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Група: 13 

Предмет: Технологія електромонтажних робіт 

УРОК 2 

Тема: Кваліфікаційна характеристика електромонтажника з освітлення та 

освітлювальних мереж-3 (2-3)розряду 

Мета: 

 Ознайомлення з процесом навчання, з необхідними навиками, вміннями 

та знаннями. 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                         ХІД УРОКУ 

Професія електромонтажника відноситься до професій з підвищеною 

небезпекою, тому одна з основних частин навчання відводиться охороні праці 

та безпеці життєдіяльності.  

Обов’язково необхідно вивчати та дотримуватись необхідних правил та 

вимог. 

1. Загальні компетентності (знання та вміння) за професією 

Учень повинен знати: 

- загальні відомості про професію та професійну діяльність; 

- основні нормативні акти у професійній діяльності; 

- загальні правила охорони праці у професійній діяльності; 

- загальні правила пожежної безпеки; 

- загальні правила електробезпеки; 

- загальні правила санітарії та гігієни у професійній діяльності; 

- причини нещасних випадків на підприємстві; 

- план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків; 

- правила та засоби надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних 

випадків. 

Учень повинен вміти: 

- виконувати вимоги положень, інструкцій, стандартів за професією та 

видами робіт; 

- застосовувати загальні правила охорони праці у професійній діяльності; 

- застосовувати первинні засоби пожежогасіння; 

- діяти у разі виникнення нещасних випадків чи аварійних ситуацій; 

- використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

виробничих, природних непередбачених явищ (пожежі, аварії, повені 

тощо); 

- надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків; 

- забезпечувати особисту безпеку та здоров’я, безпеку та здоров’я 

оточуючих людей в процесі виконання робіт та під час знаходження на 

території підприємства. 

 



Професійна кваліфікація: електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж 3 (2-3)-го розряду 

2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час монтажу та 

демонтажу освітлювальних проводок і мереж. 

Повинен знати: основні марки проводів та кабелів; сортамент кольорових 

та чорних металів; основні матеріали, що застосовуються під час виготовлення 

та монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей та дрібних 

конструкцій; основні види інструментів, що застосовуються під час 

електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. 

3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час монтажу та 

демонтажу освітлювальних проводок і мереж. 

Повинен знати: основні види опорних конструкцій та арматури; основи 

будови простих приладів, електроапаратів, світильників; будову електро- та 

пневмоінструменту, що застосовується у роботі, й правила користування ним; 

прості електричні схеми; будову та способи користування простими 

такелажними засобами; види зварювального устаткування, що застосовується 

для електромонтажних робіт, і правила користування ним; способи монтажу та 

демонтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування 

матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, 

культурно-побутових та адміністративних будинках. 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Що таке охорона праці? 

2. Що таке інструктаж? 

3. Чи можна виконувати іншу роботу, яку надано не вам? 

4. Що необхідно знати для безпечного виконання робіт? 

5. Чому повинні бути засоби індивідуального захисту? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  

 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на запитання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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