


Тематичний план стажування 

З предмета «Спецтехнологія» 

 
№ 

з/п 
Найменування тем Кількість годин 

1. 

Ознайомлення з умовами стажування. 

Інструктаж з охорони праці. Технічна та 

технологічна документація  електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустановок 

1 

2. 
Будова, технічне обслуговування і ремонт 

пускорегулювальної апаратури 
3 

3. 
Монтаж, технічне обслуговування і ремонт 

електропроводок 
2 

4. 
Монтаж, технічне обслуговування і ремонт 

освітлювальних електроустановок 
2 

5. Електромонтажні роботи 2 

6. 
Технічне обслуговування і ремонт елементів 

систем автоматики 
2 

7. 

Монтаж, технічне обслуговування та ремонт 

електричних машин змінного і постійного 

струму 

2 

8. 
Технічне обслуговування та ремонт 

трансформаторів 
2 

9. Оперативні перемикання 2 

10. 
Технічне обслуговування та ремонт 

електроустаткування розподільних пристроїв 
2 

 Всього годин: 20 

 

Тема 1. Ознайомлення з умовами стажування. Інструктаж з охорони праці. 

Технічна та технологічна документація  електромонтера з ремонту та 

обслуговування електроустановок. 

Ознайомлення з умовами стажування, робочим місцем, обладнанням та 

устаткуванням. 

Правила техніки безпеки на робочому місці. 

Надання першої медичної допомоги при нещасних випадках. 

Інструктаж з охорони праці. 

 

ТЕМА 2. Будова, технічне обслуговування і ремонт пускорегулювальної 

апаратури  
Загальні відомості про захист електроустаткування.  

Релейний захист електроустаткування, його призначення. Пошкодження в 

електроустановках, нестандартний режим роботи електроустаткування. Основні 

вимоги до релейного захисту: селективність, швидкість дії, чутливість, надійність.  

Основні принципи дії релейного захисту.  



Найголовніші елементи релейного захисту. Основні і допоміжні реле. 

Різновиди реле: напруги, опору, часу, струмові, вказівні, проміжні та ін.  

Способи вмикання реле: безпосередньо в первинне коло і через 

трансформатори струму і напруги.  

Сигналізація спрацьовування релейного захисту, призначення і принцип її дії.  

Принципові та монтажні схеми захисту керування електричними установками 

і сигналізацією. Конструкція та будова їх елементів. Правильна й помилкова робота 

захисту, причини помилкової роботи.  

Технологія перевірки і ремонту проміжних реле різного призначення.  

Тиристорні контактори, типи конструкцій, галузі застосування. Контроль над 

тиристорними контакторами та іншою складною пускорегулювальною апаратурою.  

Несправності й пошкодження вимикачів: пошкодження контактної системи 

коротким замиканням струму, через невідповідність розривної потужності 

вимикача, перекриття внутрішніх і зовнішніх ізольованих деталей, поломки деталей 

тяг.  

Вимикачі масляні – ремонт з виготовленням і заміною контактів, регулювання 

на одночасні вимикання трьох фаз і перевіркою площини контактів. Блокування 

електромагнітні та електромеханічні – ремонт й регулювання.  

Технологія ремонту пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп.  

Конструкція арматури, захисних коробок і автоматичних вимикачів. 

Підготовка до ремонту апаратів керування, комутації захисту, їх ремонт. Ремонт 

апаратів ручного та автоматичного керування і захисту.  

Застосування мікропроцесорної техніки в системах захисту та управління 

електродвигунами.  

Обслуговування та ремонт пускорегулювальної апаратури (пости керування, 

контролери, командоконтролери, магнітні станції).  

ТЕМА 3. Монтаж, технічне обслуговування і ремонт електропроводок  
Загальні відомості про електропроводки.  

З’єднання алюмінієвих і мідних проводів. Підімкнення алюмінієвих і мідних 

жил до затискачів апаратів. З’єднання алюмінієвих і мідних жил проводів методом 

опресування. Вибір наконечників і з’єднувальних гільз. Склад і призначення 

цинковазелінової і кварцевазелінової паст та струмопровідного клею. Контроль за їх 

якістю.  

Прокладання кабелів, монтаж з’єднувальних муфт та кінцевих заправлень у 

кабельних лініях напругою до 35 кВ. Виявлення місць пошкодження кабелів, вимір 

опору заземлення. Пробивка ізоляції кабелів, пошкодження кабельних муфт. 

Технологія і порядок ремонту кабельних муфт. Нагляд за кабельними лініями, 

з’єднувальними і кінцевими муфтами. Профілактичні випробування кабельних 

ліній.  

Ремонт відкритих і схованих електропроводок. Вимоги щодо монтажу 

проводок і його послідовності. Правила прокладання безтрубних і трубних проводок 

і введень в арматуру й електроустаткування. Застосування тросових проводок. 

Способи розмітки та заготівлі проводів і захисних прокладок. Приєднання 

відгалужень до розподільних шаф.  

ТЕМА 4. Монтаж, технічне обслуговування і ремонт освітлювальних 

електроустановок  

Загальні відомості про освітлювальні електроустановки.  

Обслуговування освітлювальних електроустановок зі складними схемами 

вмикання.  



Контроль за роботою освітлювальних установок, заміна несправних 

електроламп, запобіжників, очищення арматури від забруднення.  

Перевірка, ремонт та монтаж схем люмінесцентного освітлення.  

ТЕМА 5. Електромонтажні роботи  
Технічне обслуговування ліній електроживлень високої напруги без зняття 

напруги.  

Поняття про електроколонки. Електроколонки кранові живильні – розбирання, 

ремонт, складання і регулювання.  

Перевантажувачі пневматичні – технічне обслуговування, поточний ремонт, 

перевірка і регулювання.  

ТЕМА 6. Технічне обслуговування і ремонт елементів систем автоматики  
Загальні відомості про системи автоматичного керування.  

Схеми релейно-контактного управління електродвигунами, сфери 

застосування, склад апаратури. Схеми електроприводів із застосуванням 

безконтактних керованих пристроїв, склад апаратури.  

Склад апаратури: прилади й апаратура дистанційного і автоматичного 

управління, пристрої сигналізації, прилади й апарати регулювання та контролю; 

джерела і перетворювачі електроенергії, що служать для живлення вторинних 

пристроїв, їх призначення. Способи з’єднання апаратів і приладів вторинних 

пристроїв. Порядок технічного обслуговування і ремонту.  

ТЕМА 7. Монтаж, технічне обслуговування та ремонт електричних 

машин змінного і постійного струму  
Загальні відомості про електричні машини змінного і постійного струму всіх 

типів і габаритів.  

Електричні машини малої потужності (асинхронні мікродвигуни, синхронні 

двигуни, колекторні двигуни постійного та змінного струмів, крокові двигуни), їх 

схеми та застосування, технічне обслуговування та ремонт.  

Інформаційні електричні мікромашини (тахогенератори, сельсини). Їх 

призначення та галузі застосування, технічне обслуговування та ремонт.  

Технологія ремонту асинхронних електродвигунів з короткозамкнутим 

ротором потужністю понад 1000 кВт та асинхронних двигунів з фазовим ротором 

понад 500 кВт.  

Обслуговування та ремонт електродвигунів з короткозамкнутим ротором 

потужністю понад 1000 кВт та двигунів з фазним ротором потужністю до 500 кВт. 

Підбір пускових опорів для запуску електродвигунів. Електродвигуни асинхронні з 

фазним ротором потужністю понад 500 кВт і короткозамкнені потужністю понад 

1000 кВт – розбирання, складання з усуненням пошкоджень. Електродвигуни 

вибухобезпечного виконання потужністю понад 50кВт – розбирання, ремонт, 

складання.  

Види пошкоджень і нестандартних режимів роботи електродвигунів, що 

спричиняють дію захисту. Захист від надструму, внутрішніх пошкоджень і 

нестандартних режимів роботи.  

Несправності й пошкодження електродвигунів: через значне і тривале 

перевантаження, обмоток статора і ротора, пускових пристроїв двигуна, 

підшипників.  

Контроль за роботою електродвигунів. Контроль над пристроями 

охолодження, нагляд за змащуванням підшипників. Вібрація електродвигунів, її 

причини, методи усунення.  



Профілактичні випробування електродвигунів: вимір опору ізоляції обмоток 

статора і ротора постійним струмом, мегомметром, підвищеною напругою.  

Підшипники ковзання електродвигунів усіх потужностей – шабрування.  

Електропривод. Основні поняття і визначення електропривода. Режим роботи 

електродвигунів, принцип вибору електроприводу. Управління електроприводами: 

принципи побудови схем управління (замкнуті та розімкнуті схеми).  

ТЕМА 8. Технічне обслуговування та ремонт трансформаторів  

Загальні відомості про трансформатор.  

Несправності та пошкодження трансформаторів: відплив мастила з 

розширювача і газового реле, попадання вологи в бак через незадовільне 

ущільнення введень, коротке замикання обмоток усередині бака, прорив мембрани 

вихлопної труби, загоряння мастила, відбір газу з газового реле.  

Види пошкоджень та нестандартних режимів роботи трансформаторів і 

автотрансформаторів, що викликають дію захисту. Захист від зовнішніх коротких 

замикань, перевантаження і внутрішніх пошкоджень.  

Контроль за навантаженням трансформаторів і автотрансформаторів, рівнем 

мастила. Контроль над системою охолодження трансформаторів і авто-

трансформаторів. Методи сушіння обмоток трансформаторів і автотрансформаторів, 

контроль над режимом сушіння. Профілактичні випробування трансформаторів, 

вимір опору ізоляції, діелектричних втрат, випробування головної ізоляції 

підвищеною напругою.  

Технологія та порядок ремонту силових трансформаторів.  

Електроустаткування трансформаторних підстанцій (апарати відключення, 

роз’єднувачі, короткозамикачі, вимикачі навантаження та ін.). Обслуговування та 

ремонт електроустаткування трансформаторних підстанцій. Набуття навиків з 

виконання оперативних перемикань в електромережі. Ревізія та ремонт 

трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів та їх приводів.  

ТЕМА 9. Оперативні перемикання  
Оперативний стан устаткування. Категорія керування устаткуванням: 

оперативне ведення та керування. Розпорядження на проведення оперативних 

перемикань. Порядок виконання розпорядження на оперативне перемикання. 

Призначення бланка перемикань.  

Комутаційні апарати: вимикачі, роз’єднувачі, відділювачі і короткозамикачі, 

рубильники, вимикачі навантаження та ін., їх призначення. Загальні правила 

виконання оперативних перемикань комутаційними апаратами.  

Оперативні схеми електричних установок, їх призначення.  

Послідовність виконання оперативних перемикань. Перемикання за та без 

бланку. Перемикання, що виконуються оперативним персоналом одно й двоосібно. 

Блокування, що попереджує неправильні операції з комутаційною апаратурою, 

правила користування блокуванням. Дотримання правил безпеки праці при 

проведенні оперативних перемикань. Записи про оперативні перемикання в 

оперативному журналі і на магнітофонну стрічку.  

Керівний і вищестоящий оперативний персонал зміни, його права і обов’язки.  

Здавання і приймання зміни при виконанні оперативних перемикань. 

Особливості виконання оперативних перемикань при ліквідації аварії.  

Залучення осіб з персоналу спеціальних служб для операцій релейного захисту 

та автоматики при виконанні складних оперативних перемикань.  

ТЕМА 10. Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування 

розподільних пристроїв  



Перевірка шин розподільних пристроїв.  

Зовнішній контроль за вводами масляних вимикачів, їх приводів, розрядників, 

плавких запобіжників.  

Нагляд за електровимірювальними приладами.  

Зовнішній контроль над апаратурою релейного захисту, сигналізації, 

автоматики.  

Загальне уявлення про профілактичні випробування і перевірку апаратури 

релейного захисту, автоматики, сигналізації.  

Нагляд над пристроями заземлення. Технічне обслуговування та ремонт 

високовольтних розподільних щитів, монтаж з установленням арматури.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Спецтехнологія» 

Кваліфікація  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок» 

ІV– розряд  

Назва 

теми 

Кількіс

тьгодин 

на тему 
Тема уроку 

Кількість 

годин 

Примітка 

Ознайомлення 

з умовами 
стажування. 

Інструктаж з 

охорони праці 

1 

Ознайомлення з умовами стажування. Інструктаж з 

охорони праці. Технічна та технологічна 

документація  електромонтера з ремонту та 

обслуговування електроустановок. 

1 

 

Будова, 
технічне 

обслуговуванн

я і ремонт 
пускорегулюв

альної 

апаратури  

3 

Основні принципи дії релейного захисту. 1  
Масляні вимикачі 1  

Технологія ремонту пускорегулювальної апаратури 

люмінесцентних ламп. 
1 

 

Монтаж, 

технічне 

обслуговуванн
я і ремонт 

електропровод

ок  

2 

З’єднання алюмінієвих і мідних проводів. 1  

Ремонт відкритих і схованих електропроводок. 1 
 

Монтаж, 
технічне 

обслуговуванн

я і ремонт 
освітлювальни

х 

електроустано
вок  

2 

Загальні відомості про освітлювальні 

електроустановки. 
1  

Обслуговування освітлювальних електроустановок. 1 
 

Електромонта
жні роботи  2 

Технічне обслуговування ліній електроживлень 

високої напруги без зняття напруги. 
1 

 

Електроколонки кранові живильні. 1  
Технічне 

обслуговуванн

я і ремонт 

елементів 
систем 

автоматики  

2 

Загальні відомості про системи автоматичного 

керування. 
1  

Способи з’єднання апаратів і приладів вторинних 

пристроїв. 
1 

 

Монтаж, 

технічне 
обслуговуванн

я та ремонт 

електричних 
машин 

змінного і 

постійного 
струму  

2 

Обслуговування та ремонт електродвигунів з 

короткозамкнутим ротором. 
1 

 

Контроль за роботою електродвигунів. 1 
 

Технічне 

обслуговуванн
я та ремонт 

трансформато

рів  

2 
Несправності та пошкодження трансформаторів. 1  

Технологія та порядок ремонту силових 

трансформаторів. 
1  

Оперативні 

перемикання  2 
Категорія керування устаткуванням: оперативне 

ведення та керування. 
1  

Послідовність виконання оперативних перемикань. 1  
Технічне 

обслуговуванн
я та ремонт 

електроустатк

ування 
розподільних 

пристроїв  

2 

Зовнішній контроль за вводами масляних вимикачів, 

їх приводів, розрядників, плавких запобіжників. 
1  

Технічне обслуговування та ремонт високовольтних 

розподільних щитів. 
1 

 

  Разом: 20  

 

 

 



Тематичний план стажування 

з виробничого навчання 

Кваліфікація  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок.» 

ІV– розряд  

№ 

з/п 
Найменування тем Кількість годин 

1. 
Вступне заняття. Основи безпеки праці й 

пожежної безпеки в навчальній майстерні. 
2 

2. 
Технічне обслуговування та ремонт 

пускорегулювальної апаратури  
2 

3. 
Монтаж, технічне обслуговування і ремонт 

електропроводок  
2 

4. 
Монтаж, технічне обслуговування і ремонт 

освітлювальних електроустановок  
2 

5. 
Технічне обслуговування і ремонт елементів 

систем автоматики  
2 

6. 
Технічне обслуговування і ремонт елементів 

систем автоматики  
2 

7. 

Монтаж, технічне обслуговування та ремонт 

електричних машин змінного і постійного 

струму 

2 

8. 
Технічне обслуговування та ремонт 

трансформаторів 
2 

9. 
Технічне обслуговування та ремонт 

електроустаткування розподільних пристроїв  
2 

10. 
Виконання кваліфікаційної роботи, складання 

кваліфікаційного іспиту. 

2 

 Всього годин: 20 

 

 

І. Виробниче навчання 

ТЕМА 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки 

на робочому місці  

Ознайомлення учнів (слухачів) з кваліфікаційними характеристиками з 

професії ―Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування‖. 

Ознайомлення з програмою навчання.  

Загальні організаційні вимоги. Порядок одержання і здавання інструменту і 

пристроїв. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці 

(проводиться за чинними інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних 

робіт). Загальні організаційні вимоги до безпеки. Основні види і причини 

виробничого травматизму. Вимоги безпеки на конкретних робочих місцях і під час 

виконання окремих технологічних операцій. Заходи щодо попередження 

травматизму.  

Практичне навчання прийомам звільнення від дії електричного струму, 

виконання штучного дихання і зовнішнього масажу серця.  

Заземлення електроустаткування, огороджування небезпечних місць, 

фарбування устаткування та його елементів у встановлений умовний колір.  



Заходи щодо попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. 

Правила користування первинними протипожежними засобами гасіння.  

Технічна документація, виробничі інструкції.  

ТЕМА 2. Технічне обслуговування та ремонт пускорегулювальної 

апаратури  
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.  

Вправи  
Технічне обслуговування та ремонт релейного захисту електро-устаткування. 

Визначення пошкоджень в електроустановках, нестандартний режим роботи 

електроустаткування. Перевірка захисту на селективність, швидкість дії, чутливість, 

надійність.  

Технічне обслуговування та ремонт дистанційного, диференціального, 

теплового, газового релейного захистів. Технічне обслуговування та ремонт різних 

видів реле: напруги, опору, часу, струмові, вказівні, проміжні та ін. Набуття навиків 

стосовно вмикання реле: безпосередньо в первинне коло і через трансформатори 

струму і напруги. Складання схеми захисту керування електричними установками і 

сигналізацією. Технічне обслуговування та ремонт їх елементів. Визначення причин 

помилкової роботи захисту. Технологія перевірки і ремонту проміжних реле різного 

призначення.  

Технічне обслуговування та ремонт тиристорних контакторів. Контроль над 

тиристорними контакторами та іншою складною пускорегулювальною апаратурою.  

Визначення і усунення несправностей вимикачів: пошкодження контактної 

системи коротким замиканням струму, через невідповідність розривної потужності 

вимикача, перекриття внутрішніх і зовнішніх ізольованих деталей, поломки деталей 

тяг. Ремонт масляних вимикачів з виготовленням і заміною контактів, регулювання 

на одночасні вимикання трьох фаз і перевіркою площини контактів. Ремонт 

регулювання електромагнітних та електромеханічних блокувань.  

Технологія ремонту пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп.  

Технічне обслуговування захисних коробок і автоматичних вимикачів. 

Підготовка до ремонту апаратів керування, комутації захисту та їх ремонт. Ремонт 

апаратів ручного та автоматичного керування і захисту.  

Технічне обслуговування мікропроцесорної техніки в системах захисту та 

управління електродвигунами. Обслуговування та ремонт пускорегулювальної 

апаратури (пости керування, контролери, командоконтролери, магнітні станції).  

Навчально-виробничі роботи  
Технічне обслуговування та ремонт релейного захисту електроустаткування. 

Визначення пошкоджень в електроустановках, нестандартний режим роботи 

електроустаткування. Перевірка захисту на: селективність, швидкість дії, 

чутливість, надійність. Технічне обслуговування та ремонт дистанційного, 

диференціального, теплового, газового релейного захистів. Технічне 

обслуговування та ремонт різних видів реле: напруги, опору, часу, струмові, 

вказівні, проміжні та ін. Вмикання реле: безпосередньо в первинне коло і через 

трансформатори струму і напруги. Складання схеми захисту керування 

електричними установками і сигналізацією. Технічне обслуговування та ремонт їх 

елементів. Перевірка та ремонт проміжних реле різного призначення. Технічне 

обслуговування та ремонт тиристорних контакторів. Контроль над тиристорними 

контакторами та іншого складною пускорегулювальною апаратурою. Визначення і 

усунення несправностей вимикачів: пошкодження контактної системи коротким 

замиканням струму, через невідповідність розривної потужності вимикача, 



перекриття внутрішніх і зовнішніх ізольованих деталей, поломки деталей тяг. 

Ремонт масляних вимикачів з виготовленням і заміною контактів, регулювання на 

одночасні вимикання трьох фаз і перевіркою площини контактів. Ремонт 

регулювання електромагнітних та електромеханічних блокувань. Технологія 

ремонту пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп. Технічне 

обслуговування захисних коробок і автоматичних вимикачів. Підготовка до ремонту 

апаратів керування, комутації захисту та їх ремонт. Ремонт апаратів ручного та 

автоматичного керування і захисту. Технічне обслуговування мікропроцесорної 

техніки в системах захисту та управління електродвигунами. Обслуговування та 

ремонт пускорегулювальної апаратури (пости керування, контролери, 

командоконтролери, магнітні станції).  

ТЕМА 3. Монтаж, технічне обслуговування і ремонт електропроводок  
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.  

Вправи  
З’єднання алюмінієвих і мідних проводів. Підімкнення алюмінієвих і мідних 

жил до затискачів апаратів. З’єднання алюмінієвих і мідних жил проводів методом 

опресування. Вибір наконечників і з’єднувальних гільз.  

Прокладання кабелів, монтаж з’єднувальних муфт та кінцевих заправлень у 

кабельних лініях напругою до 35 кВ. Виявлення місць пошкодження кабелів, вимір 

опору заземлення.  

Технічне обслуговування і ремонт ізоляції кабелів. Технологія і порядок 

ремонту кабельних муфт. Профілактичні випробування кабельних ліній.  

Ремонт відкритих і схованих електропроводок. Вимоги щодо монтажу 

проводок і його послідовності. Прокладання безтрубних і трубних проводок та 

введень в арматуру й електроустаткування. Застосування тросових проводок. 

Способи розмітки та заготівлі проводів і захисних прокладок. Приєднання 

відгалужень до розподільних шаф.  

Навчально-виробничі роботи  
З’єднання алюмінієвих і мідних проводів. Підімкнення алюмінієвих і мідних 

жил до затискачів апаратів. З’єднання алюмінієвих і мідних жил проводів методом 

опресування. Прокладання кабелів, монтаж з’єднувальних муфт та кінцевих 

заправлень у кабельних лініях напругою до 35 кВ. Технічне обслуговування і 

ремонт ізоляції кабелів. Технологія і порядок ремонту кабельних муфт. 

Профілактичні випробування кабельних ліній. Ремонт відкритих і схованих 

електропроводок. Вимоги щодо монтажу проводок і його послідовності. 

Прокладання безтрубних і трубних проводок та введень в арматуру й 

електроустаткування. Застосування тросових проводок. Способи розмітки та 

заготівлі проводів і захисних прокладок. Приєднання відгалужень до розподільних 

шаф.  

ТЕМА 4. Монтаж, технічне обслуговування і ремонт освітлювальних 

електроустановок  
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.  

Вправи  
Обслуговування освітлювальних електроустановок зі складними схемами 

вмикання. Контроль за роботою освітлювальних установок, заміна несправних 

електроламп, запобіжників, очищення арматури від забруднення.  

Перевірка, ремонт та монтаж схем люмінесцентного освітлення.  

Навчально-виробничі роботи  



Обслуговування освітлювальних електроустановок зі складними схемами 

вмикання. Контроль за роботою освітлювальних установок, заміна несправних 

електроламп, запобіжників, очищення арматури від забруднення. Перевірка, ремонт 

та монтаж схем люмінесцентного освітлення.  

ТЕМА 5. Технічне обслуговування і ремонт елементів систем автоматики  
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.  

Вправи  
Технічне обслуговування і ремонт релейно-контактного управління 

електродвигунами. Технічне обслуговування і ремонт електроприводів із 

застосуванням безконтактних керованих пристроїв.  

Навчально-виробничі роботи  
Технічне обслуговування і ремонт релейно-контактного управління 

електродвигунами. Технічне обслуговування і ремонт електроприводів із 

застосуванням безконтактних керованих пристроїв.  

ТЕМА 6. Технічне обслуговування і ремонт елементів систем автоматики  
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.  

Навчально-виробничі роботи  
Технічне обслуговування і ремонт приладів та апаратури дистанційного і 

автоматичного управління, пристрої сигналізації, прилади й апарати регулювання та 

контролю. Технічне обслуговування та ремонт джерел і перетворювачів 

електроенергії, що служать для живлення вторинних пристроїв.  

ТЕМА 7. Монтаж, технічне обслуговування та ремонт електричних 

машин змінного і постійного струму  
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.  

Навчально-виробничі роботи  
Технічне обслуговування та ремонт електричних машин малої потужності 

(асинхронні мікродвигуни, синхронні двигуни, колекторні двигуни постійного та 

змінного струмів, крокові двигуни). Технічне обслуговування та ремонт 

інформаційних електричних мікромашин (тахогенератори, сельсини).  

Обслуговування та ремонт асинхронних електродвигунів з короткозамкнутим 

ротором потужністю понад 1000 кВт та асинхронних двигунів з фазним ротором 

потужністю до 500 кВт. Підбір пускових опорів для запуску електродвигунів.  

Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю понад 50кВт – 

розбирання, ремонт, складання. Контроль за роботою електродвигунів. Контроль 

над пристроями охолодження, нагляд за змащуванням підшипників.  

Усунення причин виникнення вібрації електродвигунів.  

Профілактичні випробування електродвигунів: вимір опору ізоляції обмоток 

статора і ротора постійним струмом, мегомметром, підвищеною напругою.  

Підшипники ковзання електродвигунів усіх потужностей – шабрування.  

ТЕМА 8. Технічне обслуговування та ремонт трансформаторів  
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.  

Навчально-виробничі роботи  
Визначення основних несправностей та пошкоджень трансформаторів: 

відплив мастила з розширювача і газового реле, попадання вологи в бак через 

незадовільне ущільнення введень, коротке замикання обмоток усередині бака, 

прорив мембрани вихлопної труби, загоряння мастила, відбір газу з газового реле.  

Контроль за навантаженням трансформаторів і автотрансформаторів, рівнем 

мастила. Контроль над системою охолодження трансформаторів і 

автотрансформаторів.  



Технічне обслуговування та ремонт обмоток трансформаторів і 

автотрансформаторів. Профілактичні випробування трансформаторів, вимір опору 

ізоляції, діелектричних втрат, випробування головної ізоляції підвищеною 

напругою. Технологія та порядок ремонту силових трансформаторів.  

Обслуговування та ремонт електроустаткування трансформаторних 

підстанцій. Набуття навиків з виконання оперативних перемикань в електромережі. 

Ревізія та ремонт трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів та їх приводів.  

ТЕМА 9. Технічне обслуговування та ремонт електро-устаткування 

розподільних пристроїв  
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.  

Навчально-виробничі роботи  
Перевірка шин розподільних пристроїв.  

Зовнішній контроль за вводами масляних вимикачів, їх приводів, розрядників, 

плавких запобіжників.  

Нагляд за електровимірювальними приладами.  

Зовнішній контроль над апаратурою релейного захисту, сигналізацією, 

автоматикою.  

Випробування і перевірка апаратури релейного захисту, автоматики, 

сигналізації.  

Нагляд над пристроями заземлення.  

Технічне обслуговування та ремонт високовольтних розподільних щитів, 

монтаж з установленням арматури. 

Тема №10.  Виконання кваліфікаційної роботи, складання кваліфікаційного 

іспиту. 

Самостійне виконання стажистом кваліфікаційної роботи з дотриманням норм 

часу і вимог технологічної документації. 

При підборі робіт необхідно керуватися номенклатурою виробів, які доступні 

для виконання на базі НПЦ. 

Необхідно, щоб по складності виконана робота відповідала рівню кваліфікації 

електромонтера з ремонту та обслуговування електроустановок 4-го розряду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виробниче навчання 

Кваліфікація  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок» 

IV – розряд  

Назва теми 
№ 

уроку 
Тема уроку 

Кількість 

годин 

Примітка 

Тема №1. Вступне заняття. 

Основи безпеки праці й 

пожежної безпеки в 

навчальній майстерні. 

1 
Вступне заняття.  Інструктаж з 

охорони праці та пожежної безпеки в 

навчальних майстернях. 
2 

 

Тема №2. Технічне 

обслуговування та ремонт 

пускорегулювальної 

апаратури  

2 
Технічне обслуговування та ремонт 

пускорегулювальної апаратури  
2 

 

Тема №3. Монтаж, технічне 

обслуговування і ремонт 

електропроводок  
3 

Монтаж, технічне обслуговування і 

ремонт електропроводок  
2 

 

Тема №4. Монтаж, технічне 

обслуговування і ремонт 

освітлювальних 

електроустановок  

4 
Монтаж, технічне обслуговування і 

ремонт освітлювальних 

електроустановок  
2 

 

Тема №5. Технічне 

обслуговування і ремонт 

елементів систем 

автоматики  

5 
Технічне обслуговування і ремонт 

елементів систем автоматики  
2 

 

Тема №6. Технічне 

обслуговування і ремонт 

елементів систем 

автоматики  

6 
Технічне обслуговування і ремонт 

елементів систем автоматики  
2 

 

Тема №7. Монтаж, технічне 

обслуговування та ремонт 

електричних машин 

змінного і постійного 

струму 

7 
Монтаж, технічне обслуговування та 

ремонт електричних машин змінного і 

постійного струму 
2 

 

Тема №8. Технічне 

обслуговування та ремонт 

трансформаторів 
8 

Технічне обслуговування та ремонт 

трансформаторів 
2 

 

Тема №9. Технічне 

обслуговування та ремонт 

електроустаткування 

розподільних пристроїв  

9 
Технічне обслуговування та ремонт 

електроустаткування розподільних 

пристроїв  
2 

 

Тема №10. Виконання 

кваліфікаційної роботи, 

складання кваліфікаційного 

іспиту. 

10 

Самостійне виконання стажистом 

кваліфікаційної роботи з дотриманням 

норм часу і вимог технологічної 

документації. 

При підборі робіт необхідно 

керуватися номенклатурою виробів, які 

доступні для виконання на базі НПЦ. 

Необхідно, щоб по складності 

виконана робота відповідала рівню 

кваліфікації електромонтера з ремонту 

та обслуговування електроустановок 4-

го розряду. 

2 

 

  Разом: 20  

 

 

 



Індивідуальний план 

Кваліфікація  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок» 

IV – розряд  

Назва теми Навчання Тема уроку 
Кількість 

годин 

Примітка 

Ознайомлення з умовами 

стажування. Інструктаж з 

охорони праці 

Теорія 

Ознайомлення з умовами стажування. 

Інструктаж з охорони праці. Технічна та 

технологічна документація  

електромонтера з ремонту та 

обслуговування електроустановок. 

1 

 

Будова, технічне 

обслуговування і ремонт 
пускорегулювальної 

апаратури 

Теорія Основні принципи дії релейного захисту. 1 
 

Тема №1. Вступне заняття. 
Основи безпеки праці й 

пожежної безпеки в 

навчальній майстерні. 

Виробниче 

Вступне заняття.  Інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки в навчальних 

майстернях. 
2 

 

Будова, технічне 
обслуговування і ремонт 

пускорегулювальної 

апаратури 

Теорія 

Масляні вимикачі 1  
Технологія ремонту пускорегулювальної 

апаратури люмінесцентних ламп. 
1  

Тема №2. Технічне 

обслуговування та ремонт 

пускорегулювальної 
апаратури 

Виробниче 
Технічне обслуговування та ремонт 

пускорегулювальної апаратури 
2 

 

Монтаж, технічне 
обслуговування і ремонт 

електропроводок 

Теорія 

З’єднання алюмінієвих і мідних проводів. 1  
Ремонт відкритих і схованих 

електропроводок. 
1  

Тема №3. Монтаж, 
технічне обслуговування і 

ремонт електропроводок 

Виробниче 
Монтаж, технічне обслуговування і 

ремонт електропроводок 
2  

Монтаж, технічне 

обслуговування і ремонт 

освітлювальних 
електроустановок 

Теорія 

Загальні відомості про освітлювальні 

електроустановки. 
1  

Обслуговування освітлювальних 

електроустановок. 
1  

Тема №4. Монтаж, 

технічне обслуговування і 
ремонт освітлювальних 

електроустановок 

Виробниче 
Монтаж, технічне обслуговування і 

ремонт освітлювальних електроустановок 
2 

 

Електромонтажні роботи Теорія 

Технічне обслуговування ліній 

електроживлень високої напруги без 

зняття напруги. 
1 

 

Електроколонки кранові живильні. 1  
Тема №5. Технічне 

обслуговування і ремонт 

елементів систем 
автоматики 

Виробниче 
Технічне обслуговування і ремонт 

елементів систем автоматики 
2 

 

Технічне обслуговування і 

ремонт елементів систем 
автоматики 

Теорія 

Загальні відомості про системи 

автоматичного керування. 
1  

Способи з’єднання апаратів і приладів 

вторинних пристроїв. 
1  

Тема №6. Технічне 

обслуговування і ремонт 

елементів систем 
автоматики 

Виробниче 
Технічне обслуговування і ремонт 

елементів систем автоматики 
2 

 

Монтаж, технічне 

обслуговування та ремонт 

електричних машин 

змінного і постійного 

струму 

Теорія 

Обслуговування та ремонт 

електродвигунів з короткозамкнутим 

ротором. 
1 

 

Контроль за роботою електродвигунів. 1  



Тема №7. Монтаж, 
технічне обслуговування 

та ремонт електричних 

машин змінного і 
постійного струму 

Виробниче 

Монтаж, технічне обслуговування та 

ремонт електричних машин змінного і 

постійного струму 
2 

 

Технічне обслуговування 

та ремонт трансформаторів Теорія 

Несправності та пошкодження 

трансформаторів. 
1  

Технологія та порядок ремонту силових 

трансформаторів. 
1  

Тема №8. Технічне 

обслуговування та ремонт 

трансформаторів 

Виробниче 
Технічне обслуговування та ремонт 

трансформаторів 
2  

Оперативні перемикання Теорія 

Категорія керування устаткуванням: 

оперативне ведення та керування. 
1  

Послідовність виконання оперативних 

перемикань. 
1  

Тема №9. Технічне 

обслуговування та ремонт 
електроустаткування 

розподільних пристроїв 

Виробниче 

Технічне обслуговування та ремонт 

електроустаткування розподільних 

пристроїв 
2 

 

Технічне обслуговування 

та ремонт 

електроустаткування 
розподільних пристроїв 

Теорія 

Зовнішній контроль за вводами масляних 

вимикачів, їх приводів, розрядників, 

плавких запобіжників. 
1 

 

Технічне обслуговування та ремонт 

високовольтних розподільних щитів. 
1  

Тема №10. Виконання 
кваліфікаційної роботи, 

складання 

кваліфікаційного іспиту. 

Виробниче 

Самостійне виконання стажистом 

кваліфікаційної роботи з дотриманням 

норм часу і вимог технологічної 

документації. 

При підборі робіт необхідно керуватися 

номенклатурою виробів, які доступні для 

виконання на базі НПЦ. 

Необхідно, щоб по складності виконана 

робота відповідала рівню кваліфікації 

електромонтера з ремонту та 

обслуговування електроустановок 4-го 

розряду. 

2 

 

  Разом: 40  

 


