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Предмет: Технологія електромонтажних робіт 

Тема: Продзвонювання проводів та кабелів, вимірювання опору ізоляції за    

           допомогою мегаомметра. 

УРОК 1 

Тема: Знайомство з кваліфікаційною характеристикою професії   

           «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом продзвонювання проводів та кабелів, з 

процесом вимірювання опору ізоляції за допомогою мегаомметра. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Професійна кваліфікація: електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж 4-го розряду  

Кваліфікаційна характеристика 4-й розряд  

Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності під час монтажу 

освітлювальних проводок та мереж.  

Повинен знати: основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж; 

способи вимірювання опору ізоляції; електричні схеми середньої складності; 

способи з'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів 

усіх марок перерізом до 70 мм2 ; способи маркування сталевих і пластмасових 

труб та кабелів; правила стропування та переміщання вантажів; будову та 

способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову 

монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за ними; 

правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання 

електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійна 

(професійно-технічна) освіта. Підвищення професійної кваліфікації. Стаж 

роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду 

не менше 1 року  

Приклади робіт:  

1. З'єднання, оброблення кінців та приєднання проводів, жил кабелів усіх марок 

перерізом до 70 кв. мм усіма способами, крім зварювання.  

2. Установлювання захисних пристроїв, кожухів та загорож.  

3. Маркування прокладених труб, кабелів та відводів.  

4. Закріплювання конструкцій та апаратів за допомогою монтажнопоршневого 

пістолета.  

5. Опресування наконечників та сполучень труб пороховими пресами.  

6. Приварювання наконечників до жил кабелів та проводів.  

7. Установлювання скоб та металевих опорних конструкцій.  



8. Закріплювання конструкцій приклеюванням.  

9. Установлювання конструкцій для тросових проводок.  

10. Прокладання стальних та пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, 

фермах та колонах.  

11. Прокладання кабельних лотків та перфорованих монтажних профілів.  

12. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання 

електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах.  

13. Розмічання та прокладання проводів усіх видів і марок перерізом до 70 кв. 

мм.  

14.Прокладання проводів у трубках усіх видів (крім проводок у 

вибухонебезпечних зонах).  

15.Прокладання металевих рукавів, заряджання та встановлювання 

світильників, що мають від 7 до 12 ламп, люмінесцентних, що мають не більше 

4 ламп, вологопилезахищеної арматури всіх типів.  

16.Установлення прожекторів, сигнальних приладів та апаратів.  

17.Прокладання кабелів освітлювальних проводів.  

18.Установлення одиночних коробів для монтажу люмінесцентних 

світильників.  

19.Монтаж трифазових розеток.  

20.Продзвонювання проводів та кабелів 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке струм? 

2. Що таке напруга?? 

3. Що таке з’єднання проводів??  

4. Що таке короба? 

5. Чим відрізняється 3х фазний автомат від однофазного? 

6. Як визначається  величина сили струму? 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  

 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на запитання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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