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ПРОГРАМА
СТАЖУВАННЯ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

З ПРОФЕСІЇ 7137 «ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТЛЕННЯ ТА 
ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ»

Завдання стажування: підтвердження кваліфікації - 2-3 розряд
Термін стажування: 40 годин, без відриву від основної роботи 

(з відривом від основної роботи)

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної 
комісії за галузевим спрямуванням:
загальні професії електротехнічного виробництва 
та для всіх галузей економіки

Протокол № -6 від« £-7 2018 р
Голова методичної комісії .C/Капітула



Тематичний план стажування 
«Технологія електромонтажних робіт»

№ 
з/п Найменування тем Кількість годин

1.

Ознайомлення з умовами стажування. 
Інструктаж з охорони праці. Технічна та 
технологічна документація 
електромонтажника з освітлення та 
освітлювальних мереж.

1

2. Виробництво та розподіл електричної енергії 2
3. Улаштування і монтаж електропроводок 6
4. Будова освітлювального електроустаткування 8
5. Монтаж захисного заземлення та занулюючих 

пристроїв
2

6. Такелажні засоби 1

Всього годин: 20

Тема 1. Ознайомлення з умовами стажування. Інструктаж з охорони праці. 
Технічна та технологічна документація електромонтажника з освітлення та 
освітлювальних мереж.

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.
Технічна та технологічна документація електромонтажника з освітлення та 

освітлювальних мереж. Читання електричних схем. Умовні позначення.
Тема 2. Виробництво та розподіл електричної енергії.
Виробництво електроенергії на електростанціях. Класифікація електростанцій.
Номінальна напруга. Шкала номінальних напруг. Електроенергетична система.
Категорії споживачів. Класифікація приміщень по ПУЕ.
Тема 3. Улаштування і монтаж електропроводок.

Класифікація електропроводок.
Загальні відомості про з’єднання та окінцювання жил.
Припої. Призначення та склад флюсів.
Головні відомості про повітряні лінії/
Загальні відомості про кабельні лінії/
Маркировка, стандартні перерізи проводів і неброньованих кабелів.
Тема 4. Будова освітлювального електроустаткування.

Загальні відомості про освітлювальні електроустановки.
Основні елементи електроустановок.
Комутаційні апарати: автоматичні вимикачі, Плавкі запобіжники.
Лампа розжарення. Схеми вмикання ламп розжарення.
Люмінесцентна лампа. Схеми вмикання люмінесцентних ламп.
Креслення електрообладнання. Умовні позначення.
Установка та схеми вмикання електричних лічильників.
Схема не реверсивного, реверсивного пуску електричного двигуна.

Тема 5. Монтаж захисного заземлення та занулюючи пристроїв.
Загальні відомості про заземлення. Захисне заземлення.



Захисне зануления. Захисне вимикання.
Тема 6. Такелажні засоби

Способи користування простими такелажними засобами.

«Технологія електромонтажних робіт»

Кваліфікація «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж»

II - ПІ - розряд (електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж)

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 електромонтажника 
з освітлення та освітлювальних мереж.

1

Внробни 
цтво та 

розподіл 
електрое 

нергії

2

Виробництво електроенергії на електростанціях.
Класифікація електростанцій. Номінальна 
напруга. Шкала номінальних напруг.

1

Категорії споживачів. Класифікація приміщень 
по ПУЕ. Електроенергетична система 1

Улаппув 
ання і 

монтаж 
електроп 
роводок

6

Класифікація електропроводок 1
Загальні відомості про з’єднання та окінцювання 
жил 1
Припої. Призначення та склад флюсів 1
Головні відомості про повітряні лінії 1
Загальні відомості про кабельні лінії 1
Маркировка, стандартні перерізи проводів і 
неброньованих кабелів 1

Будова і 
основне 

обладнання 
освітлювал 

ьного 
електроуст 
аткування

8

Загальні відомості про освітлювальні 
електроустановки 1

Основні елементи електроустановок 1
Комутаційні апарати: автоматичні вимикачі,
Плавкі запобіжники 1
Лампа розжарення. Схеми вмикання ламп 
розжарення 1
Люмінесцентна лампа. Схеми вмикання 
люмінесцентних ламп 1
Креслення електрообладнання. Умовні 
позначення 1
Установка та схеми вмикання електричних 
лічильників. 1
Схема не реверсивного, реверсивного пуску 
електричного двигуна 1

Монтаж 
захисного 
заземлен 

ня та 
занулюю 

чих 
пристроїв

2

Загальні відомості про заземлення. Захисне 
заземлення. 1

Захисне занулення. Захисне вимикання 1

Такелажн
і засоби 1 Способи користування простими такелажними 

засобами. 1

Разом: 20



Тематичний план стажування
з виробничого навчання

Кваліфікація «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж»

П - III - розряд (електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж)

з/и Найменування тем Кількість годин

1. Вступне заняття. Основи безпеки праці й 
пожежної безпеки в навчальній майстерні. 2

2. Електромонтажні роботи 4

3.
Освоєння операцій, що виконує 
електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж 2-3 розряду

12

4. Виконання кваліфікаційної роботи, складання 
кваліфікаційного іспиту.

2

Всього годин: 20

Тема №1. Вступне заняття. Основи безпеки праці й пожежної безпеки в 
навчальній майстерні.

Вступне заняття.
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки в навчальних майстернях.
Тема №2. Електромонтажні роботи.
Знімання ізоляції з жил проводів для з’єднання.
Підготовка кінців проводів до з’єднання.
З’єднання жил проводів різними способами.
Паяння мідних жил проводів електропаяльником.
Тема №3. Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з освітлення 

та освітлювальних мереж 2-3 розряду.
Підключення ламп розжарювання через однополюсний, двохполюсний вимикач.
Підключення люмінесцентної лампи. Підключення двох люмінесцентних ламп.
Монтаж щитків освітлення.
Монтаж однофазного лічильника. Монтаж трьохфазного лічильника.
Монтаж не реверсивного пуску двигуна.
Монтаж реверсивного пуску двигуна.
Тема №4. 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 

електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 2-3-го розряду.



Виробниче навчання

Кваліфікація «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж»

П — ПІ - розряд (електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж)

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 
Електромонтажні 

роботи

2

Знімання ізоляції з жил проводів для 
з’єднання.
Підготовка кінців проводів до 
з’єднання. З’єднання жил проводів 
різними способами.

2

3 Паяння мідних жил проводів 
електропаяльником 2

Тема№3. Освоєння 
операцій, що виконує 
електромонтажник з 

освітлення та 
освітлювальних мереж 

2-3 розряду

4
Підключення ламп розжарювання 
через однополюсний, двохполюсний 
вимикач

2

5
Підключення люмінесцентної лампи.
Підключення двох люмінесцентних 
ламп

2

6 Монтаж щитків освітлення 2

7 Монтаж однофазного лічильника.
Монтаж трьохфазного лічильника 2

8 Монтаж не реверсивного пуску 
двигуна. 2

9 Монтаж реверсивного пуску двигуна. 2

Тема №4 Перевірочні 
роботи

Самостійне виконання стажистом 
кваліфікаційної роботи з дотриманням 
норм часу і вимог технологічної 
документації.
При підборі робіт необхідно

10 керуватися номенклатурою виробів, які 
доступні для виконання на базі НПЦ.
Необхідно, щоб по складності 
виконав робота відповідала рівню 
кваліфвижп електромонтажник з 
освпии та освітлювальних мереж 2-

2

Разом: 20



КзьлОєкація «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж»

П - Ш - розряд (електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж)

Зжзжя теми Навчання Тема уроку Кількість 
годин

Примітка

гжгам. ■ і—-— : Теорія

Ознайомлення з умовами стажування. 
Інструктаж з охорони праці. Технічна та 
технологічна документація 
електромонтажника з освітлення та 
освітлювальних мереж.

1

■ а ті жягт. Теорія

Виробництво електроенергії на 
електростанціях. Класифікація 
електростанцій. Номінальна напруга. 
Шкала номінальних напруг.

1

кга ■■ • «гао 3>фООНИЧЄ

Вступне заняття. Інструктаж з охорони 
праці та пожежної безпеки в навчальних 
майстернях.

2

■ art—і «эгт Теорія

Категорії споживачів. Класифікація 
приміщень по ПУЕ. Електроенергетична 
система

1

Класифікація електропроводок 1

~.......... їй— 1 —с Виробниче

Знімання ізоляції з жил проводів для 
з’єднання.
Підготовка кінців проводів до з’єднання.
З’єднання жил проводів різними 
способами.

2

'. e-ч вив вага
Теорія

Загальні відомості про з’єднання та 
окінцювання жил 1
Припої. Призначення та склад флюсів 1

ї_и—жчогтвга хссти Виробниче
Паяння мідних жил проводів 
електропаяльником 2

' • JH~4 ana гж Теорія
Головні відомості про повітряні лінії 1

: ■ гэ—■ п Загальні відомості про кабельні лінії 1
Осях» уяеушгій,

ету— ИДЯ 3 
:са;~ге—і та

•стеж 2-3 розраду

Виробниче
Підключення ламп розжарювання через 
однополюсний, двохполюсний вимикач 2

Улшг-уа авня і 
ж

Теорія

Маркировка, стандартні перерізи 
проводів і неброньованих кабелів 1

яупя: осзов не

хжтжжльного
Загальні відомості про освітлювальні 
електроустановки 1

2СЪ.- - - : . “ЄГДЦІЙ.
■0 ікону € 

■ 1ф—ИІ І1ІІІІІ 3 
■лзгзеяні та 

хжтвовальних 
•стеж 2-3 розряду

Виробниче
Підключення люмінесцентної лампи.
Підключення двох люмінесцентних ламп 2

Ьужжа і основне 
зсдалвання 

зального 
емтроустапсування

Теорія

Основні елементи електроустановок 1
Комутаційні апарати: автоматичні 
вимикачі, Плавкі запобіжники 1



Зсжхзна операцій, 
ж» ВМКОН>€ 

глее?<'М-с~тажник з 
лз—денна та 

:о“.'кзальних 
■еоеж 2-3 розряду

Виробниче Монтаж щитків освітлення 2

: з:ча і основне

Теорія

Лампа розжарення. Схеми вмикання ламп 
розжарення 1
Люмінесцентна лампа. Схеми вмикання 
люмінесцентних ламп 1

:сз._шквального
иея лузання Креслення електрообладнання. Умовні 

позначення 1
Установка та схеми вмикання 
електричних лічильників. 1

іпвежн лкгжлй- то

ЗОПИИ ТІ 
кжтмшык мереж 2- 

--------------IffW_________

Виробниче
Монтаж однофазного лічильника.
Монтаж трьохфазного лічильника 2

If жж* во

д-м».»- UL-ЗД 3
їж ж ■ ляп та 

кяпяижмп аерск 2-
I- їстаг- Теорія

Схема не реверсивного, реверсивного 
пуску електричного двигуна 1

ЯЭ1ДП1 ТІ Я₽>2Ж0ЮЧИХ Загальні відомості про заземлення.
Захисне заземлення. 1

Ісжзєян аигамгиЯ що

ОЕХ-ХЖвЖ-ТЖНИК 3 
.-сжткжі та 

■ ■■"■■аждгг мереж 2- 
Зрсярцч

Виробниче Монтаж не реверсивного пуску двигуна. 2

ттаклни та звалюючих

Теорія
Захисне занулення. Захисне вимикання 1

жопв асобв
Способи користування простими 
такелажними засобами. 1

Ісасоні оператй що

инг-зомсетхжник 3 
х-жтл&м та 

кланам мєоєа 2- 
Зрзржп

Виробниче

Монтаж реверсивного пуску двигуна. 2

тякнв« оадфігтпійної 
жест*. ззалання 

<жл*оай«т: 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 
електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж 2-3-го розряду

2

Разом: 40


