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Тема№3 Монтаж світильників, електроустановчих виробів 

Тема уроку № 3.1. «Зарядка та встановлення світильників з лампами розжарювання, що 

мають від 7 до 12 ламп. Зарядка та встановлення люмінісцентних світильників, що мають 

не більше 4-х ламп.» 

Мета  уроку 

Навчальна: закріпити знання монтажу світильників. Ознайомлення з вимогами до 

виробничого обладнання, робочого місця електромонтажника.  

Розвиваюча: розвивати пізнавальну активність та самостійність роботи 

електромонтажника з освітлення 

Виховна: виховати інформаційно - освічену особу виховувати в учнів пунктуальність, 

точність та відповідальність.  

Тип уроку: урок виконання простих прийомів і операцій. 

Дидактичне забезпечення: конспект уроку, картка завдання, інструктивно - технологічна 

картка. 

Хід уроку (елементи уроку): 

1. Організаційна частина: 

1.1. Перевірка наявності учнів. 

1.2. Перевірка готовності учнів до уроку.  

1.3. Інструктаж з охорони праці. 

Хочу зауважити, що обов’язковим на уроках виробничого навчання є дотримання вимог 

правил охорони праці.  

Інструкція з ОП та БЖД  

Загальні вимоги безпеки 

1.1. До самостійної роботи учні зобов'язані дотримуватись правил безпеки 

життєдіяльності. 

1.2.  У процесі роботи учень зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а 

також утримувати в чистоті і порядку робоче місце.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Учень повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в 

справній і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого 

місця допускається: при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 вт/м2.), При 

лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 вт/м2.). 



2.2. Учень зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до роботи 

необхідних канцелярських приналежностей. 

2.3. При використанні у своїй діяльності електричних приборів учень повинен 

переконатися в їх справності і цілісності кабелів живлення, электровилок.   

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Учень зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з електроприладами, як 

встановлено інструкційно-технологічою карткою. 

 3.2. Учень повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його 

захаращення сторонніми предметами і непотрібними інструментами. 

 3.3. При недостатньому освітленні робочого місця необхідно для додаткового освітлення 

використовувати настільну лампу. 

3.4. При роботі з електропроводкою учень зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки від 

ураження електричним струмом. 

3.5. Для підтримання здорового мікроклімату учню слід через кожні дві години роботи 

проводити провітрювання приміщення. 

3.6. Учень під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з охорони 

праці.  

4 . Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У разі появи несправності в роботі, стороннього шуму, іскріння і запаху гару, учень 

повинен негайно припинити роботу  . 

4.2. При виникненні пожежі, учень зобов'язаний оперативно передати інформацію до 

найближчої пожежної частини, потім приступити до гасіння осередку пожежі своїми 

силами за допомогою первинних засобів гасіння пожеж. 

4.3. При отриманні травми, учню слід негайно звернутися за медичною допомогою. 

2. Вступний інструктаж: 

Актуалізація знань 

2.1. Повідомлення теми і мети уроку. 

2.2. Цільова установка проведення уроку 

Навчитися складати документи кадрової служби 

2.3. Перевірка опорних З,У,Н, учнів, необхідних їм для подальшої роботи на уроці. 

3. Викладання нового матеріалу 

3.1. Повідомлення нової навчальної інформації  

Інструктивно – технологічна картка  



Правильно обрати, щоб добре освітлювати! Вам знадобиться:  

1. Олівець 

2. Рулетка 

3. Ручний дриль із насадкою-пилкою 

4. Щипці для зняття ізоляції 

5. Гострогубці 

6. Плоскогубці 

7.Викрутка з оболонкою та ізоляцієюІснує безліч 

вбудовуваних світильників спрямовуваного світла різного 

типу й потужності. Вибір залежить від призначення 

кімнати або об’єкта освітлення.  

Ось кілька корисних порад.  

Для кожної кімнати, кожного місця – особливе освітлення 

Створити затишну обстановку, підкреслити предмети інтер’єру або форми, облаштувати 

місця для читання або роботи? Визначте свої потреби, щоб обрати правильне освітлення! 

Різні джерела освітлення – це справа смаку!  

Світильник спрямованого світла може працювати від трьох джерел світла! 

 Визначте кількість світильників спрямованого світлав  

Для досягнення однорідного освітлення (300 люкс) рекомендовано встановити кілька 

світильників залежно від площі кімнати (Д: довжина х Ш: ширина) зі стандартною 

висотою стелі 2,5 м. ЦЕ ЕФЕКТИВНО. Раціонально розділяйте електричні контури за 

великої кількості освітлювальних приладів. Зробіть незалежні контури для кожної зони 

освітлення. Не перевищуйте допустимі значення потужності. Електричні з’єднання можна 

робити тільки всередині освітлювальних приладів, а кабелі мають бути закопані в землю. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МОНТАЖУ 

Вбудовувані світильники усіх типів (галогенні 220 В, рожарювання 220 В, галогенні 12В) 

ЗАБЕЗПЕЧТЕ ВЛАСНУ БЕЗПЕКУ 

Щоб встановити світильники спрямованого світла, що вбудовуються, за всіма 

правилами техніки безпеки: 

 Перш ніж почати роботу, відключіть струм на розподільному щиті вашого будинку або 

квартири. 

 Дотримуйтеся правил встановлення. 

 Використовуйте тільки товари, що відповідають нормам Європейського Союзу. 

 Уважно прочитайте інструкції до приладів. 

 



1) Ретельно підготуйте місце 

встановлення. Перевірте наявність 

електричних кабелів у місці 

встановлення. 

2) Дотримуйтеся мінімальних 

відстаней безпеки: висота під стелею 

– приблизно 10 см, відстань між 

лампою й легкозаймистими 

матеріалами – 50 см, відстань між 

трансформатором і лампою – 20см. 

 3) І нарешті, оберіть місце для 

встановлення освітлювального 

приладу на стелі, відзначте коло, 

яке треба вирізати, й використовуйте ручний дриль, свердло та кругову пилку. 

2. ЯК ВСТАНОВИТИ ГАЛОГЕННИЙ СВІТИЛЬНИК СПРЯМОВАНОГО СВІТЛА 

(220 В, без трансформатора)  

У цьому випадку вам не потрібен трансформатор. Оберіть місце, позначте й 

виріжте скло, а потім переходьте до наступних етапів.  

1) Приєднайте проводи, що знаходяться у підвісній стелі в клемній колодці.  

2) Приєднайте освітлювальний прилад до клемної колодки.  

3) Поверніть патрон на чверть оберту. 

 4) Вставте в прилад стопорне пружинне кільце. Увімкніть загальний вимикач і перевірте 

роботу приладу. 

3. ЯК ВСТАНОВИТИ СВІТИЛЬНИК СПРЯМОВАНОГО СВІТЛА ПІД ЛАМПУ 

РОЗЖАРЮВАННЯ 

(220 В, без трансформатора) У цьому випадку вам не потрібен трансформатор. 

Оберіть місце, позначте й виріжте коло, а потім 

переходьте до наступних етапів: 

 1) Вставте патрон у стакан (у випадку якщо патрон 

змінний).  

2) Встановіть пружини (у випадку якщо вони не 

встановлені виробником). 

 

 

 



 

3) Приєднайте проводи до стелі до патрона лампи.  

4) Поверніть пружини догори, вставте їх в отвір і 

проштовхніть стакан вгору. 

 

 

 

 

5) В крутіть лампочку в прилад.  

6) Увімкніть загальний вимикач і перевірте роботу 

приладів. 

 

 

4. ЯК ВСТАНОВИТИ ГАЛОГЕННИЙ СВІТИЛЬНИК СПРЯМОВАНОГО СВІТЛА 

НИЗЬКОЇ НАПРУГИ 

(12 В, із трансформатором)  

Це найбільш поширений варіант. Живлення світильників низької напруги забезпечується 

від трансформатора з 220-240 В – на вході, 12 В – на виході. Враховуйте максимальну 

потужність трансформатора, виражену у вольт-амперах.  

Оберіть місце, позначте й виріжте коло, потім переходьте до наступних етапів: 

 1) Приєднайте проводи, що знаходяться у підвісній стелі в клемній колодці 220 В. 

 2) Приєднайте патрони лампи до клемної колодки трансформатора (12 В) і помістіть 

трансформатор у підвісну стелю на відстані 20 см від лампи. 

 3) Поверніть пружини догори й вставте світильник в отвір. 

 4) Вставте лампу в патрон і зафіксуйте її у світильнику. 

 5) Вставте у прилад стопорне пружинне кільце залежно від комплектації. 

 Освітлювальний прилад встановлено! 

 Увімкніть загальний вимикач і перевірте роботу приладу. 

 ЦЕ ВАРТО ЗНАТИ 

Якщо освітлювальний прилад відноситься до класу 1, заземлена проводка має бути 

підключена заздалегідь, а якщо не відноситься, то приєднувати заземлення до клемної 

колодки не потрібно. Не допускайте контактів трансформатора з азбестовим волокном. За 

необхідності видаліть його й помістіть трансформатор на пласку поверхню (наприклад, 

гіпсову). 

5. ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК: ОСВІТЛЕННЯ ВАННОЇ КІМНАТИ 



Для більшої безпеки порядок встановлення вбудовуваних освітлювальних приладів 

спрямованої дії у ванній суворо стандартизований. 

Таким чином, приміщення розділене на три «зони безпеки». Прилади повинні мати певні 

технічні характеристики: наприклад, водонепроникність (IP23). 

ЦЕ БЕЗПЕЧНІШЕ 

Пристрій, що забезпечує електроживлення освітлювальних 

приладів, має бути захищений диференціальним вимикачем 30 

мА. Для ванної кімнати існують спеціальні освітлювальні 

прилади спрямованої дії класу ІР54. Переконайтеся в тому, що 

із зовнішнього боку прилад захищений від корозії, а також 

зверніть увагу на його захисний індекс. Вся представлена інформація має 

рекомендаційний характер. Для встановлення, підключення та обслуговування 

електричних приладів і/або кіл звертайтеся тільки до професіоналів, які пройшли 

відповідне навчання і мають допуск до вищевказаних робіт.  

 

Відео для перегляду: https://www.youtube.com/watch?v=1Y0JPs8g-kM 

http://kak-svoimi-rukami.com/uk/2013/08/ustanovka-svoimi-rukami-vstraivaemyx-galogenovyx-

svetilnikov-v-dekorativnuyu-balku/ 

3. Поточний інструктаж та цільові обходи 

3.1. Перевірка правильності організації робочого місця у відповідності вимогам 

охорони праці. 

3.2. Перевірка виконання учнями завдання, дати рекомендації попередженню 

виникнення недоліків. 

3.3. Перевірка виконання робіт учнями. 

3.4. Перевірка завдання робіт учнями, оцінити об’єм і якість виконання роботи. 

3.5. Перевірити порядок робочих місць по закінченню роботи. 

4. Заключний інструктаж 

4.1. Аналіз виконаних робіт: 

4.2. Повідомлення оцінок засвоєних прийомів і виконання робіт. 

4.3. Перевірка стану робочих місць по закінченню роботи у відповідності вимог 

охорони праці. 

4.4. Домашнє завдання 

Структура уроку 

1. Організаційна частина – 5 хв. 

2. Вступний інструктаж – 40 хв. 

3. Поточний інструктаж – 270 хв. 

4. Заключний інструктаж  – 30 хв. 

Майстер в/н  _____________________________ Марія ГУРИН  

https://www.youtube.com/watch?v=1Y0JPs8g-kM
http://kak-svoimi-rukami.com/uk/2013/08/ustanovka-svoimi-rukami-vstraivaemyx-galogenovyx-svetilnikov-v-dekorativnuyu-balku/
http://kak-svoimi-rukami.com/uk/2013/08/ustanovka-svoimi-rukami-vstraivaemyx-galogenovyx-svetilnikov-v-dekorativnuyu-balku/


 

 

Картка завдань 

1. Користуючись вище наведеним конспектом встановити в домашніх умовах LED- 

лампу. 

2. Підключити світильник до стелі, або стіни використовуючи лампи розжарювання. 

 

Виконані завдання (фото) відправити на електронну адресу 

mawa1995@ukr.net 

 


