
Тема     програми: «Монтаж, технічне обслуговування та ремонт  

електропроводок і освітлювальних електроустановок» 

Тема уроку: «Монтаж та ремонт світильників з  люмінесцентними  

лампами». 

Група    №44    «Електромонтер  з    ремонту    та    обслуговування 

електроустаткування» 

Мета уроку: 

Методична: навчити учнів правильно виконувати монтаж та ремонт 

світильників з люмінесцентними лампами; удосконалити уміння і навички 
виконання комплексних робіт. 

Розвивальна: сприяти розвитку в учнів логіки, аналітичності та критичності 

мислення в процесі комплексного застосування набутих умінь і навичок; 

формуванню уміння технічно грамотно обґрунтовувати обране рішення. 

Виховна: сприяти формуванню дисциплінованості і відповідальності за 

кінцевий результат праці, комунікативних якостей, ініціативності, уміння 

самостійно оцінювати досягнуті результати; сприяти розвитку пізнавальної 

активності учнів та відчуття відповідальності і бережливого ставлення до 

обладнання, матеріалів та інструментів. 

Навчальна: удосконалити первинні знання, уміння і навички з монтажу 

люмінесцентних ламп; створити умови для повторення вивченого матеріалу з 

даної теми; надати повну самостійність у плануванні та здійсненні 

самоконтролю. 

Тип уроку: комбінований. 
І. 

Форма роботи: індивідуальна. 

Методи   навчання:  бесіда, фронтальне   та   індивідуальне   опитування 

практичний метод стимулювання інтересу до навчання. 

Міжпредметні   зв'язки:   технологія   електромонтажних   робіт,   технічне 

креслення, фізика, електроматеріалознавство, охорона праці. 

Дидактичне забезпечення:  

        - інструктивно-виробничі картки №1 і №2; 

-   інструкція з охорони праці до теми; 
      - плакати по темі; 

      -   діючі стенди. 
 

   

Матеріально-технічне забезпечення : 



- комплект інструменту електромонтажника; 

- світильники з  люмінесцентними лампами; 

- дросель УБИ-40/220В-110-УХЛ4; 

- стартер 220В; 

- лампи люмінесцентні ЛБ-20, ЛБ-40; 

- конденсатор 2мкФ; 

- провід ПВГ-0,5; 

- ізоляційна стрічка; 
- комбінований прилад - тестер 

 

Місце проведення уроку:   Навчальна електромонтажна майстерня 

Норма часу: 6 год. 

                                      Хід уроку: 

I. Організаційна частина 

1. Перевірка присутніх учнів; 

2. Відповідність їх зовнішнього вигляду вимогам охорони праці. 

II.  Вступний інструктаж. 

1. Актуалізація опорних знань 

Повідомлення теми і мети уроку: 

Тема: «Монтаж та ремонт світильників з  люмінесцентними  лампами»  

Мотивація уроку. 

Сьогодні ми повинні з вами навчитись правильно виконувати монтаж та ремонт 

світильників з люмінесцентними лампами;  удосконалити уміння і навички 

виконання комплексних робіт; повторити вивчений матеріал з даної теми. Я 

поясню, які переваги підключення люмінесцентних ламп.  

Перевірка  опорних знань, умінь і  навичок учнів, необхідних їм для 

подальшої роботи на уроці. 

 1.1.Виконати вмикання ламп розжарювання однополюсним 

вимикачем.  

1.2. Виконати вмикання ламп розжарювання за допомогою 

двополюсного вимикача. 

 

1.3.Виконати вмикання ламп розжарювання за допомогою 



сходових вимикачів. 

1.4.Які марки проводів ви знаєте? 

Проводом називається - окремий дріт, або жила - гола чи ізольована. 

Провід розрізняють: - за матеріалом жил (мідь, алюміній); 

- конструкцією (одна - та багатожильні); 

- типом ізоляції (гума - Р , поліхлорвініл - В); 
- захисною оболонкою( свинцева - С, алюмінієва - А тощо). 

Проводи можуть просочуватись обплетенням із бавовняної пряжі, 
покриватись металевою оболонкою, просочуватися протигнильною 
сумішшю. 

Марки проводів розшифровуються на підставі прийнятих позначень: 

А - алюмінієва жила (якщо цієї літери в позначенні немає, то провід має 

мідну жилу); 

П - провід ( якщо літера в позначенні повторюється, то це вказує на плоску 
конструкцію проводу); 

Р (гумова) або В (поліхлорвінілова) - тип ізоляції жили. 

Наприклад: 1.   А   - голий алюмінієвий багато дротяний; 

АС - те саме, але зі стальним осердям. 

2. ПВ - провід з однією мідною жилою та поліхлорвініловою 
ізоляцією; 

АПВ - те саме, але з алюмінієвою жилою. 

3. ППВ - плоский мідний, з двома, або трьома жилами розділені 

поліхлорвініловим пластиком. 

АППВ - те саме, але алюмінієві жили. 

4. АПР  - алюмінієва жила з гумовою ізоляцією; 

ПР - мідна жила з гумовою ізоляцією. 

5. ПРГ і ПВГ - мають мідну жилу, багатожильну, це гнучкі 

проводи з резиновою і поліхлорвініловою ізоляцією. 

 

1.5.Види електропроводок освітлювальних електроустановок та їх монтаж. 

Відкритими називаються електропроводки, які прокладаються по поверхнях 

будівельних конструкцій (стін, стель, колон тощо) безпосередньо на ізоляційних  

опорах або в трубах (сталевих, пластмасових тощо). 



Монтаж відкритих електропроводок безпосередньо по поверхнях 

будівельних конструкцій. 

 Безпосередньо по поверхнях будівельних конструкцій прокладають проводи 

ППВ (АППВ) з полівінілхлоридною ізоляцією, проводи ТПРФ (АТПРФ), вкриті 

тонкою металевою оболонкою, а також кабелі з гумовою ізоляцією ВРГ (АВРГ) і 

НРГ (АНРГ). Правилами обладнання електроустановок (ПОЕ) допускається 

монтаж проводів ППВ і АППВ безпосередньо по стінках, перегородках і 

перекриттях, вкритих сухою або мокрою штукатуркою, а також по вогнетривких 

стінах і перегородках у сухих приміщеннях при напрузі електричних мереж до 380 

В включно.  Проводи розташовують паралельно і перпендикулярно до бу-

дівельних і архітектурних ліній приміщень. При прокладанні кількох паралельних 

ліній електропроводок відстань між проводами окремих ліній повинна становити не 

менше 3 мм. 

Проводи ППВ і АППВ, які монтуються на дерев'яних основах, кріплять на 

прямих ділянках траси через кожні 200—250 мм цвяхами, підкладаючи під 

проводи листовий азбест такої ширини, щоб він виступав на 3—4 мм по обидва 

боки проводу, а по бетонних конструкціях — смужками з пряжками 

Схованими називають електропроводки, які прокладають під штукатуркою і 

в замкнених каналах будівельних конструкцій, а також замонолічені в 

будівельні конструкції при їх виготовленні. 

Сховані електропроводки поділяють на змінні й незмінні. Змінна схована 

електропроводка відрізняється від незмінної технологією виконання, а також 

тим, що в разі пошкодження будь-якого з проводів лінії його можна легко 

замінити новим. 

        Для схованих електропроводок використовують ізольовані проводи в 

ізоляції (гумовій, пластмасовій та інших), плоскі проводи і кабелі. 

Тип електропроводки залежить від характеру приміщень. У сухих 

опалюваних приміщеннях — житлових кімнатах, класах, дитячих садках, 

клубах, кімнатах для обслуговуючого персоналу, опалюваних складах,  

 

підсобних приміщеннях, майстернях, де відносна вологість не перевищує 60 %, 



дозволяються всі типи електропроводок. У сухих неопалюваних і вологих 

приміщеннях (до останніх належать приміщення, де пара або волога, що 

конденсується, виділяються лише тимчасово в невеликих кількостях і де 

відносна вологість становить 60...75 %, а це їдальні, кухні в житлових 

приміщеннях, сходові клітки, неопалювані склади тощо) сховані 

електропроводки в ізоляційних трубах заборонено. 

У запилених приміщеннях (пил, що виділяється за технологічними умовами, 

може осідати на проводах, проникати всередину машин і апаратів) — 

приміщеннях для дроблення сухих концентрованих кормів, млинах, складах 

цементу та інших негорючих матеріалів — дозволяються відкрита 

електропроводка ізольованими проводами в ізоляційних трубках з тонкою 

металевою оболонкою, відкрита і схована електропроводки ізольованими 

проводами в сталевих трубах, а також кабелем. 

                

             1.6.Технологічний процес монтажу електропроводок 

Для того щоб забезпечити високу якість виконання електропроводки з 

мінімальними затратами праці, необхідно розробити її технологічну карту. В 

ній має бути передбачена певна послідовність виконання монтажних операцій. 

Технологічний процес монтажу електропроводок умовно поділяють на дві 

стадії: підготовчу й основну. Під час підготовчої стадії виконують розмічальні 

та заготівельні роботи, а під час основної — прокладають проводи і виконують 

потрібні з'єднання. 

 Підготовча стадія 

1.Розмічання 

 2.Влаштування  проходів крізь стіни 

3. Заготовлення електропроводки 

Основна стадія 

1.Монтаж електропроводки 

2.З'єднання   та   відгалуження   виконуються зварюванням,   обпресовуванням,    

паянням або затисканням у відгалужувальних коробках. 

 

3.Встановлення вимикачів, розеток, світильників. 



              1.7.Пригадайте правила охорони праці. 

                     Учні відповідають на запитання: 

1.Чи можна учневі без дозволу майстра вмикати напругу на робочому місці? 

2.Якими  повинні   бути  ваші  дії,  якщо   ви  виявили   несправність   в 

приладах, що перебувають під напругою? 

3.Чи можна користуватись несправним інструментом? 

4.Чи можна торкатись проводів після подання напруги, навіть якщо вони 

ізольовані? 

5.Чи можна торкатись руками до відкритих струмопровідних частин. 

                      

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           2. Викладання нового матеріалу. 

   2.1.Будова і принцип роботи світильників з люмінесцентними лампами. 

  Люмінесцентні лампи   можуть   вмикатися в електричну мережу за 

стартерною і безстартерною схемами запалювання. 

  При вмиканні ламп за стартерною схемою запалювання стартером є 

газорозрядна неонова лампа з двома (рухомим і нерухомим) електродами.  

  Люмінесцентну лампу вмикають у електричну мережу лише послідовно з 

баластним опором, який обмежує зростання струму в лампі і таким чином 

запобігає її руйнуванню. В мережах змінного струму як баластний  опір 

застосовують котушку з великим індуктивним опором — дросель. 

  Запалювання люмінесцентної лампи відбувається таким чином. Під час  

вмикання   лампи    між    електродами 

 

 

                       

 

 

 

 

Принципова схема вмикання люмінесцентної лампи зі стартерним  

запалюванням. 

стартера виникає тліючий розряд; його теплота нагріває рухомий біметалевий 

електрод. При досягненні певної температури нагрівання рухомий електрод 



стартера, згинаючись, замикається з нерухомим, утворюючи електричне коло, 

по якому протікає струм, необхідний для попереднього підігрівання електродів 

лампи. Підігріваючись, електроди починають випускати електрони. Під час 

проходження струму в колі електродів лампи розряд у стартері зникає, 

внаслідок чого рухомий електрод стартера остигає і, розгинаючись, 

повертається у вихідне положення, розриваючи при цьому електричне коло 

лампи. Під час розривання електричного кола до напруги мережі додається 

електрорушійна сила самоіндукції дроселя, і імпульс підвищеної напруги, що 

виник у дроселі, викликає дуговий розряд у лампі та її запалювання. З 

виникненням дугового розряду напруга на електродах лампи і паралельно з'єд-

наних з ними електродах стартера знижується настільки, що виявляється 

недостатньою для виникнення тліючого розряду між електродами стартера. 

Якщо запалювання лампи не відбудеться, то на електродах стартера з'явиться 

повна напруга мережі і весь процес повториться. 

  Для вмикання люмінесцентних ламп застосовують спеціальні стартерні і 

безстартерні пускорегулювальні апарати (ПРА), що являють собою комплектні 

пристрої, які забезпечують надійне запалювання і нормальну роботу ламп, а 

також підвищення коефіцієнта потужності та зниження пульсації світлового 

потоку ламп. У ПРА встановлюють також пристрої, що заглушують перешкоди 

радіоприймання. 

2.2.Монтаж принципової електричної схеми лампи денного світла.  

 

Виконуємо монтаж принципової схеми світильника з люмінесцентними 

лампами в такій послідовності: 

 Джерело живлення -пускорегулюючий пристрій- люмінесцентні лампи-

стартер- джерело живлення. 

Під'єднуємо мідні проводи до зажимів вищевказаних елементів. 

Підключаємо джерело живлення і люмінесцентні лампи запалюються. 

2.3. Ремонт світильників з люмінесцентними лампами. 

Для усунення дефектів в світильниках з люмінесцентними лампами, їх  

 



відключають від мережі і проводять ремонт. 

Ненормальна робота Лампа не запалюється. 

Причина ненормальної  роботи і спосіб усунення. 

Несправність патронів —відсутність контактів в патронах. 

Несправність стартера — стартер не замикає коло накалу електродів лампи. 

Несправність лампи — обрив електродів лампи. 

Несправність дроселя — обрив в обмотці дросселя. 

Якщо напруга подаєтся, то потрібно замінити лампу.  Якщо замінена лампа за-

палюється, то перша несправна. Якщо замінена лампа не запалюється, то потрібно 

замінити стартер. При цьому, якщо лампа не запалюється то перший стартер 

несправний. 

Ненормальна работа.  Лампа не запалюється і спостерігається свічення на одному 

кінці лампи. 

Причина ненормальної  роботи і спосіб усунення. 

Несправність проводки або патрона—наявність в проводах або контактах патрона 

замикання, закорочуючого спіраль на тому кінці лампи, де відсутнє  свічення. 

Несправність лампи — замикання виводів в самій лампі на тому кінці, де відсутнє  

свічення. 

 Переставити лампу таким чином, щоб помінялись місцями її кінці. Якщо при 

цьому свічення відсутнє то лампа несправна і повинна бути замінена. Якщо при 

перестановці лампи свічення відсутнє на другому кінці лампи, то перевірити схему 

включення, патрон і усунути в них замикання.  Лампу замінити. 

Ненормальна работа. 

При включенні лампи на її кінцях спостерігається тускле оранжеве свічення. Через 

деякий час свічення  пропадає, але  лампа не запалюється. 

Лампа не запалюється хоча на кінцях  її  є свічення. 

Причина ненормальної  роботи і спосіб усунення. 

Несправна  лампа, в неї попало повітря. 

 Несправність стартера — замикання електродів в самому стартері. 

 



 Несправність проводки — замикання в проводах, до  патрона стартера, або в са-

мому патроні. 

Вийняти стартер, і якщо свічення на кінцях лампи счезне, то стартер потрібно 

замінити. 

Якщо свічення на кінцях лампи при відсутності стартера зберігається, то потрібно 

перевірити  проводку і патрон стартера і усунути в них замикання. 

Ненормальна работа. 

Лампа не запалюється — «мигає».  

Несправність лампи  або стартера. 

Замінити лампи; якщо мигання продовжується, то замінити стартер. 

2.4. Правила техніки безпеки під час монтажу і ремонту електричної  схеми 

світильника з люмінесцентними лампами. 

  Забороняється проводити роботи або випробування електричного обладнання 

апаратури або їх вузлів,  які знаходяться під напругою, при відсутності або  

несправності захисних засобів,  блокування огорож або заземляючих кіл.  

Велике значення надається захисним засобам. До них відносяться діелектричні 

рукавиці, боти, килимки, ізолюючі підставки, ізолюючі ручки інструмента.  

  Без дозволу майстра виробничого навчання забороняється приступати до 

виконання монтажу і ремонту світильників з люмінесцентними лампами. 

  Особливе значення має правильна організація робочого місця учня при 

виконанні ним монтажу і ремонту світильників з люмінесцентними лампами. 

2.5.Закріплення нового матеріалу. 

  Після показу майстром запланованих прийомів по  монтажу та ремонту 

світильників  з люмінесцентними лампами проводиться пробне повторення   

учнями   показаних   прийомів  монтажу та ремонту світильників. 

Оголошується  завантажувальний план,  розподіл завдань і розміщення учнів 

по робочих місцях. 

 

   

 

                       



                    ІІІ. П о т о ч н и й  і н с т р у к т а ж - 5  г о д .  

1.Підготовка робочого місця. 

2.Вивчення завдання.  

 3.Виконання монтажу  світильників. 

4. Виконання ремонту світильників. 

 5.Перевірка якості виконання завдання; здавання роботи майстру і одержання 

нового завдання. 

6.Наведення порядку на робочому місці. 

       Ц і л ь о в і  обходи 

1.Перевірити, як розпочато роботу і як виконуються вимоги техніки безпеки. 

2.Перевірити організацію робочого місця і здійснити нагляд за обладнанням. 

3.Перевірити, як учні виконують монтаж та ремонт  світильників. 

   С а м о к о н т р о л ь  у ч н і в .  

  Деталізуються також цільові обходи робочих місць учнів. 

  П е р ш и й  о б х і д:   перевірити стан робочих місць. 

 Д р у г и й  обхід:  перевірити правильність виконання трудових прийомів. 

 Т р е т і й    обхід:    перевірити правильність ведення самоконтролю. 

 Ч е т в е р т и й   обхід:    перевірити правильність дотримання технічних умов у 

роботі. Прийняти й оцінити виконані роботи. 

 П' я т и й   обхід:    перевірити правильність ведення міжопераційного контролю.  

 І У . З а к л ю ч н и й  і н с т р у к т а ж - 1 5  х в .  

1. Аналіз роботи учнів на уроці: 

а) приклади успішної роботи; 

б) допущені помилки. 

2. Повідомлення оцінок за освоєння прийомів і виконання завдань. 

3. Домашнє завдання.       

 

 

              Старший майстер:                                         Винник П.М. 

 

 

                   Майстер в/н:                                     Висоцький В.І. 
 


