
 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

на модульно-компетентнісній основі 

 

Професія:  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 
              

Код: 7137 

 

Професійні кваліфікації: 

електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 3(2-3)-го 

розряду; 

електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го  розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча освітня програма складена на основі стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії: 7137 Електромонтажник з освітлення 

та освітлювальних мереж, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13  листопада 2017 р. №1465 на модульно-компетентнісній основі. 

 

 

 

 

Укладачі:  

- Ірочко Любов Володимирівна –  викладач предметів професійно-

теоретичного циклу, викладач вищої категорії,викладач-методист 

- Маляренко Олена Миколаївна, майстер виробничого навчання, 14 

тарифний розряд, майстер II категорії 

- Матросова Тетяна Олександрівна, викладач предметів загально 

професійного блоку, викладач вищої категорії, викладач-методист 

- Пилипець Ніна Болеславівна, викладач предметів загально 

професійного блоку, викладач вищої категорії 

- Пожалов Сергій Михайлович - викладач предметів загально 

професійного блоку, викладач першої категорії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

Пояснювальна записка 

 

Зведена таблиця по розрядах, модулях та предметах 

 

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 

 

Загальнопрофесійний блок: 

 

Навчальна  програма з предмета «Основи галузевої економіки та 

підприємництва» 

Навчальна  програма з предмета «Основи трудового законодавства» 

Навчальна  програма з предмета «Інформаційні технології» 

Навчальна  програма з предмета «Електробезпека та енергозбереження» 

Професійна кваліфікація: 3(2-3)-й розряд 

Навчальна програма з предмета «Технологія електромонтажних робіт» 

Навчальна  програма з предмета «Охорона праці» 

Навчальна  програма з предмета «Електроматеріалознавство» 

Навчальна  програма з предмета «Технічне креслення» 

Навчальна  програма з предмета «Слюсарна справа» 

Навчальна  програма з предмета «Електротехніка з основами промислової 

електроніки» 

Навчальна  програма з виробничого навчання  

Навчальна програма з виробничої практики 

Перелік пробних кваліфікаційних робіт 

Професійна кваліфікація: 4 розряд 

Навчальна програма з предмета «Технологія електромонтажних робіт» 

Навчальна програма з виробничого навчання 

Навчальна програма з виробничої практики 



Перелік пробних кваліфікаційних робіт 

Додаткові компетентності: 

Навчальна програма з предмета «Читання схем електроустановок» 

Навчальна програма з предмета «Експлуатація електроустановок» 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до робочої освітньої програми з використанням модульно-компетентнісного 

підходу для підготовки кваліфікованих робітників на основі базової загальної 

середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти за професією: 

7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 

Робоча освітня програма розроблена відповідно до СП(ПТ)О з професії: 

7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13  листопада 2017 р. №1465. 

Дана програма розроблена з метою дотримання єдиних вимог при 

плануванні освітньої діяльності з урахуванням вимог стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу. Цілі і 

завдання робочої освітньої програми – розвиток в учнів особистісних якостей, а 

також формування загальних і професійних компетентностей у відповідності з 

вимогами Міністерства освіти і науки України з даної професії. 

Робоча освітня програма розрахована на навчання слухачів, які отримали 

базову (повну) загальну середню освіту, мали при вступі до закладу освіти вік, 

установлений відповідно до законодавства, і не мали медичних протипоказань 

для виробничого навчання і роботи з цієї професії, а також з урахуванням вимог 

Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, 

на яких забороняється використання праці жінок, затверджених Міністерством 

охорони здоров’я України № 256 від 29.12.1993. 

Робоча освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників містить 

співвідношення між загально-професійною, професійно-теоретичною та 

професійно-практичною підготовками, в процесі яких забезпечується 

формування професійних (професійних базових, професійних профільних і 

загальних) компетентностей. 

Програма включає загальнопрофесійний блок, а також передбачає 

послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовок.  

У програмі передбачено 45 годин для вивчення дисциплін, які вільно 

обираються учнями. 

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за 

робочими навчальними програмами, розробленими на основі компетентностей, 

у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, 

підприємству-замовнику кадрів. 

Для вивчення навчальних дисциплін професійно-теоретичної підготовки 



відводиться 489 годин. Для професійно-практичної підготовки відводиться 775 

годин.  

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче 

навчання  6 годин, виробнича практика  7 годин. 

До самостійного виконання робіт слухачі допускаються лише після 

навчання і перевірки знань з охорони праці. 

З метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів з 

професії: Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 

проводиться поетапна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої 

присвоюється відповідна кваліфікація: 

Державна кваліфікаційна атестація здійснюється за рахунок навчального 

часу, відведеного на професійно-практичну підготовку і складає 7 годин. 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом 

освіти і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики. 

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» 

відповідного розряду можливе за умови набуття учнем усіх компетентностей.  

Випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який 

успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 

відповідного розряду і видається диплом державного зразка.  

 

 

Умовні позначення, що використовуються: 
 

СП(ПТ)О – стандарт професійної (професійно-технічної) освіти; 

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність; 

ЕМООМ- електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж ; 

Т – тема; 

ЛР – лабораторна робота; 

ПР – практична робота; 

РПР –розрахунково-практична робота; 

ЛПР – лабораторно-практична робота; 

ПКА – поетапна кваліфікаційна атестація; 

ДКА – державна кваліфікаційна атестація. 

 



Зведена таблиця по розрядах, модулях та предметах 

Освітні компоненти (навчальні 

предмети) 
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Загальнопрофесійна підготовка 68 68    68     

Основи галузевої економіки і 

підприємництва 

17 17    17     

Основи трудового законодавства 17 17    17     

Інформаційні технології 17 17    17     

Електробезпека та енергозбереження 17 17    17     

Професійно-теоретична підготовка 489          

Технологія електромонтажних робіт 332  40 66 48 154 64 54 60 178 

Охорона праці 30 30    30     

Електроматеріалознавство 34 34    34     

Технічне креслення 34 34    34     

Слюсарна справа 25 25    25     

Електротехніка з основами промислової 

техніки 

34 34    34     

Професійно-практична підготовка 775          

Виробниче навчання 228 30 48 24 24 126 12 36 54 102 

Виробнича практика 547  63 119 92 274 70 91 112 273 

Додаткові компетентності 

(за необхідності) 

        45 45 

Поетапна кваліфікаційна атестація або 

державна кваліфікаційна атестація 

    7    7 7 

 

 



Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 

Професія:  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 

Рівень кваліфікації: 3(2-3) розряд 
 

Професійний базовий навчальний модуль  

Бюджет навчального часу -255 год., 

загальнопрофесійна підготовка - 68 год. 

Основи галузевої економіки – 17 год. 

Основи трудового законодавства – 17 год. 

Інформаційні технології – 17 год. 

Електробезпека та енергозбереження - 17 год. 

професійно-теоретична підготовка - 157 год. 

Охорона праці – 30 год. 

Електротехніка з основами промислової електроніки -34 год. 

Технічне креслення -34год. 

Електроматеріалознавство -34год. 

Слюсарна справа – 25 год. 

професійно – практична підготовка-30год. 

виробниче навчання   -  30 год. 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст компетентностей 

 

 

Назви предметів 

 

Кількість 

годин 

ЗПК1 Оволодіння 

основами 

галузевої 

економіки та 

підприємництва 

- Знати:основні економічні процеси, відносини та явища, які 

функціонують та виникають між суб’єктами економіки 

(підприємствами, державою та громадянами); порядок 

створення приватного підприємства; порядок створення та 

заповнення нормативної документації (книга «доходів та 

витрат», баланс підприємства); порядок ліквідації 

підприємства; основи менеджменту (управління 

підприємством та розташування трудових ресурсів); основи 

маркетингу (як управляти продажами продукції); 

Основи галузевої 

економіки 

17 



конкуренція (її види та прояви в економічних відносинах); 

основні фактори впливу держави (нормативно-законодавчу 

базу, податки, пільги, дотації) 

ЗПК.2 Оволодіння 

основами трудового 

законодавства 

Знати: основні трудові права та обов’язки працівників; 

положення, зміст, форми та строки укладання трудового 

договору; соціальні гарантії та  чинний соціальний захист на 

підприємстві 

Основи трудового 

законодавства 

17 

ЗПК.3 Дотримання та 

виконання вимог 

охорони праці, 

промислової і 

пожежної безпеки, 

виробничої санітарії 

Знати: основні законодавчі акти з охорони праці; права 

працівників з охорони праці на підприємстві; положення 

колективного договору щодо охорони праці; правила 

галузевої безпеки; параметри й властивості, що 

характеризують вибухонебезпеку середовища; інструкції з 

пожежної безпеки; плани евакуації та ліквідації аварій; 

загальні правила безпечної експлуатації устаткування; основи 

гігієни праці та виробничої санітарії; засоби та методи 

захисту працівників від шкідливого та небезпечного впливу 

виробничих факторів; план ліквідації аварійних ситуацій та 

їхніх наслідків; правила та засоби надання долікарської 

(першої) допомоги потерпілім у разі нещасних випадків; 

правила звільнення потерпілих від дії струму, надання 

долікарської (першої) допомоги в разі ураження електричним 

струмом; основні види потенційних небезпек та їхні наслідки 

в професійній діяльності. 

Уміти: володіти засобами і методами індивідуального та 

колективного захисту від небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів; звільняти потерпілого від дії 

електричного струму; користуватися первинними засобами 

пожежогасіння ліквідовувати аварії та їхні наслідки; 

звільняти потерпілих від вражаючих факторів, надавати їм 

першу (долікарську) допомогу у разі нещасних випадків під 

час аварій; використовувати, в разі необхідності, засоби 

попередження і усунення природних і непередбачених 

виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо) 

Охорона праці 30 



ЗПК.4 Оволодіння 

основами 

електробезпеки, 

енергозбереження, 

раціональної роботи 

електрообладнання  

Знати: правила технічної експлуатації; правила технічної 

експлуатації споживачів; правила безпечної експлуатації; 

правила безпечної експлуатації споживачів; положення про 

експлуатацію електротехнічних засобів; основи 

енергозбереження; принципи раціональної роботи 

електрообладнання; правила улаштування електроустановок. 

Уміти: раціонально використовувати електроенергію; 

раціонально і ефективно експлуатувати електрообладнання 

та електроінструмент 

Електробезпека та 

енергозбереження 

17 

ЗПК.5 Оволодіння 

основами 

електротехніки з 

основами 

промислової 

електроніки 

Знати: основні закони електротехніки в межах роботи, яку 

виконує; основні поняття про електричне коло, електричні 

кола постійного струму, магнітне коло, електричні кола 

змінного струму; основні поняття про електротехнічні 

перетворювачі; призначення і класифікацію електронних 

приладів і пристроїв; види і методи електричних 

вимірювань; призначення, будову і принцип дії 

трансформаторів, їх основні параметри; будову і принцип дії 

машин змінного струму; застосування постійного  та 

змінного струму в електромонтажних роботах. 

Уміти: схематично зображати електричне коло 

Електротехніка з 

основами промислової 

електроніки 

34 

ЗПК.6 Оволодіння 

основами читання 

технічного 

креслення  

Знати: основи технічного креслення; призначення, види і 

застосування креслень у виробництві; способи графічного 

зображення деталей: малюнок, ескіз і креслення; геометричні 

побудови в кресленні, види проекцій; поняття про перерізи 

та розрізи, їх види, позначення; схематичне зображення 

елементів кіл принципових, монтажних схем. 

Технічне креслення 34 

ЗПК.7 Оволодіння 

основами 

інформаційних 

технологій 

Знати: програми створення текстових і графічних 

документів; стилі оформлення та подання інформації; 

мультимедійні технології; види і типи презентацій; засоби 

створення презентацій; основи мережних систем; локальні, 

корпоративні і глобальнімережі; відомості про Іntеrnеt, 

електронну пошту та телеконференці; основні мережні 

сервіси та браузери. 

Уміти: створювати презентації; шукати статистичну 

Інформаційні технології 17 



інформацію в мережі Іntеrnеt; розробляти фірмовий стиль 

ЗПК.8 Оволодіння 

основами 

матеріалознавства 

Знати: основні параметри електротехнічних 

матеріалів;провідникові матеріали; основні властивості 

діелектриків;допоміжні матеріали. 

Уміти: визначати механічні властивості електротехнічних 

матеріалів; визначати властивості металів; виявляти основні 

параметри газоподібних, рідких, твердих органічних та 

неорганічних діелектриків 

Електроматеріало- 

знавство 

34 

ЗПК.9 

 

Оволодіння 

основами слюсарної 

справи 

 

Знати: організацію робочого місця; інструмент та 

технологічну послідовність виконання для розмічання; 

інструмент та технологічну послідовність виконання для 

рубання; інструмент та технологічну послідовність 

виконання для обпилювання; інструмент та технологічну 

послідовність виконання для свердління; інструмент та 

технологічну послідовність виконання для нарізання різьби; 

інструмент та технологічну послідовність виконання для 

різання; ручний та механізований інструмент для слюсарних 

робіт; безпеку праці при виконанні даних слюсарних 

операцій. 

Уміти: користуватися контрольно-вимірювальним 

інструментом 

Слюсарна справа 25 

Виробниче навчання    30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Навчальний модуль  

ЕМООМ– 3(2-3).1. Виконання найпростіших робіт під час монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж 
Бюджет навчального часу -  151 год.

*
  

професійно -  теоретична підготовка   -  40 год. : 

технологія електромонтажних робіт – 40год. 

професійно – практична підготовка – 111 год.
*
:  

виробниче навчання   -  48 год.   

виробнича практика –  63 год.
*
 

*  
Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня. 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентнос

ті 

Зміст компетентностей 

Назви предметів Кількість годин 

ЕМООМ– 

3(2-3).1.1 

Виконання 

допоміжних 

робіт 

Знати: основні види інструментів, що застосовуються під 

час електромонтажних робіт; основні види кріпильних 

деталей та дрібних конструкцій; сучасний ручний та 

механізований електромонтажний інструмент. 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

10 

 

Уміти: застосовувати сучасний ручний та механізований 

електромонтажний інструмент (електрофугальні молотки, 

поршневі піротехнічні монтажні  пістолети, різноманітні 

дрилі); установлювати та закладати деталі кріплення для 

освітлювальних проводок (гвинти, шурупи, ролики; 

установлювати скоби, крюки, конструкції;пробивати гнізда, 

отвори та борозни за готовим розмічанням вручну; 

пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом 

 

 

 

 

 

 

виробниче навчання    18 

 

 

виробнича практика 

21 



 

ЕМООМ -

3(2-3).1.2 

 

Основні 

характеристики 

і застосування 

проводів та 

кабелів під час 

монтажу, 

способи 

окінцювання та 

з'єднання жил 

проводів та 

кабелів 

Знати: основні марки проводів та кабелів; способи 

окінцювання та з’єднання жил проводів та кабелів сучасний 

інструмент для окінцювання жил проводів. 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

20 

Уміти: знімати верхнє джутове покриття  

кабеля вручну; окінцювувати  струмопровідні жили проводів 

перерізом до 4 мм
2
; застосовувати сучасний  інструмент для 

окінцювання жил проводів ( прес-кліщі, прес гідравлічний 

ручний та механічний) 

 

 

виробниче навчання    

 

18 

 

 

виробнича практика 

21 

ЕМООМ -

3(2-3).1.3 

Складання та 

розбирання 

найпростіших 

електричних 

схем 

Знати: найпростіші електричні схеми. 

 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

10 

Уміти: прокладання тимчасові освітлювальні проводки; 

виконувати монтаж простих електричних схем; читати 

монтажні і принципові схеми освітлення 

 

виробниче навчання    

 

12 

 

виробнича практика 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навчальний модуль  

ЕМООМ– 3(2-3).2. Виконання простих робіт  під час  монтажу та демонтажу простих апаратів та приладів  
Бюджет навчального часу -  209  год.

*
  

професійно -  теоретична підготовка   -  66год. : 

технологія електромонтажних робіт – 66 год. 

професійно – практична підготовка – 143 год.
*
:  

виробниче навчання   -  24 год.   

виробнича практика –  119 год.
*
 

*  
Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня. 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентнос

ті 

Зміст компетентностей 

Назви предметів Кількість годин 

ЕМООМ - 

3(2-3).2.1 

Встановлення 

та кріплення 

простих 

приладів, 

електроапарат

ів, 

світильників 

до 7 ламп 

Знати: основні види опорних конструкцій та арматури; 

основи будови простих приладів, електроапаратів, 

світильників. 

 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

22 

 

Уміти: заряджати та встановлювати світильники усіх видів з 

менше ніж 7 лампами (крім люмінесцентних), вимикачі, 

перемикачі та штепсельні розетки;  виконувати монтаж 

сучасних світильників усіх видів (вбудованих, стельових- 

точкових та панельних), люстр 

виробниче навчання    12 

 

виробнича практика 
42 

ЕМООМ - 

3(2-3).2.2 

Монтаж 

заземлення, 

занулюючого 

устаткування 

Знати: види зварювального устаткування, що застосовується 

для електромонтажних робіт; правила користування 

зварювальним устаткуванням, що застосовується для 

електромонтажних робіт. 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

 

 

30 

Уміти: виконувати монтаж мереж заземлення та 

занулюючого устаткування; виконувати  монтаж 

виробниче навчання    

 
6 



внутрішнього контуру заземлення  

 

виробнича практика 

28 

ЕМООМ - 

3(2-3).2.3 

Демонтаж 

простих 

апаратів та 

приладів 

Знати: сучасний ручний та механізований 

електромонтажний інструмент для демонтажу простих 

апаратів та приладів. 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

14 

Уміти:  виконувати демонтаж простих апаратів та приладів 

(опорних ізоляторів, вимикачів, рубильників та перемикачів 

з важільним приводом, запобіжників, реостатів, 

трансформаторів струму та напруги тощо); застосовувати 

сучасний ручний  та механізований електромонтажний  

інструмент для демонтажу простих апаратів та приладів 

 

виробниче навчання    

 

6 

 

виробнича практика 
49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навчальний модуль  

ЕМООМ– 3(2-3).3. Виконання простих робіт  під час  монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж  
Бюджет навчального часу -  173  год.

*
  

професійно -  теоретична підготовка   -  48год. : 

технологія електромонтажних робіт – 48 год. 

професійно – практична підготовка – 115 год.
*
:  

виробниче навчання   -  24 год.   

виробнича практика –  91 год.
* 

ДКА(ПА) -7 год. 
*  

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня. 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентнос

ті 

Зміст компетентностей 

Назви предметів Кількість годин 

ЕМООМ -

3(2-3).3.1 

Прокладання 

відкритих та 

прихованих 

електричних 

проводок 

Знати: способи монтажу та демонтажу освітлювальних 

проводок; прості електричні схеми. 

технологія 

електромонтажних робіт 
36 

 

Уміти: закладати проходи усіх видів проводок через стіни 

та перекриття; розкочувати проводи з установлюванням 

барабанів;прокладати тимчасові освітлювальні 

проводки;установлювати відгалужувальні коробки для 

кабелів та проводів; виконувати монтаж електричних 

проводок згідно з європейськими стандартами  

виробниче навчання    12 

 

 

виробнича практика 

70 

ЕМООМ – 

3(2-3).3.2 

Підбір 

необхідних 

матеріалів та 

устаткування 

згідно 

специфікації 

Знати: правила комплектування матеріалів та устаткування 

для виконання електромонтажних робіт. 

технологія 

електромонтажних робіт 
12 

Уміти: комплектувати матеріали та електроустаткування 

для виконання електромонтажних робіт 

виробниче навчання    

 
12 

виробнича практика 21 

 

 

 

 

 



Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 

Професія:  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 

Рівень кваліфікації: 4 розряд 
 

Навчальний модуль  

ЕМООМ – 4.1. Виконання  робіт середньої складності з монтажу електричного устаткування  
Бюджет навчального часу -  146  год.

*
  

професійно -  теоретична підготовка   -  64 год. : 

технологія електромонтажних робіт – 64год. 

професійно – практична підготовка – 82 год.
*
:  

виробниче навчання   -  12 год.   

виробнича практика –   70 год.
*
 

*  
Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня. 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентнос

ті 

Зміст компетентностей 

Назви предметів Кількість годин 

ЕМООМ– 

4.1.1 

Продзвонюва

ння проводів 

та кабелів, 

вимірювання 

опору ізоляції 

за допомогою 

мегаомметра 

Знати: способи вимірювання опору ізоляції; вимірювальні 

прилади для вимірювання різних електричних величин. 

 

технологія 

електромонтажних робіт 
34 

 

Уміти: вимірювати опір ізоляції; продзвонювати проводи та 

кабелі; вимірювати різні електричні величини за допомогою 

вимірювальних приладів  

 

 

 

 

 

 

 

виробниче навчання    
6 

 

 

виробнича практика 

21 

ЕМООМ -

4.1.2 

Виконання 

з'єднання 

Знати: способи з’єднування, обробляння кінців та 

приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом 

до 70мм
2
. 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

30 



 струмопровідн

их жил 

проводів та 

кабелів 

різними 

способами 

Уміти: з'єднувати, обробляти кінці та приєднувати проводи, 

жили кабелів усіх марок перерізом до 70 мм
2
 усіма 

способами, крім зварювання; обпресовувати наконечники та 

сполучати труби пороховими пресами; 

приварювати наконечники до жил кабелів та проводів; 

виконувати монтаж термоусадочних муфт для з'єднання та 

окінцювання струмопровідних жил проводів та кабелів для 

внутрішнього встановлення 

 

виробниче навчання    

 

6 

 

 

виробнича практика 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навчальний модуль  

ЕМООМ– 4.2. Монтаж світильників та електроустаткування 
Бюджет навчального часу -  181  год.

*
  

професійно -  теоретична підготовка   -  54год. : 

технологія електромонтажних робіт – 54 год. 

професійно – практична підготовка – 127 год.
*
:  

виробниче навчання   -  36 год.   

виробнича практика –  91 год.
*
 

*  
Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня. 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентнос

ті 

Зміст компетентностей 

Назви предметів Кількість годин 

ЕМООМ – 

4.2.1 

Вивчення 

будови 

електроустатк

ування та його 

монтаж 

Знати: будову електроустаткування, що монтується  технологія 

електромонтажних робіт 
24 

 

Уміти: установлювати захисні пристрої, кожухи та загорожі; 

маркувати прокладені труби, кабелі та відводи;виконувати 

монтаж трифазових розеток; 

виконувати кріплення конструкцій та апаратів за допомогою 

монтажно-поршневого пістолета 

 

виробниче навчання    
12 

 

виробнича практика 
28 

ЕМООМ - 

4.2.2 

Монтаж 

світильників 

та 

освітлювально

ї апаратури 

різних видів 

Знати: електричні схеми середньої складності; сучасні 

джерела світла. 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

 

 

30 

Уміти: заряджати та встановлювати світильники, що мають 

від 7 до 12 ламп; заряджати та встановлювати люмінесцентні, 

що мають не більше 4 ламп; встановлювати  волого пило-

захищену арматуру усіх типів; установлювати прожектори, 

сигнальних приладів та апаратів; установлювати одиночні ко-

роби для монтажу люмінесцентних світильників; виконувати 

монтаж світильників із сучасними джерелами світла 

виробниче навчання    

 
24 

 

 

виробнича практика 

63 

 

 



Навчальний модуль  

ЕМООМ– 4.3. Монтаж освітлювальних проводок і мереж середньої складності  
Бюджет навчального часу -  229  год.

*
  

професійно -  теоретична підготовка   -  60год. : 

технологія електромонтажних робіт – 60 год. 

професійно – практична підготовка – 166 год.
*
:  

виробниче навчання   -  54 год.   

виробнича практика –  112 год.
* 

ДКА(ПА) -7 год. 
*  

Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня. 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентнос

ті 

Зміст компетентностей 

Назви предметів Кількість годин 

ЕМООМ -

4.3.1 

Монтаж 

деталей та 

конструкцій за 

допомогою 

механізованог

о інструменту 

Знати: будову та способи користування механізованим 

такелажним обладнанням; будову монтажно-поршневих 

пістолетів, порохових пресів; правила догляду за  монтажно-

поршневими пістолетами, пороховими пресами; правила 

стропування та переміщання вантажів 

технологія 

електромонтажних робіт 
20 

 

Уміти: користуватися механізованим такелажним 

обладнанням; доглядати за монтажно-поршневими 

пістолетами, пороховими пресами ; встановлювати скоби та 

металеві опорні конструкції; установлювати конструкцій для 

тросових проводок 
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ЕМООМ – 

4.3.2 

Монтаж 

електричних 

проводок 

різних видів зі 

складанням 

схем 

освітлення 

Знати: електричні схеми середньої складності; способи 

маркування сталевих і пластмасових труб та кабелів. 

 

технологія 

електромонтажних робіт 
20 

Уміти: прокладати сталеві та пластмасові труби у борознах, 

по підлозі, стінах, фермах та колона; прокладати кабельні 

лотки та перфоровані монтажні профілі; розмічати та 

прокладати проводи усіх видів і марок перерізом до 70 мм
2
; 

прокладати проводи у трубках усіх видів (крім проводок у 

вибухонебезпечних зонах); виконувати монтаж  проводів та 
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36 
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кабелів в трубах, на лотках та перфорованих монтажних 

профілях 

ЕМООМ – 

4.3.3 

Комплектуван

ня матеріалів 

та обладнання 

для виконання 

електромонта

жних робіт 

Знати: правила комплектування матеріалів та устаткування 

для виконання електромонтажних робіт у промислових та 

інженерних спорудах. 

 

технологія 

електромонтажних робіт 
20 

Уміти: комплектувати  матеріали та обладнання 

згідно специфікації 

 

виробниче навчання    
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