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УРОК 110 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №29 

 

ТЕМА: «Установка модулів пам'яті. Установка системної плати в корпус ПК» 

  

МЕТА:  
- Розглянути операції з установки модулів пам’яті 

- Вивчити  порядок установки  системної плати в корпус ПК 

- 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. Визначте слоти для пам'яті 

Для досягнення максимальної продуктивності пам'ять потрібно встановлювати у два (у старших 

процесорах – три або чотири) канали. Відповідні слоти для пам'яті мають маркування кольором, але 

для повної впевненості у вірному встановленні варто почитати документацію до системної плати. 

 

Очищення від термопасти 

Якщо потрібно переставити систему охолодження, попередній шар термопасти потрібно видалити, 

щоб наносити нову пасту на чисту поверхню. Для очищення можна використовувати ватяні тампони 

або матер'яні серветки. Не застосовуйте для очищення газети, паперові серветки та інші неміцні 

матеріали, які можуть залишити обривки на поверхні або в щілинах слота. 

Будьте обережні! Ніколи не застосовуйте силу для встановлення карти в слот і не тисніть сильно на 

викрутку. Якщо вона зісковзне та вдарить по платі – це може виявитися досить дорогою помилкою. 

2. Розташуєте пам'ять відносно слота 



Нижня грань модуля пам'яті являє собою ряд золочених контактів з ключем трохи осторонь від 

центру модуля. Розташуєте модуль так, щоб ключ сполучився з перегородкою у слоті. 

 

3. Установіть пам'ять у слот 

Відведіть у сторони замки на краях слота і вставте модуль пам'яті в слот. Обережно притисніть його 

в напрямку до системної плати, щоб замки зійшлися у вилученнях по бічним сторонам модуля 

пам'яті. 

 

4. Розпакуйте корпус 

Тепер прийшов час для підготовки корпуса до монтажу. Розпакуйте його, покладіть правою бічною 

стінкою вниз на що-небудь м'яке, щоб його не подряпати. Відкрутіть гвинти, що кріплять ліву бічну 

кришку до задньої стінки корпуса, і зніміть кришку, відкривши доступ у внутрішній простір корпуса. 

Якщо всередині є які-небудь предмети (часто пакетик з кріпленням і додаткові кабелі вкладають 

всередину корпуса для збереження вільного простору ящика при транспортуванні) – вийміть їх, 

приберіть кабелі від передньої панелі й вентиляторів до країв, щоб вони не заважали. 

 

5. Заглушка на задню стінку 



У коробці від вашої системної плати знайдіть прямокутну пластину з отворами, вирізаними 

відповідно до розташування роз’ємів на платі. Вона слугує для екранування корпуса і захисту його 

вмісту від попадання всередину сторонніх предметів. 

6. Встановіть заглушку 

Переконаєтеся, що ви розташували заглушку всередині корпуса відповідно до розташування роз’ємів 

на платі і обережним натисканням вставте її в прямокутний виріз у задній стінці корпуса. 

 

7. Приготуйте кріплення для системної плати 

Системна плата повинна бути піднята над поверхнею несучої пластини, щоб її компоненти не 

торкалися металу. Для цього використовуються латунні стійки, які знаходяться у пакетику з 

кріпленням, вийнятому з корпуса. Іноді вони бувають вже попередньо встановлені в корпусі. 

 

8. Куди ставити стійки? 

Щоб визначити, у які отвори вгвинчувати стійки, прикладіть системну плату до заглушки так, щоб 

роз’єми на платі збіглися з отворами в заглушці і помітьте, де знаходяться кріпильні отвори в 

системній платі. 



 

9. Закріплюйте стійки 

Вийміть плату та закріплюйте стійки у замічені отвори. Стійок повинно бути рівно стільки, скільки є 

кріпильних отворів у платі – зайві стійки можуть закоротити доріжки, а відсутні стійки залишать 

незакріплені ділянки плати. 

10. Вставте плату 

Тепер обережно покладіть плату на стійки так, щоб роз’єми на платі пройшли у вирізи на заглушці. 

Якщо на заглушці є пелюстки, які опираються на металеві частини роз’ємів – переконаєтеся, що вони 

не загнулися і не будуть перекривати доступ до контактів роз’ємів. Сполучіть кріпильні отвори в 

платі з стійками. 

 

11. Зафіксуйте плату 

Виберіть з комплекту кріплення гвинти з круглими голівками по кількості вгвинчених у корпус 

стійок і загвинтіть їх у стійки. Якщо для якогось гвинтика не вистачило отвору – ви помилилися і 

вгвинтили зайву стійку. Зніміть плату і вигвинтіть її. Не затягуйте гвинти дуже туго – не виключено, 

що плату вам ще потрібно буде знімати. 



 

Використовуйте викрутку з намагніченим жалом 

Це допоможе запобігти втраті гвинтів, збереже ваш час, настрій і, можливо, дозволить уникнути 

пошкодження компонентів. Гвинт, що випадково залишився в надрах системного блоку, може 

викликати коротке замикання і навіть механічне руйнування частин, що рухаються. Викрутка з 

намагніченим жалом дозволить з легкістю дістати гвинт, який опинився в самому важкодоступнім 

місці. 

Збережете кріплення 

Після складання системного блоку у вас залишиться пакетик з невикористаними гвинтами і 

заглушки від дискових відсіків. Покладіть їх в окреме місце: вони пізніше можуть знадобитися при 

апгрейді або для заміни зіпсованих деталей. 

 

 

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  

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


