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ПРОГРАМА -
СТАЖУВАНЬІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІІРАІЦВ1ШКІВ 

З ПРОФЕСІЇ 7137 «ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТЛЕННЯ ТА 
ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ»

Завдання стажування: підтвердження кваліфікації - 2-3 розряд 
Термін стажування: ЗО 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

Голова методичної комісії

І Іротокол №_ U

і^ергій КАПГГУЛА



Індивідуальна програма стажування педагогічних працівників
Професія: «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж»
Код: 7137
Кваліфікація: 2-3 розряд

№
п/п Найменування гем (завдань) К-сть

1 один

1 г

1 Вхідне тестування.
Тема 1. Знайомство з навчально-практичним центром. 1

1.1. Екскурсія навчальним закладом, ознайомлення з матеріально-технічною 
базою. 1

2 Тема №2 Вступне заняття. Інструктаж з охорони прані при виконанні 
електромонтажн их робіт. 1

2.1.
Вступне заняття. Інструктаж з охорони прані та пожежної безпеки в 
навчальній майстерні. Ознайомлення з інструментами слек і ро.мон і ажника 
та засобами захисн у при виконанні електромонтажних робі г.

1

о3 Тема №3 Електромонтажні роботи 6

3.1.

Продзвонювання жил проводів перед з'єднанням.
Знімання ізоляції з жил проводів для з’єднання. 1 Ііді оговка кінців проводів 
для з'єднання. 3' єднання жил проводів різними способами. Окінцювання 
жил проводів.
Паяння та лудіння мідних жил проводів електропаяльником.

6

4 Тема №4. Монтаж заземлення та зануления устаткування 1

4.1.
Приєднання мереж заземлення до природних заземлювачів. Встановлення 
штучних заземлювачів. Занулення устаткування. 1

5 Тема №5. Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з 
освітлення та освітлювальних мереж 2-3 розряду 15

5.1. Виконання розміточних та пробивних робіт. Установлення розподільних 
коробок, вимикачів та штепсельних розеток.

5.2.
Підключення ламп розжарювання через однополюсний та двохгіолюсний 
вимикач. Підключення люмінесцентної лампи через електромагнітний та 
електронний пускорегулюючі пристрої.

6

5.3. Підключення ламп розжарювання через прохідний вимикач. Э

5.4. Мон таж щи тка осві тлення. т

5.5. Монтаж однофазного лічильника. 0

6 Тема №6 Виконання кваліфікаційної роботи, складання 
ква. з і ф іка ц ійн ого існ и ту 6

6.1.

Заслуховування звітів про проходження стажування: 
Перевірка щоденників стажистів.
Виконання кваліфікаційної роботи.
Видача робочих характерис тик стажистам. 
Вручення довідок про проходження стажування.

6
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ПРОГРАМА -
СТАЖУВАІII ІЯ ІІЕДАКО1 ІЧІІИХ ІІРЛІ ЦВІІНКІВ 

З І1РОФЕСІЇ 7137 «ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТНІ III ІЯ І \ 
ОСВІТЛЮВАНІЙ ІИХ МЕРЕЖ»

Завдання стажування: підтвердження кваліфікації 4 розряд 
Термін стажування: ЗО годин, без відриву від основної роботи 

(з відривом від основної роботи)

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії 
за галузевим спрямуванням:
загальні професії стек гро і ехнічного виробник і на

оргій КАІ11 ГУЛА
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Еолова методичної комісії



Індивідуальна програма стажування педагогічних працівників
Професія: «Електромонтажник з освітлення та освії.повальних мереж»
Код: 7137
Кваліфікація: 4 розряд

№
н/п

К’-с 1ь 
і один

Найменування іем (завдань)

9
•)

навчально-практичним центром.
закладом, ознайомлення з матеріально-технічною

1

9

2.1.

3.2.

Вхідне тестування.
Тема 1. Знайомство і

Е к с к у р с і я н а в ч ал ь н и м 
базою.
Тема №2 Вступне занят тя. Інст руктаж і охорони праці при виконанні 
електромон гажних робі і.
Вступне заня ття. Інс труктаж з охорони прані та пожежної безпеки в 
навчальній майстерні. Ознайомлення з інструментами електромонтажника 
та засобами захисту при виконанні електро м о н га ж н и х роб і г.
Тема №3 Виконання робі т середньої складнос-і і з монтажу 
електричного устаткування.

1 Іродзвонювання проводів та кабелів, вимірювання опору ізоляції та 
до п о м о гою м е і о м метра.

Виконання з'єднання струмопровідних жил проводів та кабелів різними 
способами.

2

6

-X

X

4

З

5.2.
■

5.3

6

Тема №4 Монтаж світильників та електроустаткування.

Вивчення будови електроустаткування та його монтаж.
Монтаж світильників та освітлювальної апаратури різних видів.
Тема №5 Мон і аж освії.повальних проводок і мереж середньої 
складності.
Монтаж деталей та конструкцій за допомогою механізованого інструменту. 

Монтаж електричних проводок різних видів зі складанням схем осві тлення. 

Комплектування матеріалів та обладнання для виконання 
електромон гажних робіт.
Тема Уаб Виконання кваліфікаційної робоїи, складання 
кваліфікаційного іспиту.

6

9

X

1

6

Заслуховування звітів про проходження стажування. 
1 Іеревірка щоденників сгажис і ів.
Виконання кваліфікаційної роботи.
Видача робочих характерне гик с тажис там. 
Вручення довідок про проходження стажування.

6
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