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Група: 13 

Предмет: Технологія електромонтажних робіт 

УРОК 1 

Тема: Знайомство з професією «Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж. Електромонтажник з силових мереж та 

електроустаткування» 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом навчання, з необхідними навиками, вміннями 

та знаннями. 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                         ХІД УРОКУ 

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 

Короткий опис професії.  

Вибір професії – невід’ємний в житті 

кожного, хто здатен трудитися. Рано чи 

пізно ми всі виходимо на роздоріжжя, 

щоб серед тисячі шляхів обрати свій, - 

єдиний. 

Ким ти будеш? Ще малими на це 

запитання відповідають: “Бізнесменом“, 

”Юристом“, ”Президентом“. 

Зараз же, коли тобі вже … надцять 

років, ти, очевидно, відчув, як важко 

відповісти на таке, здавалося б просте 

запитання однозначно. 

“Професію треба обирати ту, яка 

потрібна суспільству. Тоді й сам відчуєш 

задоволення, адже вибір твій у такому разі підказує почуття відповідальності перед 

суспільством, а не лише особисте бажання”. 

Електромонтажники -вічно кочівні від об'єкту до об'єкту фахівці, які 

дарували нашим будинкам світло, а підприємствам —  безперебійну систему 

функціонування. 

Необхідно пам'ятати і про те, що отриману освіту можна вважати лише базовою. 

Вчитися цій непростій професії доведеться все життя - адже щороку виникають нові 

технології та принципи організації виробництва. 

Найбільш зручним видом енергії в промисловості, побуті та будівництві є 

електрична. Це пояснюється 

тим, що вона з найменшими 

непродуктивними 

витратами може бути 

транспортована чи 

перетворена в інші види 

енергії (механічну, теплову, 

світлову), причому це 

перетворення буде 



екологічно чистим, що неможливо при використанні інших видів енергії. Саме 

завдяки такій властивості електрична енергія практично єдина, яку застосовують у 

міському цивільному чи промисловому будівництві. Обсяг використання 

електричної енергії на споруджуваних об'єктах також зростає. Збільшується й обсяг 

робіт, пов'язаних з монтажем електротехнічного устаткування та електричних мереж 

у процесі будівництва. 

Сьогодні при висотному 

будівництві в житлових 

будинках  використовуються 

лише електроплити, а це 

пов'язано із 

збільшенням   потужності 

електричних  мереж живлення 

як у самих будинках, так і 

в  мікрорайонах і житлових 

масивах. При цьому  зростають 

потужності та кількість 

трансформаторних підстанцій, 

кількість і площа перерізу 

кабелів, потужність 

розподільної апаратури. Це потребує збільшення кількості робітників 

електротехнічних спеціальностей, зокрема, електромонтажників освітлювальних 

силових мереж і електроустаткування, А також, загальної кількості робітників 

будівельних спеціальностей, підвищення рівня професійної майстерності робітників 

усіх електротехнічних спеціальностей. 

Слово „монтаж” походить від французького „montage”, що означає 

підйом, установлення, складання, або „monter” – піднімати. І перші в історії 

електромонтажні роботи були 

здійснені саме у Франції в XIX ст.. 

В Україні професія 

електромонтажник з освітлення 

та освітлювальних мереж 

виникла в 50-х роках під час 

розвитку бурхливого 

індустріального та 

житлово- побутового 

будівництва. 

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж – це робітник, 

який на будівництві виконує роботи під час монтажу та демонтажу освітлювальних 

проводок і мереж. Кінцевою метою роботи бригади електромонтажників з 

освітлення та освітлювальних мереж є складання електроосвітлювальної 

установки, підключення її до електричної мережі та забезпечення освітлення 

відповідно до вимог проектної документації. 

Робітник цієї професії повинен: 

• розпізнавати кольори освітлення та яскравість світла для визначення типу 

електричних джерел світла і потужності світильників, 

• вміти читати електромонтажні креслення, передбачені проектами, 



• розмічати трасу 

електропроводок, 

• швидко аналізувати зорову 

інформацію, 

• оперативно виконувати 

виробничі дії, пов’язані з 

заготовкою проводів, тросів, струн 

та труб, 

• швидко здійснювати кріпильні 

роботи тощо. 

 Велике значення в роботі мають: 

• зорова моторна координація та 

розвинутий окомір, 

• висока концентрація уваги, 

• швидкість реакції, 

• хороша координація кісток рук, 

• обережність та спостережливість, 

• відповідальність, 

• зібраність та кмітливість. 

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

 
Професія “Електромонтажник силових мереж та електроустаткування” передбачає 

навчити учнів прокладанню кабелю, складання шинопроводів, виконанню монтажу 

пускорегулювальної, комунікаційної та захисної апаратури, монтажу асинхронних 

двигунів трифазного змінного струму, монтажу кабельних ліній. 

 Вимоги до професії: 

Повинні знати: 

 основні види кріпильних деталей; 

 основи будови простих приладів, електроапаратів, електро- та пневмо-

інструменту, що застосовується; 

 прості електричні схеми; 

 будову та способи користування простими такелажними засобами; 



 види зварювального устаткування, що застосовується під час електромонтажних 

робіт, правила користування ним; 

 правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання 

електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових та адміністративних 

будинках. 

Приклади робіт: 

 Різання кабелю 

напругою до 10 кВ з 

тимчасовим оброблянням 

кінців. 

 Забивання проходів для 

всіх видів проводок і шин 

заземлення через стіни та 

перекриття. 

 Монтаж мереж 

заземлення та занулюючих 

пристроїв. Фарбування 

устаткування та шин (крім 

шин заземлення). 

 Демонтаж розподільних 

пунктів (шаф) закритого або відкритого типу, простих пускорегулювальних апаратів 

і приладів. 

 Зварювання шин заземлення та приварювання їх до скоб і деталей кріплення. 

 Обробляння місць зварювання механізованим способом. 

 Пробивання отворів механізованим інструментом. 

 Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів. 

 Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних 

робіт у житлових, культурно-побутових і адміністративних будинках. 

 Привабливі риси професії: 

 Гарантоване працевлаштування в будь якій галузі промисловості; 

 Стабільна та перспективна заробітна плата; 

 Актуальність професії; 

 Оплачувана практика; 

 Високий рівень кваліфікації та компетенції; 

 Продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних 

навчальних закладах. 

Соціальна значущість професії в суспільстві: Можна сказати з упевненістю, що 

професія електрика не втратила своєї популярності за минуле століття. Недаремно в 

суспільстві сьогодні існує приказка: «Якщо електрик спить, значить, все добре». Від 

майстрів своєї справи залежить безпека, ефективність роботи всіх виробництв, 

приватних компаній, офісів, житлових об'єктів. 

Масовість і унікальність професії: Тем не менше, деякі зміни все ж сталися. В 

першу чергу, вони торкнулися якісної складової роботи електрика. Якщо раніше 

знання примітивних схем і пристроїв було сповна вистачало, то сьогодні передові 

технології вимагають постійного вдосконалення і «оновлення» технічної інформації. 

Ризики професії: У руках електриків знаходяться тисячі життів, і вантаж 

відповідальності не може не чинити на них тиску. А виникнення якої-небудь 



аварійної ситуації на виробництві — 

це «страшний сон» для будь-якого 

фахівця. Проте, обслуговування 

електроустаткування стало 

покликанням для багатьох сотень 

молодих кваліфікованих 

співробітників. 

Запитання для самоперевірки: 

1. Що таке монтаж? 

2. Де працює електромонтажник? 

3. Яку роботу може виконувати? 

4. Що необхідно знати для якісного виконання робіт? 

5. Які є ризики професії? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  

 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на запитання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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