


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. Електроустаткування підприємств  6 

3. Обслуговування електроустаткування 6 

4. Технологія ремонту електроустаткування 7 

 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. Електроустаткування підприємств  
Принципові схеми енергопостачання споживачів.  

Відомості про Правила улаштування електроустановок. Групи та категорії 

споживачів електроенергії.  

Електроустаткування підстанцій. Типи підстанцій: відкриті, закриті та 

комплексні. Розподільні пристрої підстанцій. Особливості будови силових 

трансформаторів. Групи та схеми з’єднування обмоток трансформаторів. 

Охолодження трансформаторів - природне та примусове. Апаратура захисту 

трансформаторів. Особливості будови та конструкції вимірювальних 

трансформаторів струму та напруги, що застосовуються на підприємстві.  

Вимикачі масляні до 15 кВ, їх будова, призначення та типи. Принцип роботи 

вимикачів масляних. Процес вмикання та вимикання. Гасіння дуги в масляному 

вимикачі. Уявлення про номінальний струм, напругу та розривну потужність 

вимикачів. Основні вузли та частини масляних вимикачів. Типи контактів.  

Роз’єднувачі, їх будова, призначення та типи. Роз’єднувачі для внутрішніх та 

зовнішніх установок. Конструкції роз’єднувачів та їх приводів.  

Будова високовольтних електричних машин, що використовуються на 

підприємстві. Їх робочі та регулювальні характеристики. Режими роботи 

електричних двигунів. Схеми пуску, регулювання обертів та зміна напрямків 

обертання. Робота синхронних двигунів при відхиленнях напруги. Граничні 

навантаження та нагрівання синхронних двигунів. Величина граничної вібрації, 

гранична межа величини опору ізоляції.  

Пускова та регулювальна апаратура. Апаратура захисту силових кіл 

електричних машин від короткого замикання, від перевантажень та роботи на двох 

фазах. Апаратура захисту кіл керування електричними машинами.  



Перетворювачі змінного струму на постійний. Типи перетворювачів, їх 

принцип дії, будова та схеми (двигун-генератор, електронні та іонні випрямлячі 

тощо).  

Електроприлади вимірювання та автоматичного регулювання.  

Реле та їх класифікація за конструктивними ознаками, призначення (реле 

максимального струму, напруги, диференціальне гамма-реле, реле часу та інші); 

застосування (вимикальні, блокувальні, проміжні, вказівні, сигнальні та інші).  

Характеристика основних реле, що застосовуються на підприємстві, їх робота 

та схеми вмикання.  

Будова програмних систем управління. Структурні схеми програмованої 

системи управління.  

Спеціальне силове, пускорегулювальне та захисне електроустаткування 

виробничих процесів підприємства. Кранове, тельферне, ліфтове 

електроустаткування. Електроустаткування верстатів підприємства. Виробничі 

електронагрівальні пристрої та печі. Електроустаткування вентиляційних установок. 

Електроустаткування зварювальних установок з електронними схемами керування 

та зварювальних установок із струмом високої частоти. Електроустаткування систем 

диспетчерського автоматичного керування. Електроустаткування потоково-

транспортних технологічних ліній тощо.  

ТЕМА 3. Обслуговування електроустаткування  

Організація безпечної експлуатації і обслуговування електроустановок, 

відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

(ПБЕЕС), Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Правил технічної 

експлуатації споживачів (ПТЕЕС).  

Правила та методи огляду електроустаткування та апаратури під час обходу, 

приймання та передачі зміни, під час чергування – без зняття з них напруги. 

Перевірка справності захисних засобів штанг, кліщів, ізолювальних підставок тощо.  

Правила та способи перевірки (в межах, доступних для спостереження) стану 

ізоляції, шин, струмопровідних частин та апаратури вимірювальних приладів.  

Правила, строки та обсяги детальних оглядів (ревізій) електричного 

устаткування та апаратів. Порядок реєстрації обходів та оглядів устаткування у 

журналі. Способи усунення дефектів, які не викликають порушення чи порушують 

режим роботи устаткування.  

Правила нагляду за роботою устаткування та контрольно-вимірювальних 

приладів. Контроль за навантаженням, напругою та коефіцієнтом потужності. 

Норми навантаження проводів та кабелів, силових трансформаторів та допустимі 

навантаження трансформаторів.  

Правила виконання перемикань, способи розвантаження кабелів, 

трансформаторів та переведення устаткування на живлення від другої системи шин.  

Пошкодження, що найчастіше зустрічаються у електричних двигунах та 

пускорегулювальній апаратурі. Способи їх усунення.  

Нагляд за трансформаторами. Види та причини пошкоджень трансформаторів, 

їх усунення.  

Правила обслуговування відкритих та закритих розподільних пристроїв. 

Контроль зовнішнього стану введень масляних вимикачів, їх приводів, розрядників, 

плавких запобіжників. Несправності в роботі високовольтних вимикачів. Правила 

обслуговування електричної апаратури розподільних пристроїв.  

Контроль за роботою компресорної установки для одержання стисненого 

повітря для повітряних вимикачів і пневматичних приводів.  



Обслуговування трансформаторів струму та напруги, роз’єднувачів реакторів 

тощо.  

Види та причини несправностей розподільних пристроїв, способи їх усунення.  

Правила перевезення та заливання трансформаторного мастила.  

Контроль за зовнішнім станом апаратури релейного захисту, сигналізації, 

автоматики, телемеханіки. Профілактичне випробовування та перевірка апаратури 

релейного захисту автоматики, телемеханіки, сигналізації.  

Нагляд за станом кабельних ліній, з’єднувальних і кінцевих муфт. 

Профілактичні випробовування кабельних ліній.  

Обслуговування освітлювальних установок з надскладними схемами вмикання, 

несправності та способи їх усунення.  

Засоби захисту від корозії, нанесення захисного покриття плівок, змащування, 

теплоізоляція трубопроводів тощо.  

Обслуговування силового та пускорегулювального електроустаткування 

підіймально-транспортних машин. Види та причини несправностей в 

електроустаткуванні підіймально-транспортних машин.  

Обслуговування електроустаткування різних видів зварювальних, 

вентиляційних, нагрівальних та сушильних установок, систем диспетчерського 

автоматичного регулювання потоково-транспортних технологічних ліній, верстатів 

та іншого обладнання, що використовується на підприємстві.  

Нагляд за станом мереж заземлення та їх контактних з’єднань з апаратурою. 

ТЕМА 4. Технологія ремонту електроустаткування  
Види ремонтів: капітальний, середній та малий. Строки та обсяги їх 

проведення.  

Порядок підготовки устаткування, інструменту і пристроїв до ремонту. Основні 

положення правил безпеки, технічної експлуатації та інструкції з проведення 

ремонтних робіт.  

Ремонт електричних машин. Підготовка робочого місця та машин до вузлового 

розбирання. Зняття муфт з вала машини, болтів, які закріплюють капсулу 

шарикопідшипника з боку колектора, підшипникових щитів, щіток, траверсів; 

виймання якоря з корпуса; зняття покришок підшипників з вала якоря, крильцят 

вентилятора, головних та додаткових полюсів. Особливості розбирання великих 

генераторів постійного струму з виносним підшипником.  

Промивання, чищення та змащування деталей електричних машин після 

розбирання. Ремонт та заміна окремих деталей електричних машин.  

Перевірка ізоляції обмоток та відновлення її у місцях пошкоджень.  

Просочування ізоляційними лаками та сушіння обмоток машин. Ремонт 

щіткового апарата, заміна та притирання щіток. Балансування та центрування 

ротора електричної машини. Складання електричних машин після ремонту та їх 

випробовування. Виявлення та усунення вібрації електричної машини. Перевірка 

правильності чергування полюсів та з’єднання обмоток.  

Ремонт контролерів, командоконтролерів. Заміна та ремонт контакторів, 

котушок електромагнітних апаратів, ізоляційних плит, камер гасіння. Регулювання 

та налагодження апаратури.  

Послідовність та склад робіт під час ремонту трансформаторів.  

Умови та порядок розбирання активної частини. Розшихтування 

магнітопроводу, верхнього ярма та зняття обмоток. Відновлення та способи 

намотування обмоток, просочування їх. Правила складання трансформаторів. 

Способи монтажу та демонтажу вимірювальних трансформаторів.  



Перевірка контактних з’єднань та ізоляторів, види їх пошкоджень. Способи 

виявлення пошкоджень шин та контактних з’єднань. Заміна дефектних ізоляторів у 

гірлянді. Порядок складання, розбирання та кріплення гірлянди ізоляторів.  

Ремонт захисних апаратів. Пошкодження реакторів та способи усунення їх. 

Правила встановлення та кріплення реактора. Основні пошкодження розрядників, 

способи усунення їх, правила монтажу та демонтажу. Ремонт вимикачів та 

роз’єднувачів. Основні пошкодження вимикачів, роз’єднувачів та їх проводів. 

Порядок ремонтування дугогасильних камер, ізолювальних штанг та рухомих 

контактів, вводів, баків, циліндрів та фланцевих ущільнювачів масляних вимикачів.  

Правила заміни дефективних ізоляторів, пружин на ножах та регулювання 

механізму приводу роз’єднувача. Ремонт лінії захисного та робочого заземлення. 

Заземлення частин устаткування та способи приєднання до заземлювальної мережі.  

Порядок ремонту комплектних розподільних пристроїв (КРП). Вимірювання 

опору ізоляції обмоток, вводів, шин тощо. Види пошкоджень кабельних ліній та їх 

ремонт. Виявлення місць пошкодження кабельних ліній.  

Особливості та порядок капітального ремонту електроустаткування машин та 

механізмів, які використовуються на підприємстві (підіймально-транспортні та 

зварювальні установки, верстати, потоково-транспортні технологічні лінії, 

вентиляційні установки, пристрої автоматичного регулювання режимів роботи, 

сталеплавильних печей тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Спецтехнологія» 

Кваліфікація  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок» 

V– 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 

 

Електроустатк

ування 

підприємств 
6 

Принципові схеми енергопостачання споживачів. 1  
Електроустаткування підстанцій. 1  
Будова високовольтних електричних машин 1  
Електроприлади вимірювання та автоматичного 

регулювання 
1  

Структурні схеми програмованої системи 

управління. 
1  

Спеціальне силове, пускорегулювальне та захисне 

електроустаткування виробничих процесів 

підприємства. 
1 

 

Обслуговуван

ня 

електроустатк
ування 

6 

Перевірка справності захисних засобів штанг, кліщів, 

ізолювальних підставок 
1  

Правила, строки та обсяги детальних оглядів 

(ревізій) електричного устаткування та апаратів 
1  

Обслуговування трансформаторів струму та напруги, 

роз’єднувачів 
1  

Нагляд за станом кабельних ліній, з’єднувальних і 

кінцевих муфт. 
1  

Обслуговування силового та пускорегулювального 

електроустаткування підіймально-транспортних 

машин. 
1 

 

Нагляд за станом мереж заземлення та їх контактних 

з’єднань з апаратурою. 
1  

Технологія 

ремонту 
електроустатк

ування 

7 

Види ремонтів: капітальний, середній та малий. 

Строки та обсяги їх проведення. 
1  

Ремонт електричних машин. 1  
Послідовність та склад робіт під час ремонту 

трансформаторів. 
1  

Способи виявлення пошкоджень шин та контактних 

з’єднань. 
1  

Ремонт вимикачів та роз’єднувачів. 1  
Ремонт лінії захисного та робочого заземлення.   
Види пошкоджень кабельних ліній та їх ремонт. 1  

  Разом: 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичний план стажування 

з виробничого навчання 

Кваліфікація  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок» 

V– розряд 

№ 

з/п 
Найменування тем Кількість годин 

1. 
Вступне заняття. Основи безпеки праці й 

пожежної безпеки в навчальній майстерні. 
2 

2. 
Технічне обслуговування, налагодження та 

ремонт складного електроустаткування 
16 

3. 
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 слухачів з кваліфікаційними характеристиками професії 

―Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування‖. Ознайомлення 

з програмою навчання. 

Загальні організаційні вимоги. Порядок одержання та здавання інструментів та 

пристроїв. 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці 

(проводиться за діючими на підприємстві 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. 

Інструкції з безпеки праці, пожежної безпеки і електробезпеки. 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 попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. Правила 

користування первинними протипожежними засобами гасіння. 

Технічна документація, виробничі інструкції. 

ТЕМА 2. Технічне обслуговування, налагодження та ремонт складного 

електроустаткування 

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

Навчально-виробничі роботи 

Розбирання, капітальний ремонт, складання, встановлення та центрування 

високовольтних електричних машин і електроапаратів різних типів та систем з 

напругою до 15 кВ. Налагоджування схем та усунення дефектів у складних 

пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки. 

Обслуговування силових та освітлювальних установок з надскладними схемами 

вмикання електрообладнання. Обслуговування та ремонт електроустаткування та 



машин і агрегатів, зв’язаних у поточну лінію, а також устаткування з автоматичним 

регулюванням технологічного процесу. Монтаж та ремонт кабельних мереж 

напругою понад 35 кВ. Ремонт, монтаж, установлення і налагоджування ртутних 

випрямлячів та високовольтних установок потужністю понад 1000 кВт. 

Обслуговування, налагодження та ремонт пристроїв автоматичного регулювання 

режимів роботи промислового обладнання. 

Монтаж, налагодження, обслуговування та ремонт блокувальних, 

сигналізаційних, керуючих пристроїв промислового обладнання. 

Налагодження та ремонт систем диспетчерського автоматизованого керування 

виробничими процесами. 

Обслуговування, налагодження та ремонт поточно-транспортних ліній 

підприємства. 

Обслуговування, налагодження та ремонт зварювального устаткування 

підприємства з електронними схемами керування. 

Обслуговування, налагодження та ремонт верстатів (металообробних, 

деревообробних та інших) з системами електромашинного керування зі зворотним 

зв’язком із струмом та напругою. 

Ремонт складного електроустаткування та унікальних автоматів підприємства. 

Балансування роторів електричних машин. Виявлення та усунення вібрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виробниче навчання 

Кваліфікація  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок» 

V – 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, 

налагодження та 

ремонт складного 

електроустаткування 

2 

Розбирання, капітальний ремонт, 

складання, встановлення та 

центрування високовольтних 

електричних машин 

2 

 

3 

Обслуговування силових та 

освітлювальних установок з 

надскладними схемами вмикання 

електрообладнання. 

2 

 

4 

Обслуговування, налагодження та 

ремонт пристроїв автоматичного 

регулювання режимів роботи 

промислового обладнання. 

2 

 

5 

Монтаж, налагодження, 

обслуговування та ремонт 

блокувальних, сигналізаційних, 

керуючих пристроїв промислового 

обладнання. 

2 

 

6 
Налагодження та ремонт систем 

диспетчерського автоматизованого 

керування виробничими процесами. 
2 

 

7 
Обслуговування, налагодження та 

ремонт поточно-транспортних ліній 

підприємства. 
2 

 

8 

Обслуговування, налагодження та 

ремонт зварювального устаткування 

підприємства з електронними схемами 

керування. 

2 

 

9 
Ремонт складного електроустаткування 

та унікальних автоматів підприємства. 
2  

Тема №3. 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 5-

го розряду. 

2 

 

  Разом: 20  

 



Індивідуальний план 

Кваліфікація  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок» 

V – 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 

 

Електроустаткування 

підприємств 
Теорія 

Принципові схеми енергопостачання 

споживачів. 
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 

 

Електроустаткування 
підприємств 

Теорія 

Електроустаткування підстанцій. 1  
Будова високовольтних електричних 

машин 
1  

ТЕМА 2. Технічне 
обслуговування, 

налагодження та ремонт 

складного 
електроустаткування 

Виробниче 
Розбирання, капітальний ремонт, 

складання, встановлення та центрування 

високовольтних електричних машин 
2 

 

Електроустаткування 

підприємств 
Теорія 

Електроприлади вимірювання та 

автоматичного регулювання 
1  

Структурні схеми програмованої системи 

управління. 
1  

ТЕМА 2. Технічне 

обслуговування, 

налагодження та ремонт 

складного 
електроустаткування 

Виробниче 

Обслуговування силових та 

освітлювальних установок з 

надскладними схемами вмикання 

електрообладнання. 

2 

 

Електроустаткування 

підприємств 

Теорія 

Спеціальне силове, пускорегулювальне 

та захисне електроустаткування 

виробничих процесів підприємства. 
1 

 

Обслуговування 

електроустаткування 

Перевірка справності захисних засобів 

штанг, кліщів, ізолювальних підставок 
1  

ТЕМА 2. Технічне 

обслуговування, 
налагодження та ремонт 

складного 

електроустаткування 

Виробниче 

Обслуговування, налагодження та ремонт 

пристроїв автоматичного регулювання 

режимів роботи промислового 

обладнання. 

2 

 

Обслуговування 
електроустаткування 

Теорія 

Правила, строки та обсяги детальних 

оглядів (ревізій) електричного 

устаткування та апаратів 
1 

 

Обслуговування трансформаторів струму 

та напруги, роз’єднувачів 
1  

ТЕМА 2. Технічне 
обслуговування, 

налагодження та ремонт 

складного 
електроустаткування 

Виробниче 

Монтаж, налагодження, обслуговування 

та ремонт блокувальних, 

сигналізаційних, керуючих пристроїв 

промислового обладнання. 

2 

 

Обслуговування 
електроустаткування 

Теорія 

Нагляд за станом кабельних ліній, 

з’єднувальних і кінцевих муфт. 
1  

Обслуговування силового та 

пускорегулювального 

електроустаткування підіймально-

транспортних машин. 

1 

 



ТЕМА 2. Технічне 
обслуговування, 

налагодження та ремонт 

складного 
електроустаткування 

Виробниче 
Налагодження та ремонт систем 

диспетчерського автоматизованого 

керування виробничими процесами. 
2 

 

Обслуговування 

електроустаткування 

Теорія 

Нагляд за станом мереж заземлення та їх 

контактних з’єднань з апаратурою. 
1 

 

Технологія ремонту 

електроустаткування 
Види ремонтів: капітальний, середній та 

малий. Строки та обсяги їх проведення. 
1 

 

ТЕМА 2. Технічне 
обслуговування, 

налагодження та ремонт 

складного 
електроустаткування 

Виробниче 
Обслуговування, налагодження та ремонт 

поточно-транспортних ліній 

підприємства. 
2 

 

Технологія ремонту 

електроустаткування Теорія 
Ремонт електричних машин. 1  

Послідовність та склад робіт під час 

ремонту трансформаторів. 
1  

ТЕМА 2. Технічне 
обслуговування, 

налагодження та ремонт 

складного 
електроустаткування 

Виробниче 

Обслуговування, налагодження та ремонт 

зварювального устаткування 

підприємства з електронними схемами 

керування. 

2 

 

Технологія ремонту 

електроустаткування 
Теорія 

Способи виявлення пошкоджень шин та 

контактних з’єднань. 
1  

Ремонт вимикачів та роз’єднувачів. 1  
ТЕМА 2. Технічне 

обслуговування, 
налагодження та ремонт 

складного 

електроустаткування 

Виробниче Ремонт складного електроустаткування 

та унікальних автоматів підприємства. 
2 

 

Технологія ремонту 

електроустаткування 
Теорія 

Ремонт лінії захисного та робочого 

заземлення. 
1  

Види пошкоджень кабельних ліній та їх 

ремонт. 
1  

Тема №3. 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 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустановок 5-го 

розряду розряду 

2 

 

  Разом: 40  

 


