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УРОК 109 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №28 

 

ТЕМА: «Підготовка системної плати до установки. Установка процесора на системну плату. 

Установка радіатора та вентилятора на процесор» 

  

МЕТА:  
- Розглянути операції з підключення системної плати до установки 

- Вивчити  порядок установки процесора на системну плату, радіатора та вентилятора на 

процесор 

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

уважність 

 

Хід роботи: 
1. Підготуйте набір невеликих викруток (звичайних і хрестоподібних) і контейнер для 

тимчасового зберігання дрібних деталей. 

2. Очистіть робоче місце від сторонніх предметів і від пилу. 

3. Повторіть правила техніки безпеки, наведені на початку заняття. 

4. Якщо робота ведеться в групі, то заздалегідь розподіліть між собою завдання: поки одні з 

вас знімають ту чи іншу деталь, решта записують виконувані дії; при переході до наступної деталі 

учні міняються ролями. 

1. Розпакуйте системну плату 

Покладіть її на плоску не електропровідну поверхню, наприклад, на саму паперову коробку, як на 

фото. 

 

2. Уважно вивчіть слот і процесор 

Перевірте, чи немає зігнутих ніжок у слота або на процесорі, зверніть увагу на розташування ключів 

– вирізів на текстоліті процесорів Intel або відсутніх ніжок на процесорах AMD. Визначте відносне 

розташування процесора і сокета, при якому ключі збігаються. 



 

3. Вставте процесор у сокет 

Підніміть засувку сокета і відкрийте його кришку. Вона відкривається тільки одним способом і без 

великих зусиль. Обережно покладіть процесор у сокет, стежачи за тим, щоб не погнути ніжки. 

Закрийте кришку і заклацніть кріплення. 

 

4. Термопаста 

Коробкові версії процесорів поставляються з комплектними радіаторами, з вже нанесеною в місці 

контакту поверхні з кришкою процесора термопастою. Її наявність критична для охолодження 

процесора – вона створює тепловий контакт між процесором і радіатором і заповнює дрібні зазори в 

місці контакту, щоб тепло передавалося з усієї поверхні. У системах охолодження, що купуються 

окремо, термопаста буває або вже нанесеною на охолодну поверхню, або знаходиться в шприць-

тюбику. 

 

5. Нанесіть термопасту 

Якщо паста поставляється в тюбику – нанесіть невелику кількість (розміром приблизно з невелику 

горошину) на поверхню процесора і розрівняйте її чим-небудь, наприклад, старою пластиковою 

карткою. Постарайтеся, щоб паста лежала рівно, без проміжків. Уникайте попадання термопасти на 

будь-які інші частини плати. 



 

6. Встановіть радіатор 

Звичайно в комплекті радіатора присутня повна інструкція з його складання і встановлення на 

процесор. Уважно її вивчіть до початку монтажу і строго зберігайте порядок дій, зазначений у ній. 

При виборі системи охолодження окремо від процесора, варто пам'ятати, що різні типи сокетів 

можуть вимагати різні системи кріплення, тому при виборі системи охолодження потрібно звертати 

увагу на її сумісність з процесорним сокетом вашої системної плати. Бувають, втім, і виключення: 

так, нові плати ASUS ROG обладнані перехідником X-Socket, що дозволяють встановлювати 

радіатори, призначені для LGA1366 на сокет LGA2011. 

Комплектні системи охолодження коробкових версій звичайно прості у встановленні: у процесорів 

Intel чотири стійки просто вставляються в плату і фіксуються натисканням, у процесорів AMD – на 

обойму сокета накривається скоба, фіксується на виступах і затягується важелем. 

   

 

Завдання:  

- Виконайте роботи описані в роботі у завданнях  

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, записати 

алгоритми виконаного  завдання, а також оформіть висновок  

- Використовуючи посилання: https://telemart.ua/ua/assembly-start.html, підібрати сумісні 

процесори та заповнити таблицю: 

Сумісні  процесори до материнської 

плати: MSI B450 GAMING PLUS MAX (sAM4, AMD B450) 

 

Коротка характеристика 

Процессор AMD   
Процессор AMD   
Процессор AMD   
Процессор AMD   
Процессор AMD   

 

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

https://telemart.ua/ua/assembly-start.html
https://telemart.ua/ua/products/msi-b450-gaming-plus-max-sam4-amd-b450/
https://telemart.ua/products/amd-ryzen-3-1200-3134ghz-sam4-box-yd1200bbafbox/
https://telemart.ua/products/amd-ryzen-3-1200-3134ghz-sam4-box-yd1200bbafbox/
https://telemart.ua/products/amd-ryzen-3-1200-3134ghz-sam4-box-yd1200bbafbox/
https://telemart.ua/products/amd-ryzen-3-1200-3134ghz-sam4-box-yd1200bbafbox/

