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Тема: Класифікація електропроводок, область застосування проводів та 

неброньованих кабелів для силових проводок в залежності від умов 

навколишнього середовища. 
Мета: 

 Ознайомлення з марками проводів та кабелів, їх будови і застосування під 

час монтажу. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Вибір виду електропроводки, вибір проводів і кабелів і способу їхньої 

прокладки 

Електропроводка повинна відповідати умовам навколишнього 

середовища, призначенню і цінності споруджень, їхньої конструкції й 

архітектурних особливостей. При виборі виду електропроводки і способу 

прокладки проводів і кабелів повинні враховуватися вимоги електробезпечності 

і пожежної безпеки. При наявності одночасно двох або більш умов, що 

характеризують навколишнє середовище, електропроводка повинна відповідати 

всім цим умовам. 

Оболонки й ізоляція проводів і кабелів, застосовуваних в електропроводках, 

повинні відповідати засобові прокладки й умовам навколишнього середовища. 

Ізоляція, крім того, повинна відповідати номінальній напрузі мережі. 

Нульові робочі провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну ізоляції фазних 

провідників. 

Проводи та кабелі повинні застосовуватись тільки в тих областях, котрі 

наведені у стандартах і технічних умовах на кабелі та проводи. 

Для стаціонарних електропроводок повинні застосовуватись переважно 

проводи та кабелі з алюмінієвими жилами, за винятком: 

 проводів у горищах приміщеннях; 

 кіл постійного і змінного струму у межах щитових пристроїв, а також 

внутрішніх схем з’єднань приводів вимикачів, роз’єднувачів та інших 

згідно пункту 3.4.12; 

 для монтажу освітлювальної арматури загального призначення, 

настільних, переносних, а також світильників місцевого призначення; 

 електропроводки у кінозалах, радіо залах, кіл пожежної та охоронної 

сигналізації; 

 у вибухонебезпечних зонах класів В-1 і В-1а. 

Не дозволяється застосовувати алюмінієві жили для приєднання пристроїв, 

котрі встановлені безпосередньо на віброізолюючих опорах. 

Для живлення переносних і пересувних електроприймачів необхідно 

застосовувати шнури та гнучкі кабелі з мідними жилами, спеціально призначені 

для цього з урахуванням можливості механічного впливу. Усі жили повинні 



бути у загальній оболонці і мати загальну ізоляцію.(КРПТ- кабель переносний 

гнучкий з мідними жилами, гумовою ізоляцією і оболонкою) 

Таблиця 1 - Вибір виду електропроводок, способів прокладки 

Умови навколишнього 

середовища 
Вид електропроводки Проводи та кабелі 

Відкрита 

Сухі і вологі На роликах і клицях Незахищені одножильні 

(котельні, електрощитові, 

неопалювані склади) 

 
АПВ – (2-120 мм2) 

Сухі На роликах і клицях Скручені двожильні 

Приміщення усіх видів та 

зовнішні установки 

На ізоляторах, (роликах у 

місцях де виключена 

можливість попадання 

дощу або снігу) 

Незахищені одножильні проводи 

АПРН – гумова ізоляція в 

негорючій гумовій оболонці 

Зовнішні установки Безпосередньо по 

поверхні стін, стель , на 

струнах, смугах та інших 

несучих конструкціях 

Кабель в неметалевій і металевій 

оболонці 

АВРГ – агресивне середовище, 

канали 

Приміщення усіх видів Теж Незахищені та захищенні одно і 

багатожильні проводи. 

Приміщення усіх видів та 

зовнішні установки 

На лотках і в коробах Теж 

Зовнішні установки На тросах Спеціальні проводи з несучим 

тросом. Незахищені та захищенні 

одно і багатожильні проводи. 

Кабелі в неметалевій і металевій 

оболонці. 

АВТО – ізоляція із ПВХ 

пластикату, несучим тросом. 

Скриті електропроводки 

Приміщення усіх видів та 

зовнішні установки 

В неметалевих трубах із 

матеріалів, котрі горять 

(несамозатухаючий 

поліетилен). 

Виключення: 

Незахищені та захищенні одно і 

багатожильні проводи. Кабелі в 

неметалевій і металевій оболонці. 

 
1 Забороняється 

застосування ізоляційних 

 



труб з металевою 

оболонкою у сирих, 

особливо сирих і 

зовнішніх установках. 

2 Забороняється 

застосування стальних 

труб і стальних глухих 

коробів з товщиною 

стінок 2 мм і менше у 

сирих, особливо сирих і 

зовнішніх установках. 

Сухі, вологі і сирі 

приміщення 

Замоноличуванням у 

будівельні конструкції 

при їх виготовленні. 

Незахищені проводи 

Відкриті і скриті електропроводки 

Приміщення усіх видів та 

зовнішні установки 

В металевих гнучких 

рукавах. В стальних 

трубах і глухих стальних 

коробах. В неметалевих 

трубах і неметалевих 

глухих коробах із важко 

займистих матеріалів. В 

ізоляційних трубах з 

металевою оболонкою. 

Незахищені та захищенні одно і 

багатожильні проводи. Кабелі в 

неметалевій оболонці 

 
Виключення: 

 

 
1 Забороняється 

застосування ізоляційних 

труб з металевою 

оболонкою у сирих, 

особливо сирих і 

зовнішніх установках. 

2 Забороняється 

застосування стальних 

труб і стальних глухих 

коробів з товщиною 

стінок 2 мм і менше у 

сирих, особливо сирих і 

зовнішніх установках. 

 

Допустимотривалі струми на проводи і кабелі електропроводок повинні 

вибиратись згідно ПУЭ-86 з урахуванням температури навколишнього 

середовища і способу прокладки. 



Електропроводка повинна відповідати умовам навколишнього середовища, 

призначенню і цінності споруджень, їхньої конструкції й архітектурних 

особливостей 

При виборі виду електропроводки і способу прокладки проводів і кабелів 

повинні враховуватися вимоги електробезпечності і пожежної безпеки. 

При наявності одночасно двох або більш умов, що характеризують навколишнє 

середовище, електропроводка повинна відповідати всім цим умовам. 

Оболонки й ізоляція проводів і кабелів, застосовуваних в електропроводках, 

повинні відповідати засобові прокладки й умовам навколишнього середовища. 

Ізоляція, крім того, повинна відповідати номінальній напрузі мережі. 

Нульові робочі провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну ізоляції фазних 

провідників. 

У виробничих нормальних помешканнях припускається використання сталевих 

труб і тросів відкритих електропроводок, а також металевих корпусів відкрито 

встановлених струмопроводів, металевих конструкцій будинків, конструкцій 

виробничого призначення і механізмів у якості одного, із робочих провідників 

лінії в мережах напругою до 42 В. При цьому повинні бути забезпечені 

безперервність і достатня провідність цих провідників, видимість і надійне 

зварювання стиків. 

При відкритій прокладці захищених проводів (кабелів) з оболонками зі 

спаленних матеріалів і незахищених проводів відстань у світлі від проводу 

(кабеля) до поверхні основ, конструкцій, деталей із спаленних матеріалів 

повинно складати не менше 10 мм. При неможливості забезпечити зазначену 

відстань провід (кабель) варто відокремлювати від поверхні прошарком 

неспаленого матеріалу, що виступає з кожної сторони проводу (кабеля) не 

менше чим на 10 мм. 

При схованій прокладці захищених проводів (кабелів) з оболонками зі 

спаленних матеріалів і незахищених проводів у закритих нішах, у пустотах 

будівельних конструкцій (наприклад, між стіною й облицюванням), у борознах 

и т п. С наявністю спаленних конструкцій необхідно захищати проводи і кабелі 

суцільним прошарком неспаленого матеріалу з усіх боків. 

При відкритій прокладці труб і коробів із важкоспалених матеріалів по 

неспаленим і важкоспаленим основам і конструкціям відстань у світлі від труби 

(короба) до поверхні конструкцій, деталей із спаленних матеріалів повинно 

складати не менше 100 мм. При неможливості забезпечити зазначену відстань 

трубу (короб) варто відокремлювати з усіх боків від цих поверхонь суцільним 

прошарком неспаленого матеріалу (штукатурка, алебастр, цементний розчин, 

бетон і т.п.) товщиною не менше 10 мм. 

При схованій прокладці труб і коробів із важкоспалених матеріалів у закритих 

нішах, у пустотах будівельних конструкцій (наприклад, між стіною й 

облицюванням), у борознах і т.п. труби і короба варто відокремлювати з усіх 

боків від поверхонь конструкцій, деталей із спаленних матеріалів суцільним 

прошарком неспаленого матеріалу товщиною не менше 10 мм. 

При наявності мастил і емульсій у місцях прокладки проводів варто 

застосовувати проводи з маслостіикою ізоляцією або захищати проводи від 

їхнього впливу. 



Перед монтажем електропроводок старанно вивчають проектну 

документацію, складають лімітні картки на необхідні матеріали й устаткування, 

підбирають потрібний інструмент, пристосування, підготовляють складські 

помешкання. 

Монтаж електропроводок виконується індустріальними методами, що дозволяє 

досягти високої продуктивності праці, скорочення термінів запровадження 

об'єкта в експлуатацію, зниження вартості електромонтажних робіт При 

монтажі широко використовуються уніфіковані вузли і деталі, засоби малої 

механізації, що полегшують працю і підвищують якість виконання робіт 

Монтаж електропроводок розділяють на дві стадії: 

На першій стадії виконуються підготовчі роботи: 

- розмітка місць установки світильників, вимикачів, штепсельних розеток 

групових щитків и т д. 

- озмітка місць прокладки проводів по стінах і стелям, проходів через стіни, 

підлогу і стелі, місць установки роликов і відгалуженних коробок; 

- пробивання гнізд для кріпильних деталей і пробивання проходів; установка 

ізолюючих опор або прокладка труб. 

При монтажі схованих електропроводок до складу підготовчих робіт входить 

огляд борозен і каналів під електропроводку, ніш під установку щитків, 

перевірка відповідності їхньому проекту, розмітка місць установки 

струмоприймачів, установка відгалужувальних коробок і коробок під вимикачі 

і штепсельні розетки, прокладка і кріплення проводів на стінах і стелях. Ці 

роботи виконуються одночасно з будівельними, що дозволяє своєчасно 

виявляти й усувати можливі неполадки. 

На другій стадії виконуються основні роботи після повного закінчення 

будівельних і оздоблювальних робіт. 

Відкриті електропроводки усередині помешкань 

Відкриту прокладку незахищених ізольованих проводів необхідно виконувати: 

- безпосередньо по основах, на роликах, ізоляторах на тросах і лотках: 

- при напрузі вище 42 В в приміщеннях без підвищеної небезпеки і при напрузі 

до 42 В в будь - яких приміщеннях - на висоті не менше 2 м від рівня підлоги 

або площадки обслуговування; 

- при напрузі вище 42 В в приміщеннях із підвищеною небезпекою й особо 

небезпечних - на висоті не менше 2,5 м від рівня підлоги або площадки 

обслуговування. 

Дані вимоги не поширюються на спуски до вимикачів, розеток, пусковим 

апаратам, щиткам, світильникам, які установлені на стіні. 

У виробничих приміщеннях спуски незахищених проводів до вимикачів, 

розеток, апаратів, щиткам і т. п. повинні бути захищені від механічних 

ушкоджень до висоти не менше 1,5 м від рівня підлоги або площадки 

обслуговування. 

У побутових приміщеннях промислових підприємств, у житлових і суспільних 

будинках зазначені спуски дозволяється не захищати від механічних впливів. 

У приміщеннях, доступних тільки для спеціально навченого персоналу, висота 

розташування відкрито прокладених незахищених ізольованих проводів не 

нормується. 



Якщо незахищені ізольовані проводи перетинаються з незахищеними або 

захищеними ізольованими проводами з відстанню між проводами менше 10 мм, 

то в місцях перетинання на кожний незахищений провід повинна бути 

накладена додаткова ізоляція. 

При перетинанні з гарячими трубопроводами проводи і кабелі повинні бути 

захищені від впливу високої температури або повинні мати відповідне 

виконання. У місцях проходу проводів і кабелів через стіни, міжповерхові 

перекриття або виходи, необхідно забезпечувати можливість заміни 

електропроводки. Для цього прохід повинний бути виконаний у трубі, короби, 

прорізі и т п. З метою запобігання проникнення і скупчення води і поширення 

пожежі в місцях проходу через стіни, перекриття або виходу назовні варто 

замазувати зазори між проводами, кабелями і трубою (коробом, прорізом и т 

п.), а також резервні труби (короба, прорізи и т п.). 

При прокладці незахищених проводів на ізолюючих опорах проводи повинні 

бути додатково ізольовані (наприклад, ізоляційною трубою) у місцях проходів 

через стіни або перекриття. 

Сховані електропроводки усередині помешкань 

Проводи і кабелі для захисту від впливу несприятливих умов середовища і 

механічних впливів прокладають у сталевих і пластмасових трубах. 

Сховані електропроводки в трубах, коробах і гнучких металевих рукавах 

повинні бути у усіх випадках з ущільненням. Короба схованих електропроводок 

повинні бути глухими. 

Виконання електропроводки у вентиляційних каналах і шахтах забороняється. 

Припускається перетинання цих каналів і шахт одиночними проводами і 

кабелями, укладеними в сталеві труби. 

Застосування сталевих труб для електропроводок припускається в першу чергу 

у вибухонебезпечних і вогненебезпечних помешканнях і для захисту проводів і 

кабелів від механічних впливів. Їх використовують для вводу у житлові 

будинки, суспільні і виробничі будівництва, тваринницькі і птахівницькі 

помешкання, а також для монтажу силових і освітлювальних проводок в 

сховищах, складах із легкозаймистими пальними матеріалами, механічних 

майстернях і т.п. 

Для сталевих трубопроводів застосовують тонкостінні електрозварювальні (без 

різьблення) або спеціальні електротехнічні труби. Останні, також 

електрозварювальні тонкостінні, але очищені від грата (зварювального напливу 

усередині труби) і мають усередині і зовні лакове покриття. На кінцях 

електротехнічних труб може бути накатане трубне різьблення і на однім кінці - 

сполучна муфта. 

Звичайні водогазопроводні (газові) труби мають на кінцях трубне різьблення і 

з'єднуються між собою муфтами. Їх дозволяється застосовувати тільки у 

вибухонебезпечних помешканнях. Сталеві труби виготовляють без захисних 

покриттів (чорними) і оцинкованими зсередини і зовні. В усіх випадках, де це 

можливо, сталеві труби необхідно заміняти пластмасовими: вініпластовими, 

поліетиленовими, поліпропіленовими 

У сухих і вологих помешканнях трубопроводи можуть бути виконані зі 

сталевих або пластмасових труб без ущільнення місць з'єднань і місць вводу у 

кожуха апаратів, ящиків і відгалужених коробок. У сирих, особо сирих, жарких 



і курних помешканнях і в помешканнях із хімічно активним середовищем 

трубопроводи можуть бути виконані зі сталевих і пластмасових труб, 

прокладених відкрито з ущільненням місць з'єднання труб і місць вводу у 

кожуха апаратів, ящиків, відгалужених коробок. 

Сталеві труби повинні мати антикорозійне покриття. У сталевих і пластмасових 

трубах прокладають незахищені ізольовані проводи площею перерізу не менше 

2,5 мм2 з алюмінієвими жилами і 1 мм2 - із мідними. Внутрішній діаметр труби 

визначають розрахунком по числу жил проводів та їхньому зовнішньому 

діаметру, конфігурації трубної траси між двома суміжними відгалужувальними 

або протяглими коробками. 

Електропроводки у горищних помешканнях. 

У горищних приміщеннях застосовуватися наступні види електропроводок: 

 відкрита: 

а) проводами і кабелями прокладеними в трубах, а також захищеними 

проводами і кабелями в оболонках із неспалених або важкоспаленних 

матеріалів - на будь-якій висоті; 

б) незахищеними ізольованими однодротовими проводами на роликах або 

ізоляторах (у горищних приміщеннях виробничих будинків - тільки на 

ізоляторах) - на висоті не менше 2,5 м; при висоті до проводів менше 2,5 м вони 

повинні бути захищені від дотику і механічних ушкоджень; 

 схована: 

а) у стінах і перекриттях із неспалених матеріалів - на будь-якій висоті. 

Відкриті електропроводки в горищних приміщеннях повинні виконуватися 

проводами і кабелями з мідними жилами. 

Проводи і кабелі з алюмінієвими жилами допускається прокладати в горищних 

приміщеннях для випадків: 

- будинків із неспаленими перекриттями - при відкритій прокладці їх у сталевих 

трубах або схованій прокладці їх у неспалених стінах і перекриттях; 

- виробничих будинках сільськогосподарського призначення зі спаленними 

перекриттями - при відкритій прокладці їх у сталевих трубах за винятком 

проникнення пилюки усередину труб і зєднувальних коробках; 

При цьому повинні бути застосовані різьбові з'єднання. 

З'єднання і відгалуження мідних або алюмінієвих жил проводів і кабелів у 

горищних приміщеннях повинні здійснюватися в металевих зєднувальних 

коробках зварюванням, опрессовкою або з застосуванням затискачів, що 

відповідають матеріалу, перерізу і кількості жил. 

Відгалуження від ліній, прокладених у горищаних приміщеннях, до 

електроприймачів установлених поза горищами, дозволяється за умови 

прокладки ліній і відгалужень відкрито в стальних трубах або сховано в 

неспалених стінах (перекриттях). 

Комутаційні апарати, у колах світильників і інших електроприймачів 

установлених безпосередньо в горищних приміщеннях, повинні бути 

встановлені поза цими помешканнями. 

4. З’єднання, відгалудження та окінцювання проводів та кабелів 
Вибір способу окінцювання, з'єднання і відгалуження жил ізольованих проводів 

і кабелів залежить від матеріалу, перетину, конструкції і ізоляції цих жил, 

способу прокладки проводів і кабелів і ряду інших умов. 



Існують основні види з’єднань: скрутка із наступною пайкою, пайка, 

зварювання, опресування, болтові та гвинтові з’єднання, 

Для окінцювання, з’єднання і відгалуження алюмінієвих жил застосовують: 

механічні затискачі і опресування, електричне зварювання методом 

контактного розігріву, термітне і газове зварювання і пайку, а для мідних жил - 

механічні затискачі та опресування. В таблиці 1 наведено область застосування 

основних способів окінцювання, з’єднання та відгалуження ізольованих 

проводів напругою до 2 кВ і кабелів напругою до 1 кВ. У додатку В наведено 

характеристики механізмів, інструментів та пристроїв, що використовуються 

при виконанні електромонтажних робіт. 

Таблиця 2 – Основні способи з’єднання 

Спосіб 

Переріз жил 

проводів 

і кабелів, мм2 

Область застосування 

Проводка Кабелі 

Окінцювання мідних жил ізольованих проводів і кабелів 

опресовування із 

застосуванням 

наконечників 

4-240 

- необхідно 

застосовувати 

Продовження таблиці 2   

опресовування 

багатодротових жил у 

кільцевих наконечниках 

(пістонах) 

1-2,5 необхідно застосовувати 

пайка із застосуванням 

наконечників п 
1,5-300 необхідно застосовувати 

пайка із вигинанням кінця 

багатодротової жили у кільце 

з пропайкою 

0,35-2,5 

необхідно 

застосовувати 

- 

пайка багатодротових жил із 

утворенням моноліту при 

втичному з’єднанні 

16-240 
необхідно 

застосовувати 
дозволяється 

вигинання кінця 

однодротової жили у кільце 
0,75-10 необхідно застосовувати 

З’єднання мідних жил ізольованих проводів і кабелів 

опресовування із 

застосуванням гільз 
4-240 необхідно застосовувати 

пайка із застосуванням гільз 4-240 необхідно застосовувати 



пайка із застосуванням 

скрутки 
0,35-10 

рекомендується 

Відгалуження мідних жил ізольованих проводів і кабелів 

пайка із застосуванням гільз 16-240 необхідно застосовувати 

пайка із застосуванням 

скрутки 
0,35-10 Рекомендується 

Відгалуження від магістралі 

затискачами 

4-150 

магістраль 

необхідно 

застосовувати 
- 

1,5-95 

відгалуження 

від нерозрізних 

магістралей 
- 

Окінцювання алюмінієвих жил ізольованих проводів і кабелів 

опресування із застосуванням 

наконечників 
16-240 необхідно застосовувати 

термітне зварювання із 

застосуванням наконечників 

ЛС 

300-800 необхідно застосовувати 

електродугове зварювання 

плавким 

електродом у захисному газі 

із застосуванням 

наконечників А 

16-240 
необхідно 

застосовувати 
допускається 

пайка із застосуванням 

наконечників П 
16-240 необхідно застосовувати 

вигинання кінця 

однодротової жили у кільце 
2,5-10 необхідно застосовувати 

З’єднання алюмінієвих жил ізольованих проводів і кабелів 

опресування із застосуванням 

гільз 
16-95 

необхідно 

застосовувати 
рекомендується 

опресування із застосуванням 

гільз ГАО 
2,5-10 

необхідно 

застосовувати 
допускається 

пропан - кисневе зварювання 

у формах 
16-240 рекомендується допускається 

термітне зварювання встик 16-800 необхідно застосовувати 



електрозварювання 

однодротових жил із 

застосуванням апарату ВКЗ 

5-12,5 
необхідно застосовувати 

при сумарному перерізі 

пайка із застосуванням 

двійної скрутки із жолобком 
2,5-10 допускається 

електрозварювання 

контактним розігрівом 

однодротових жил вугільним 

електродом у кліщах 

5-10 
рекомендується 

при сумарному перерізі 

Відгалуження алюмінієвих жил ізольованих проводів і кабелів 

опресування із застосуванням 

гільз ГАО 
2,5-10 

необхідно 

застосовувати 
допускається 

пропан-кисневе зварювання у 

стальних формах 
50-240 рекомендується - 

термітне зварювання 

сплавленням по торцях у 

загальний монолітний 

стрижень 

50-240 
необхідно 

застосовувати 
- 

електрозварювання 

однодротових жил із 

застосуванням апарату ВКЗ 

1,5-12,5 необхідно застосовувати 

пайка способом поливання 

розплавленим припоєм у 

формах 

16-240 необхідно застосовувати 

Продовження таблиці 2   

пайка із застосуванням 

двійної скрутки із жолобком 
2,5-10 допускається 

пайка безпосередньо 

сплавленням припою у 

формах 

16-240 допускається 

відгалуження від магістралі 

затискачем в ізолюючому 

корпусі 

4-150 

магістраль Допускається при відгалуженнях 

від нерозрізних магістралей 2,5-95 

відгалуження 

Застосування техніки пружинного затискача «WAGO» 



підключення мідних провідників 

плоско-пружинний затискач 

для однодротових мідних 

провідників 

0,5-4,0 рекомендується - 

затискач CAGE CLAMP для 

мідних проводів: 

однодротові, багатодротові, 

тонко дротові - із 

ущільнюючими жилами; - із 

обтисковою гільзою; - із 

штифтовими кабельними 

наконечниками 

0,08-35 

рекомендується - 

рекомендується - 

прохідні клеми серії 281-906 0,08-4 рекомендується - 

дво і триярусні клеми серій 

280-630 
0,08-4 рекомендується - 

запобіжні клеми серії 281-623 0,08-4 рекомендується - 

розподільні клеми серії 282-

697 
0,2-6 рекомендується - 

клеми для схем включення 

трансформаторів напруги і 

струму серії 282-870 

0,2-6 рекомендується - 

клеми для датчиків і 

виконавчих механізмів серії 

280-560/281-434 

0,08-2,5 рекомендується - 

кросові соти і клеми серії 

727-236 
2х0,08-1,5 рекомендується - 

Підключення однодротових алюмінієвих провідників 

боковий електромонтаж, 

прохідні клеми серії 283-104 
0,2-16 рекомендується - 

фронтальний електромонтаж, 

клеми серії 264-736 
0,08-2,5 рекомендується - 

електронні модулі на 

базисних клемниках для 

монтажу на рейці 

1,5-4 рекомендується - 

клеми для будівельно-

мережевого монтажу 
0,6-2,5 рекомендується - 



клемні колодки для печатних 

плат 
0,08-2,5 рекомендується - 

клемні колодки для печатних 

плат з плоско-пружинним 

затискачем для алюмінієвих 

провідників 

0,25-1,5 рекомендується - 

мультіштекерні системи для 

підключення однодротових 

алюмінієвих провідників 

0,08-2,5 рекомендується - 

 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке електропроводка? 

2. Які існують типи електропроводки? 

3. Що таке струна?  

4. Що таке трос? 

5. Чим відрізняється відкрита проводка від закритої? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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