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Урок № : 33 

    Тема уроку: Призначення і види електропроводок. 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про призначення і види 

електропроводок. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Електропроводкою називається сукупність проводів і кабелів з кріпильними, 

підтримуючими, захисними конструкціями і деталями. 

Електропроводки служать для передачі електроенергії до споживачів. 

За способом виконання електропроводки поділяють на: 

а) відкриті, що прокладаються по поверхні стіни, стелі, фермах. Така 

електропроводка може бути стаціонарною, пересувною і переносною; 

б) сховані, тобто такі, що прокладаються в конструктивних елементах споруд 

і будівель (стінах, підлогах, перекриттях); 

в) внутрішні, що прокладаються всередині приміщень. Вони можуть 

виконуватися відкритими і схованими; 

г) зовнішні, які прокладаються по зовнішніх стінах будинків і споруд, між 

спорудами і будинками, під навісами, а також на опорах з прольотами до 25 м, 

на вулицях і дорогах. 

При відкритій електропроводці проводи та кабелі прокладають на струнах, 

тросах, роликах, ізоляторах, у трубах, гнучких металевих та ПВХ рукавах, 

лотках, електротехнічних плінтусах тощо. У разі схованої електропроводки 

проводи і кабелі прокладають у трубах, гнучких металевих та ПВХ рукавах, 

коробах, замкнених каналах, порожнинах будівельних конструкцій, 

заштукатурених борознах, під штукатуркою, а також замоноличують у 

будівельні конструкції при їх виготовленні. 

Ділянка електропроводки, що з'єднує зовнішню та внутрішню 

електропроводку, починаючи від ізоляторів, встановлених на зовнішній стіні 

або покрівлі будинку до ввідних пристроїв, називається вводом від повітряної 

лінії. 

В даній таблиці  наведені види електропроводок і способи прокладання 

проводів і кабелів залежно від характеристики навколишнього 

середовища. 

Приміщення 

або   середовище 

Види 

електро-

проводок 

Способи виконання проводки 

Сухі Відкриті Безпосередньо по конструкціях і по поверхнях, 

які не горять або погано горять; в трубах, 

коробах, лотках, гнучких металічних рукавах, а 

також захищеними кабелями 



Відкриті Безпосередньо по конструкціях і поверхнях, що 

горять; на роликах і ізоляторах, трубах, коробах, 

лотках, а також кабелями і захи-

щеними   проводами. 

Сховані В трубах, глухих коробах, замкнутих каналах 

будівельних конструкцій споруд, а також 

спеціальними проводами 

Вологі Відкриті Безпосередньо по конструкціях і поверхнях, що 

не горять або погано горять; на роликах і 

ізоляторах, в сталевих трубах і коробах, а 

також   захищеними кабелями і проводами 

Відкриті Безпосередньо по конструкціях і поверхнях, що 

горять; на роликах і ізоляторах, в сталевих трубах 

і коробах, а також кабелями і 

захищеними   проводами 

Сховані В трубах, глухих коробах, а також спеціальними 

проводами 

Сирі й особливо 

сирі 

Відкриті Безпосередньо по конструкціях і поверхнях, що 

горять і не горять на роликах і ізоляторах для 

сирих місць, в сталевих трубах, а також кабелями 

Сковані В трубах (ізоляційних, вологостійких, сталевих) 

Жаркі Відкриті Безпосередньо по конструкціях і поверхнях, що 

горять і не горять, на роликах та ізоляторах, в 

сталевих трубах, коробах, лотках, а також ка-

белями і захищеними проводами 

Сховані В ізоляційних і сталевих трубах 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві? 

 У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?  

Ким формулюється і складається технічне завдання?  

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 

 

Урок № : 34 

Тема уроку: Інструмент і пристрої для монтажу, обслуговування та 

ремонту електропроводок та освітлювальних електроустановок. 

Мета:  



навчальна: поглибити знання учнів про інструмент і пристрої для 

монтажу, обслуговування та ремонту електропроводок та освітлювальних 

електроустановок. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Звичайний набір інструменту електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування складається з: 

 

1) Пасатижі (плоскогубці) повинні бути з ізольованими 

ручками. Матеріал ізоляції для ручок може бути, як з 

пластика, так і з гуми. Головне, щоб ізоляція ручок 

витримувала напругу в 1000 вольт. На практиці зручно мати 

з собою пару пасатижів – одні середнього або маленького 

розміру, інші великого 

 

2) Викрутки. Ручки викруток так само повинні бути 

ізольовані і витримувати напругу в 1000 вольт.Викруток 

повинно бути декілька – за розміром: маленька, середня, 

велика; по фігурі: лопатка, хрестова; 

 

3)  Індикатор напруги – це викрутка, всередину якої 

вставлена неонова лампочка і опір; 

 

4) Покажчик напруги – індикатор, що має дві ручки зв'язані 

дротом. Застосовується покажчик напруги замість 

контрольної лампи; 

 

5) Мультиметр поєднує в собі декілька приладів, там є і 

вольтметр, який вкаже величину напруги, і амперметр, який 

вкаже струм (до 2-х ампер), а також є омметр, а в деяких і 

мегомметр із змінною високою напругою. Замість 

мультиметра можна взяти струмовимірювальні кліщі з 

вбудованим мультиметром. Такі кліщі дозволяють заміряти 

струми до 400 ампер без розриву проводів; 

 

6) Круглогубці; 
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7) Кусачки; 

 

8) Пінцет; 

 

9) Набір шестигранних ключів; 

 

10) Набір ріжкових ключів від 6-го до 19. починаючи з 10-го 

номера ключі повинні повторюватися – іноді доводиться 

розкручувати прикипілі гайки в два ключі; 

 

11) Набір торцевих ключів з 10 по 17; 

 

12) Ізоляційна стрічка; 

 

13) Болгарка з диском по металу діаметром 150-180 мм, диск 

по бетону діаметром 150 мм; 

 

14) Перфоратор з патроном для свердел. До перфоратора 

найчастіше беруть бури по бетону 6, 8, 10 мм невеликої 

довжини і бури на 16-20 мм завдовжки 500-700 мм для 

проходу стін. Свердла по металу 3-10 мм, комплект перових 

свердел 10-20 мм. Набір корончатих свердел для дерева 

(фрез) і бетону (Ø 40 і 60 мм); 
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15) Шкірка допоможе очистити нагар і сажу, а набір 

маленьких напилків допоможе відновити контакти; 

 

16) Ніж монтерський; 

 

17) Молоток і зубило. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не 

залишають припуск на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  
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