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    Тема уроку: Електромонтажні інвентарні пристосування 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про електромонтажні інвентарні 

пристосування 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

1.1 Провід. 
Для того, щоб працював споживач електричної енергії, його необхідно 

з’єднати із джерелом електричного струму. Виявилось, що не всі матеріали 

можна використати для цього. Наприклад: мідь, алюміній, срібло, всі інші 

метали добре проводять електричний струм, тому їх 

називають провідниками. Такі матеріали як гума, різні пластмаси, бавовна, 

шовк надто мало або зовсім не проводять електричного струму, їх назвали 

непровідниками або, по-іншому – ізоляторами. Застосовують ізолятори тоді, 

коли необхідно затримати або перешкодити руху заряджених частинок. З них 

виготовляють захисні оболонки проводів. 

Провід – виріб у вигляді тонкої металевої нитки(жили) або кілька таких 

жилок, скручених між собою. Промисловість випускає одножильні і 

багатожильні, ізольовані і неізольовані проводи. 

В залежності від призначення, проводи поділяються на групи: установочні, 

обмотувальні, монтажні або шнури. 

Монтажний провід призначений для монтажу електро- 

радіоапаратури. Він виготовляється з однією або багатьма струмопровідними 

мідними жилами в поліхлорвінілові або поліетиленовій ізоляції. Провід 

стійкий до нагрівання при температурах від –50 до +105° С при напрузі 220 – 

1000 В. 

Обмотувальний провід здебільшого одножильний, призначений для 

виготовлення обмоток трансформаторів, електричних машин 

тощо. Випускається переважно з мідними жилами в емалевій, паперовій, 

бавовняній, плівковій ізоляції. 

Установочний провід використовується для монтажу електрообладнання 

схованою або відкритою проводкою у житлових, виробничих і допоміжних 

приміщеннях, ізольований. Виготовляється з міді або алюмінію в гумовій, 

полівінілхлоридній ізоляції. Кількість жил – від 1 до 15. 

Провід неізольований призначено переважно для повітряних ліній 

електропередач. Виготовляється із сталі, алюмінію або сталеалюмінію 

(стальне осердя – однопровідне або багатопровідне, обвите алюмінієвим 

проводом). 

1.2 Шнури. 



Шнури електричні гнучкі, ізольовані для приєднання побутових 

електроприладів і радіоапаратури до електромережі напругою до 220 

В. Шнури мають по 2 або 3 жили з кількох мідних дротин у пластмасовій або 

гумовій ізоляції. Поширені також одножильні шнури з одним проводом у 

бавовняній або поліхлорвініловій ізоляції. 

Кабель електричний – один або кілька ізольованих проводів, укладених у 

захисній оболонці. Кабелі застосовують для підведення електроенергії до 

різних електричних машин, переносних металообробних пристроїв, 

екскаваторів, електрообладнання суден, літальних апаратів тощо. У кабелях 

переважно три жили, в кабелях зв’язку – десятки і сотні жил. 

Для розпізнавання проводів та шнурів застосовують маркування, тобто 

скорочений запис назви проводу з допомогою літер та цифр. 

Літери означають: А – струмопровідна жила алюмінієва (якщо цієї літери 

немає, жила мідна); П – провід; ПП – провід плоский; Ш (на початку марки) – 

шнур; Б – побутовий; В – ізоляція поліхлорвінілова; Н – ізоляція наіритова; Р 

– ізоляція гумова; Ш (усередині марки) – обмотка шовкова; М – провід 

монтажний; Г – гнучкий (тобто струмопровідна жила складається з кількох 

тоненьких дротиків). Цифра після марки проводу означає кількість струмо-

провідних жил у проводі. Приклад: МГШВ2 – провід Монтажний, 

мідний, Гнучний, Шовкова обмотка, поліхлорВінілова ізоляція, 2 жили. 

Проводи можуть мати різну площу поперечного перерізу. Вона залежить від 

величини споживаної приладом електричної енергії. Чим більша енергія 

споживається приладами, тим більшою повинна бути площа поперечного 

перерізу, струмопровідної частини проводу. 

    1.3 Електромонтажні інструменти та прийоми роботи з ними 

Електромонтажні роботи - це операції, які потрібно виконати під час монтажу 

електричного кола. До них належать: приєднання проводів до джерел 

електроенергії, вимикачів, споживачів або з'єднання проводів між собою. 

Електромонтажні роботи виконують на монтажних столах з горизонтальною 

поверхнею електромонтажними інструментами. Для зручності роботи різні 

матеріали (проводи, шнури, ізоляційну стрічку), а також лампові патрони, 

вимикачі, гвинти, гайки, шайби розміщують ліворуч від себе. Перед собою 

кладуть схему електричного кола та монтажну панель, а праворуч - 

електромонтажні інструменти (кусачки, плоскогубці, круглогубці, пасатижі, 

викрутки). Усі роботи виконують на підкладній дошці. 

Перш ніж приступити до монтажу електричного кола, необхідно підготувати 

(окінцювати)проводи.Спочатку відрізують куски проводу потрібної 

довжини.  Потім з кінців проводу за допомогою щипців знімають ізоляцію 

(близько 20 мм). Іноді для зняття ізоляції користуються монтажним ножем. У 

цьому разі роботу виконують на підкладній дошці і ножем ріжуть від себе. 

Знімаючи ізоляцію, слід бути дуже уважним, щоб не пошкодити 

струмопровідну жилу. Після зняття ізоляції струмопровідні жили зачищають. 

Кінець зачищеної жили готують для приєднання її до затискачів електричної 

арматури та приладів у вигляді тичка, петлі  або приєднують до неї спеціальні 



наконечники. За необхідності кінець ізоляції проводу (шнура) закріплюють 

ізоляційною стрічкою. 

Проводи до затискачів приєднують за допомогою гвинтів або гайки-баранця. 

1. Первинне закріплення ( осмислення та встановлення об’єктивних 

зв’язків і залежностей в новому матеріалі): 
 1. Чим відрізняється провідник від ізолятора? 

      2. Де застосовують ізольовані й неізольовані проводи? 

      3. По якій частині ізольованого проводу протікає електричний струм? 

      4. Які операції називають електромонтажними? 

      5. Навіщо зачищують до блиску струмопровідну жилу? 

3Вступний інструктаж до практичної роботи учнів: 
- пояснення і показ трудових прийомів та операцій, якими мають володіти 

учні,  з обґрунтуванням кожної дії; 

- ознайомлення з інструкційними картами; 

- акцентування уваги на правила ТБ; 

- закріплення та перевірка засвоєння учнями навчального матеріалу 

(відтворити показані прийоми, провести певні розрахунки, повторити технічні 

вимоги до якості роботи); 

Питання  для самоконтролю 

Написати про з’єднання та окінцювання проводів і кабелів. 

 

Урок № : 20 

Тема уроку: Правила користування електромонтажними механізмами та 

інструментами 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про Правила користування 

електромонтажними механізмами та інструментами 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

❖ Перш ніж користуватися електроприладом, уважно прочитати інструкцію. 

❖ Користуватися тільки справними електроприладами. Перш ніж увімкнути 

електричний прилад, пильно оглянути його. Переконатися, що він справний: 

штепсельна вилка ціла, на ній немає крапель води, провід не пошкоджено 

тощо. 

❖ Не вмикати в одну розетку одночасно кілька електроприладів. Це 

призводить до перегрівання проводів, підведених до розетки. Виникає 

небезпека загоряння ізоляційного матеріалу. 

❖ Не заповнювати водою 

електроприлади, увімкнені в електромережу; не користуватися ними у 

вологому приміщенні чи перебуваючи у воді. 



❖ Не торкатися мокрими руками штепсельних розеток, вимикачів, 

увімкнених в електромережу, настільних ламп та інших електроприладів і не 

витирати їх вологою серветкою; не опускати палець у воду, яку нагрівають 

електроприладом. Перш ніж мити електроприлад, обов’язково вимикати 

його. 

❖ Якщо перегоріла лампочка, перш ніж замінити її, слід вимкнути 

освітлювальний прилад з розетки або знеструмити його. 

❖ Не торкатися одночасно ввімкненого електроприладу й металевих труб 

або батарей опалення. 

❖ Не залишати без нагляду ввімкнені в розетку електроприлади. Коли 

виходиш з дому, обов’язково їх вимикай. 

❖ Небезпечно користуватися саморобними електроприладами, з оголеними 

проводами без штепсельних вилок, з пошкодженою ізоляцією (ніколи не 

торкатися оголеного проводу). 

❖ Якщо під час роботи електроприладу з’явилися тріск, іскріння, треба 

негайно вимкнути прилад із розетки або знеструмити його. 

❖ Про помічені неполадки в електроприладах, оголені й погано ізольовані 

проводи розповісти дорослим. Несправності може усунути тільки спеціаліст-

електрик. 

Учись правильно вмикати електроприлад у мережу та вимикати з неї, якщо 

шнур відокремлено від електроприладу. 

 
Якщо помешкання облаштовано електричною плитою: 

❖ додержуватися інструкції щодо користування плитою; 

❖ не перевіряти нагрівання електроконфорки рукою; 

❖ не залишати без нагляду ввімкнену плиту; 

❖ не користуватися плитою для обігрівання помешкання. 

Питання  для самоконтролю 
1. Яких правил слід додержуватися під час користування електроприладами? 
2. Чому небезпечно користуватися електроприладами у вологому приміщенні? 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


