у передбаченому для 

нього місці в корпусі (воно найчастіше виглядає як великий, майже прямокутний, виріз у 

задній панелі корпуса, нічим не заглушений) і пригвинтіть його до задньої стінки корпуса 

чотирма самими великими гвинтами з комплекту кріплення. 



 

 

Роздивіться уважно роз’єми кабелів живлення периферії 

Кожному встановленому всередині корпуса компоненту необхідне живлення. Уважно 

роздивитеся типи роз’ємів і прикиньте, як підключити всі компоненти до вихідних з блоку 

живлення проводів так, щоб у корпусі тяглося якнайменше кабелів. Якщо блок живлення має 

модульну кабельну систему – то підключайте тільки ті кабелі, які дійсно будуть використані. 

Підключите до живлення всі компоненти 

Приєднаєте до роз’ємів живлення всіх компонентів кабелі від блока живлення: плоскі SATA-

роз’єми – до накопичувачів, до відеокарти – 6- або 8-контактні роз’єми, проведення 

живлення від вентиляторів – до контактів на системній платі або роз’ємів Molex від БЖ. 

Перевірте, чи не забули ви підключити проводи від процесорної системи охолодження до 

контактів CPU_FAN на системній платі. 

      

Підключіть проводи від передньої панелі 

Якщо поки все було інтуїтивне зрозуміло, ми підійшли до трохи загадкового моменту – 

підключенню проводів і кабелів від передньої панелі. Їх може бути досить багато: кнопки 

включення живлення і скидання, індикатори, аудіоблок, USB – це тільки те, що присутнє 

практично на всіх корпусах, а корпуси більш високого класу можуть нести і ще багато 

різного. Гарна новина – всі кабелі завжди описані в документації корпуса, і, звіривши її 

відомості з розташуванням потрібних контактів у документації на системну плату, можна 

досить швидко з усім розібратися. Для спрощення процесу складання всі роз’єми на 

системних платах ASUS підписані на самій платі поруч з роз’ємом. 



 

 

 

Підключіть периферію 

Коли ви переконаєтеся, що все підключене правильно, закривайте бічну кришку, фіксуйте її 

гвинтами, викрученими в пункті 10 цього керівництва, ставте корпус у робоче положення і 

підключайте до нього монітор, клавіатуру і мишу в роз’єм на задній панелі. Фіналом 

складання стане підключення трижильного кабелю з комплекту блока живлення в його 

роз’єм і включення цього кабелю в розетку. 

Розташуєте кабелі обережно 

Одна з головних проблем, з якою зустрічається 

ПК, – це перегрів, викликаний недостатнім 

охолодженням компонентів. Вільно висячі по 

корпусу кабелі можуть завадити руху повітря 

всередині, тому їх варто зібрати в джгути і 

стяжками прикріпити до елементів корпуса. Якщо 

ж у корпусі передбачені кабельні канали – ними 

потрібно користуватися при будь-якому зручному 

випадку. 



 

 

Якщо ви не впевнені у полярності підключення роз’ємів проводів від передньої панелі – 

звіртеся з документацією. Роз’ємня USB і аудиоблока звичайно вже зібрані на колодку, 

правильне розташування якої задається ключем (відсутньою ніжкою). Проводи від кнопок 

керування – звичайно неполярні, проводи від індикаторів необхідно підключити правильно, 

інакше вони не будуть світитися. Найчастіше в парі проводів є один кольоровий і один 

чорний або білий. Якщо в парі присутній чорний провід – він звичайно підключається до 

того контакту на системній платі, який має маркування «+». Якщо ж пара складається з 

білого і кольорового проводів – до «+» підключається кольоровий. 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Читать : 2) §4 

- Переглянуть відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CEt94sWc6yw 

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