


Робоча освітня програма складена на основі стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії: 7241 Електромонтажник силових 

мереж та електроустаткування, 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 

- Малярено 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 

 

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

Навчальна програма з предмета «Технологія електромонтажних робіт» 

Навчальна  програма з предмета «Охорона праці, промислова і пожежна 

безпека, виробнича санітарія» 

Навчальна  програма з предмета «Основи матеріалознавства» 

Навчальна  програма з предмета «Основи читання технічного креслення» 

Навчальна  програма з предмета «Основи слюсарної справи» 

Навчальна  програма з предмета «Основи електротехніки з основами 

промислової електроніки» 

Навчальна  програма з виробничого навчання  

Навчальна програма з виробничої практики 

Перелік пробних кваліфікаційних робіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

7241 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування, 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 

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.  

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 202 години. Для професійно-практичної підготовки відводиться 

488 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; 

ЕМСМЕ- електромонтажник силових мереж та електроустаткування; 

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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Кваліфікація 3(2-3) розряд 
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Професійно-теоретична підготовка 202 105   

Технологія електромонтажних робіт 97  38 59 

Охорона праці, промислова і пожежна 

безпека, виробнича санітарія 

14 14   

Основи матеріалознавства 28 28   

Основи читання технічного креслення 28 28   

Основи електротехніки з основами 

промислової електроніки 

35 35   

Професійно-практична підготовка 488    

Виробниче навчання 180 6 36 138 

Виробнича практика 308  84 224 

Поетапна кваліфікаційна атестація 

або державна кваліфікаційна 

атестація 

7   7 

 

 



 

 

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 

Професія:  Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

Рівень кваліфікації: 3(2-3) розряд 
 

Професійний базовий навчальний модуль  

Бюджет навчального часу –105 год., 

професійно-теоретична підготовка - 105 год. 

Охорона праці, промислова і пожежна безпека, виробнича санітарія – 14 год. 

Основи електротехніки з основами промислової електроніки -35 год. 

Основи читання технічного креслення -28год. 

Основи матеріалознавства -28 год. 

 

 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст компетентностей 

 

 

Назви предметів 

 

Кількість 

годин 

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 

Охорона праці, 

промислова і пожежна 

безпека, виробнича 

санітарія 

14 



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) 

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 

Основи електротехніки з 

основами промислової 

електроніки 

35 

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. 

Основи читання 

технічного креслення 

28 



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 

Основи 

матеріалознавства 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навчальний модуль  

ЕМСМЕ – 3 (2-3).1. Виконання найпростіших робіт під час монтажу та демонтажу силових мереж   та 

електроустаткування  
Бюджет навчального часу -  158 год.*  
професійно -  теоретична підготовка   -  38 год. : 

технологія електромонтажних робіт – 38 год. 

професійно – практична підготовка – 120 год.*:  

виробниче навчання   -  36 год.   

виробнича практика –  84 год.* 

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

 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентнос

ті 

Зміст компетентностей 

Назви предметів Кількість годин 

ЕМСМЕ – 

3 (2-3).1.1 

Користування 

вимірюваль- 

ним та 

електромонта

жним 

інструментом 

Знати: основні види інструментів, що застосовуються під 

час електромонтажних робіт 

 

технологія 

електромонтажних робіт 
10 

 

Уміти: користуватися сучасним ручним і механізованим 

електромонтажним інструментом  

 

 

виробниче навчання    6 

виробнича практика 14 

ЕМСМЕ -

3(2-3).1.2 

 

Вивчення 

марок проводів 

та кабелів їх 

будови і 

застосування 

під час 

монтажу 

Знати: основні марки проводів і кабелів ; 

способи з'єднання струмопровідних жил проводів та кабелів 

технологія 

електромонтажних робіт 
10 

Уміти: знімати верхнє джутове покриття кабеля вручну; 

різати кабеля напругою до 10 кВ з тимчасовим оброблянням 

кінців;застосовувати сучасні вироби та матеріали  

виробниче навчання    

 
6 

виробнича практика 14 

ЕМСМЕ -

3(2-3).1.3 

Кріплення та 

встановлення 

деталей та 

Знати: основні види кріпильних деталей і дрібних 

конструкцій 

 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

10 



різних 

конструкцій 

для монтажу 

електроустатк

ування 

Уміти: пробивати гнізда, отвори і борозни за готовою 

розміткою вручну; 

установлювати та забивати деталі кріплення; установлювати 

скоби, гаки, конструкції для магнітних пускачів; 

застосовувати сучасний ручний та механізований 

електромонтажний інструмент (електрофугувальні молотки, 

поршневі піротехнічні монтажні пістолети, різноманітні 

дрилі) 

 

виробниче навчання    

 

6 

 

виробнича практика 
28 

ЕМСМЕ -

3(2-3).1.4 

Складання та 

розбирання 

найпростіших 

електричних 

схем 

Знати: найпростіші електричні схеми; 

будову апаратів керування електричним колом( магнітні 

пускачі, кнопки керування, реле) 
 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

8 

Уміти: читати та складати найпростіші електричні схеми; 

виконувати монтаж апаратів керування електричним колом( 

магнітні пускачі, кнопки керування, реле) 

 

виробниче навчання    

 

18 

 

виробнича практика 
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навчальний модуль  

ЕМСМЕ – 3 (2-3).2 Виконання простих робіт з монтажу та демонтажу силових систем і електроустаткування  
Бюджет навчального часу -  421  год.*  

професійно -  теоретична підготовка   -  59год. : 

технологія електромонтажних робіт – 59 год. 

професійно – практична підготовка – 362 год.*:  

виробниче навчання   -  138 год.   

виробнича практика –  224 год.* 
*  Виробнича практика буде проведена в кінці вивчення всіх модулів даного кваліфікаційного рівня. 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентнос

ті 

Зміст компетентностей 

Назви предметів Кількість годин 

ЕМСМЕ – 

3 (2-3).2.1 

Встановлення 

та кріплення 

приладів, 

електроапарат

ів. Правила 

користування 

інструментом 

з різними 

типами 

приводів 

Знати: основні види кріпильних деталей; 

будову простих приладів, електроапаратів, електро- та 

пневмоінструменту, що застосовується; Правила 

користування інструментом з різними типами приводів 

технологія 

електромонтажних робіт 
14 

 

Уміти: використовувати основні види кріпильних деталей; 

застосовувати прості прилади, електроапарати, електро- та 

пневмоінструмент; 

виконувати монтаж електричних апаратів та 

електроустановчих виробів (автоматичних вимикачів, 

магнітних пускачів, трансформаторів струму та напруги) 

виробниче навчання    

 

 

 

30 

виробнича практика 42 

ЕМСМЕ -

3(2-3).2.2 

 

Виконання 

монтажу та 

демонтажу 

електричних 

схем та мереж 

заземлення 

Знати: основні марки проводів і кабелів ; 

способи з'єднання струмопровідних жил проводів та кабелів 

технологія 

електромонтажних робіт 
18 

Уміти: пробивати отвори механізованим інструментом; 

установлювати відгалужувальні коробки для кабелів; 

забивати проходи для всіх видів проводок і шин заземлення 

через стіни та перекриття; виконувати монтаж мереж 

заземлення та занулюючих пристроїв; 

виконувати монтаж  згідно європейських стандартів; 

виконувати монтаж схеми обліку електричної енергії 

трифазного струму, схеми керування АЕД 

виробниче навчання    

 
60 

виробнича практика 56 



ЕМСМЕ -

3(2-3).2.3 

Знання будови 

устаткування 

для 

зварювання та 

вміння ним 

користуватися 

Знати: види зварювального устаткування, що застосовується 

під час електромонтажних робіт; 

правила роботи зварювальним устаткуванням, що 

застосовується під час електромонтажних робіт  

 

технологія 

електромонтажних робіт 

10 

Уміти: користуватися зварювальним устаткуванням, що 

застосовується під час електромонтажних робіт; 

зварювати шини заземлення; 

приварювати шини заземлення до скоб і деталей кріплення; 

обробляти місця зварювання механізованим способом; 

виконувати прості зварювальні роботи на автоматичному 

устаткуванні 

 

виробниче навчання    

 

6 

 

виробнича практика 
35 

ЕМСМЕ -

3(2-3).2.4 

Користування 

механізовани

м такелажним 

обладнанням. 

Вміння 

виконувати 

демонтаж шаф 

та простих 

пускорегулюв

альних 

апаратів і 

приладів 

Знати: будова та способи користування простими 

такелажними засобами; 

правила стропування та переміщання вантажів. 
 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

10 

Уміти: користуватися простими такелажними засобами; 

виконувати демонтаж розподільних пунктів (шаф) закритого 

або відкритого типу простих пускорегулювальних апаратів і 

приладів;користуватися сучасним механізованим 

інструментом 

 

виробниче навчання    

 

36 

 

виробнича практика 
  

56 

ЕМСМЕ -

3(2-3).2.5 

Підбір 

необхідних 

матеріалів та 

устаткування 

згідно 

специфікації 

Знати:правила комплектації матеріалів і устаткування для 

виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-

побутових та адміністративних будинках 
 

 

технологія 

електромонтажних робіт 

10 

Уміти: раціонально вибирати матеріали та електричне 

устаткування 

 

виробниче навчання    

 

6 

 

виробнича практика 
35 

 

 

 



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

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ» 

Професія:       Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

Код:                7241 

Професійна кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

3(2-3) розряду 
 

 

Тематичний план 

 

 

Код 

модуля 

 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

 

Кількість годин 

Форма 

контролю 

 

Всього 

 

З них 

ПР 

 

 

 

ЕМСМЕ 

- 2-3.1 

Виконання найпростіших робіт  під час  

монтажу та демонтажу силових  мереж   та  

електроустаткування 

38 4  

ЕМСМЕ 

- 2-3.1.1 

 

 

 

 

 

Користування вимірювальним та 

електромонтажним інструментом 

10 1  

Т.1 Основні види інструментів, що засто-

совуються під час електромонтажних робіт 

 

4  Тестове 

завдання 

Т.2 Основні види кріпильних деталей та 

дрібних конструкцій 

3  Опитування  

Т.3 Сучасний ручний та механізований 

електромонтажний інструмент 

3 1  

ЕМСМЕ 

- 2-3.1.2 

 

Вивчення марок проводів та кабелів   їх 

будови і застосування під час 

монтажупроводів та кабелів 

10 1 Реферат 

Т.4. Основні марки проводів та кабелів 5 1 Контрольна 

робота 

Т.5.Способи окінцювання та з’єднання жил 

проводів та кабелів сучасний інструмент для 

окінцювання жил проводів 

5   

ЕМСМЕ 

- 2-3.1.3 

 

Кріплення та встановлення деталей та 

різних конструкцій для монтажу 

електроустаткування 

10 2 Опитування 

Т.6 Кріплення деталей 5 1  

Т.7 Встановлення деталей 5 1  

ЕМСМЕ 

- 2-3.1.4 

 

Складання та розбирання найпростіших 

електричних схем 

8   

Т.8 Складання  найпростіших електричних 

схем 

4   



Т.9 Розбирання найпростіших електричних 

схем 

4   

ЕМСМЕ 

–  2-3.2 

 

Виконання простих робіт  з  монтажу та 

демонтажу силових систем і 

електроустаткування та приладів 

59 6  

ЕМСМЕ 

–  2-3.2.1 

 

Встановлення та кріплення приладів, 

електроапаратів. Правила користування 

інструментом з різними типами приводів 

16   

Т.8. Основні види опорних конструкцій та 

арматури 

7   

Т.9. Основи будови простих приладів, 

електроапаратів, світильників 

7   

ПР «Технічні характеристики різних типів 

ламп» 

2 2  

ЕМСМЕ 

–  2-3.2.2 

 

 

 

 

 

Виконання монтажу та демонтажу 

електричних схем та мереж заземлення 

устаткування 

 

14   

Т.10. Види зварювального устаткування, що 

застосовується для електромонтажних робіт 

8  Тестове 

завдання 

Т.11. Правила користування зварювальним 

устаткуванням, що застосовується для 

електромонтажних робіт 

6  Опитування  

ЕМСМЕ 

–  2-3.2.3 

 

 

 

 

Знання будови устаткування для 

зварювання та вміння ним користуватися 

5   

Т.12. Зварні з'єднання  3  Реферат 

Т.13. Демонтаж  2  Контрольна 

робота ЕМСМЕ 

–  2-3.2.4 

Користування механізованим такелажним 

обладнанням. Вміння виконувати 

компонування засобів автоматизації на 

щитах і пультах 

12 2  

Т.14.Користування механізованим 

такелажним обладнанням 

7  Тестове 

завдання 

Т.15. Компонування засобів автоматизації на 

щитах і пультах 

5   

ЕМСМЕ 

–  2-3.2.5 

Підбір необхідних матеріалів та 

устаткування згідно специфікації 

12 2  

 Т16.Правила комплектування матеріалів та 

устаткування для виконання 

електромонтажних робіт 

10   

ПР Правила комплектування матеріалів та 

устаткування 

 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Охорона праці, промислова і пожежна безпека, виробнича санітарія» 

Професія:       Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

Код:                7241 

Професійна кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

3(2-3) розряду  

 
Тематичний план 

 

 

Код 

модуля 

 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

 

Кількість годин 

 

 

 

Форма 

контролю 

Всього 

 

З них 

ЛПР 

 

 

 

 

ЗПК 3 

Дотримання та виконання вимог 

охорони праці, промислової і 
пожежної безпеки, виробничої 
санітарії 
 

14  

 

 

 

 

 

Т.1. Правові та організаційні основи 

охорони праці 

2  Тестове 

завдання 

Т.2. Основи безпеки праці в галузі 4  Тестове 

завдання 

Т.3. Основи пожежної безпеки 2  Тестове 

завдання 

Т.4. Основи електробезпеки 2  Тестове 

завдання 

Т.5. Основи гігієни праці та 

виробничої санітарії, медичний огляд 

2  Тестове 

завдання 

Т.6 Надання першої допомоги 

потерпілим при нещасних випадках 

2  Тестове 

завдання 

Разом 14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи матеріалознавства» 

Професія:       Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

Код:                7241 

Професійна кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

3(2-3) розряду 
Тематичний план 

 

Код 

модуля 

 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

 

Кількість годин 

 

 

 

Форма 

контролю 

Всього 

 

З них 

ЛПР 

 

 

 

 

ЗПК.8 

Оволодіння основами 

матеріалознавства 

28  

 

 

 

 

 

Т.1 Основні параметри 

електротехнічних матеріалів 

5 2  

Т.2 Провідникові матеріали 8 2 Опитування  

Т.3 Провідникові вироби 3 4 Тестове 

завдання 

Т.4 Основні властивості діелектриків 9  Реферат 

Т.5 Допоміжні матеріали  3  Контрольна 

робота 

Разом 28 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи читання технічного креслення» 
Професія:       електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

Код:                7241 

Професійна кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

3(2-3) розряду 
 

Тематичний план 

 

 

Код 

модуля 

 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

 

Кількість годин 

 

 

 

Форма 

контролю 

Всього 

 

З них 

ЛПР 

 

 

 

 

БК.6 

Вміння читати, та дотримуватись 

вимог технічного креслення 

28 9 

 

 

 

 

 

Т.1. Основна інформація про 

оформлення креслень і схем 

6  Опитування 

Т.2. Аксонометричні та прямокутні 

проекції 

2 4 Тестове 

завдання 

Т.3. Перерізи і розрізи 2  Опитування 

Т.4. Основні відомості про будівельне 

креслення 

4 1 Опитування 

Т.5. Правила читання електричних 

схем 

5 2 Опитування 

Т.6 Читання і виконання креслень з 

професії 

5 2 Опитування 

Разом 28 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА 

«Основи електротехніки з основами промислової електроніки» 
Професія:       Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

Код:                7241 

Професійна кваліфікація: електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

3(2-3) розряду 
Тематичний план 

 

Код 

модуля 

 

 

 

Назва теми (компетентності) 

 

 

 

 

Кількість годин 

 

 

 

Форма 

контролю 

Всього 

 

З них 

ЛПР 

 

 

 

 

ЗПК.5 

Оволодіння основами 

електротехніки з основами 

промислової електроніки 

35 6 

 

 

 

 

 

Т.1 Основи електростатики 1   

Т.2 Постійний струм та кола 

постійного струму 

3 1 Тестове 

завдання 

Т.3 Електромагнетизм 2   

Т.4 Змінний струм та кола змінного 

струму 

3 1  

Т.5 Електричні та радіотехнічні 

вимірювання. 

2 1 Опитування 

Т.6 Електровимірювальні прилади 4 1  

Т.7 Трансформатори 2   

Т.8 Електричні машини 4 1 Тестове 

завдання 

Т.9 Електричні апарати 3   

Т.10 Виробництво, розподіл та 

споживання електричної енергії 

2 1 Опитування 

Т.11Електровакуумні прилади 1   

Т.12 Іонні прилади 1  Реферат 

Т.13 Напівпровідникові пристрої 1   

Т.14 Оптоелектронні пристрої 1  Реферат 



Т.15 Інтегральні мікросхеми 2   

Т.16 Випрямлячі змінного струму 2  Опитування  

Т.17 Електронні підсилювачі 2  Тестове 

завдання 

Т.18 Генератори коливань високої 

частоти 

2  Реферат 

Т.19 Використання електронних схем 

в системах  автоматики 

2  Контрольна 

робота 

Разом 35 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

Професія: Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

Код:   7241 

Професійна кваліфікація: електромонтажник силових мереж  та  

електроустаткування 3(2-3)-го розряду  

Тематичний план 

Код 

модуля 

Код 

підмодуля 
Професійні компетентності 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н

 

Загально професійний блок  6 

ЕМСМЕ – 

3(2-3)  

Виконання найпростіших та простих робіт під час монтажу та демонтажу 

силових мереж та  електроустаткування 

174 

ЕМСМЕ – 

3 (2-3).1 

 

Виконання найпростіших робіт під час монтажу та демонтажу силових 

мереж   та електроустаткування 

36 

 ЕМСМЕ – 

3 (2-3).1.1 

Користування вимірювальним та електромонтажним 

інструментом 

6 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).1.2 

Вивчення марок проводів та кабелів   їх будови і застосування 

під час монтажу 

6 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).1.3 

Кріплення та встановлення деталей та різних конструкцій для 

монтажу електроустаткування 

6 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).1.4 

Складання та розбирання найпростіших електричних схем 18 

ЕМСМЕ - 

3 (2-3).2 

 

Виконання простих робіт з монтажу та демонтажу силових систем і 

електроустаткування 

138 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).2.1 

Встановлення та кріплення приладів, електроапаратів. Правила 

користування інструментом з різними типами приводів 

30 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).2.2 

Виконання монтажу та демонтажу електричних схем та мереж 

заземлення 

60 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).2.3 

Знання будови устаткування для зварювання та вміння ним 

користуватися 

6 

 ЕМСМ2Е Користування механізованим такелажним обладнанням. Вміння 

виконувати демонтаж шаф та простих пускорегулювальних 

36 



–  

3 (2-3).2.4 

апаратів і приладів 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).2.5 

Підбір необхідних матеріалів та устаткування згідно 

специфікації 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Професія: Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

Код:   7241 

Професійна кваліфікація: електромонтажник силових мереж  та  

електроустаткування 3(2-3)-го розряду  

Тематичний план 

Код 

модуля 

Код 

підмодуля 
Професійні компетентності 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н

 

ЕМСМЕ – 3(2-3) Виконання найпростіших та простих робіт під час монтажу та 

демонтажу силових мереж та  електроустаткування 

308 

ЕМСМЕ 

– 3 (2-3).1 

Виконання найпростіших робіт під час монтажу та демонтажу силових 

мереж   та електроустаткування 

84 

 ЕМСМЕ – 

3 (2-3).1.1 

Користування вимірювальним та електромонтажним 

інструментом 

14 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).1.2 

Вивчення марок проводів та кабелів   їх будови і застосування 

під час монтажу 

14 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).1.3 

Кріплення та встановлення деталей та різних конструкцій для 

монтажу електроустаткування 

28 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).1.4 

Складання та розбирання найпростіших електричних схем 28 

ЕМСМЕ 

- 3 (2-3).2 

Виконання простих робіт з монтажу та демонтажу силових систем і 

електроустаткування 

224 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).2.1 

Встановлення та кріплення приладів, електроапаратів. Правила 

користування інструментом з різними типами приводів 

42 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).2.2 

Виконання монтажу та демонтажу електричних схем та мереж 

заземлення 

56 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).2.3 

Знання будови устаткування для зварювання та вміння ним 

користуватися 

35 

 ЕМСМ2Е –  

3 (2-3).2.4 

Користування механізованим такелажним обладнанням. Вміння 

виконувати демонтаж шаф та простих пускорегулювальних 

апаратів і приладів 

56 

 ЕМСМЕ –  

3 (2-3).2.5 

Підбір необхідних матеріалів та устаткування згідно 

специфікації 

35 



ПЕРЕЛІК ПРОБНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 
Професія:       Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

Код:                7241 

Професійна кваліфікація: електромонтажник силових мереж  та  

електроустаткування 3(2-3)-го розряду  

 

 

№ 

з/п 

Пробна кваліфікаційна робота Розряд Кількість 

шт., п/м, 

м2 

Норма  

Часу 

год. 

1 Ревізія та монтаж асинхронного  

електродвигуна до 6 кВт 

3 2 4,6 

2 Установлення закладних деталей кріплення 

для силового електроустаткування 

3 30 4,0 

3 Встановлення скоб та інших деталей для 

кріплення магнітних пускачів  

3 80 4,0 

4 Окінцювання та з'єднання багато дротяних 

жил кабелю перерізом > 10 мм2 

3 68 5,0 

5 Кріплення силового обладнання до 

будівельної основи 

3 4 5,0 

6 Демонтаж ввідних шаф 3 2 7,0 

7 Демонтаж та монтаж схеми обліку 

електричної енергії 

3 4 7,0 

8 Монтаж заземлення з установленням деталей 

кріплення. 

3 30 5,2 
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