
Виконати лабораторну роботу відповідно до «Методичних 
рекомендацій до лабораторної роботи». 

Вся робота формується на аркушах розміру А4, шрифтом 14 пт з 
інтервалом 1,5. Робота надсилається викладачу у форматі *.doc. Назва 
роботи формується наступним чином: лабораторна робота *_***.doc, де 

* - номер виконаної лабораторної роботи 
*** - прізвище студента, який виконував роботу 
 

Приклад: 
Лабораторна робота 1_Петров_О_Н.doc 

Виконану роботу надіслати через систему MOODLE для перевірки. 
 

Лабораторна робота 3.  
Установка материнської плати на шасі. 

 
Мета: Вивчити особливості встановлення материнської плати на шасcі. 

 

 
 

Хід роботи 
 

Завдання 1. Видаліть металеві заглушоки. До початку установки 
системної плати треба видаліть металеві заглушки, які закривають 
отвори для інтерфейсних роз'ємів і інтерфейсних карт. Не слід видаляти 
заглушки зі всіх отворів, оскільки через невживані отвори 



набиратиметься пил, та і з'являється небезпека легкого попадання 
сторонніх предметів всередину корпусу комп'ютер. 
 
Завдання  2. Залежно від типу корпусу, або покладіть панель на стіл, 
або покладіть корпус на стіл. Закріпіть системну плату в корпусі 
комп'ютера на пластмасових стійках і металевих шестигранниках.  
 
Завдання 3. Підключіть індикатор лицьової панелі. На корпусі 
комп'ютера розташовані 2-3 кнопки управління і приблизно стільки ж 
світлодіодних індикаторів. До контактного поля, приєднайте всі роз'єми, 
що йдуть від електронних елементів лицьової панелі корпусу, в т.ч. і від 
динаміка.  
 
Завдання 4. Зконфігуруйте системну плату. На системній платі для 
Pentium 4 і Athlon встановіть джампери, здійснювати настройку 
конфігурації системної плати.  
 
Завдання 5. Підключіть додаткові інтерфейсні роз'єми для зовнішніх 
інтерфейсів. Для отримання більшої кількості портів на задній стінці 
корпусу вмонтовуються "викидні" планки, на яких розташовані роз'єми 
для додаткових портів USB, ігровий порт і т.д., а на системній платі 
передбачаються контактні поля для підключення додаткових портів.  

 
Завдання 6. Підключіть роз'єми живлення. Роз'єм вентилятора системи 
охолоджування процесора слід підключати у найпершу чергу. Роз'єм 
основного живлення на кабелі повинен до кінця увійти у гніздо на 
системній платі, а клямка надійно зафіксуватися 

 
Завдання 7. Оформити звіт відповідно до вимог і надіслати викладачу 
для перевірки. 
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