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93 Принципові схеми підключення 
електричних апаратів

https://www.enext.ua/upload/
books/b-v-klimenko-
ehlektricheskie-apparaty-1.pdf
підготувати конспект, 
перекреслити позначення 
стор.176

94 Принципові схеми підключення 
електричних апаратів

Скласти принципову 
електричну схему 
підключення наступних 
елементів: Р36, АЕ, МП, ТРН 
(виберіть величину апаратів та
зазначте на схемі) відправити 
на електронну пошту або в 
соц. мережу

95 Нереверсивні схеми підключення 
апаратів захисту та керування

http://pnevmo-c.com.ua/ua/
statti/pristroyi-zahistu-
elektrodviguna.html
підготувати конспект

96 Нереверсивні схеми підключення 
апаратів захисту та керування

Скласти принципову 
електричну схему 
нереверсивним керуванням 
АД (відправити на електронну
адресу або в соц. мережу)

97 Контроль якості знань. Тематична 
атестація

Підготувати презентацію на 
тему: Електричні апарати до 
1000 В. (відправити на 
електронну адресу або в соц. 
мережу)

98 Основні відомості, призначення та 
галузь застосування побутових 
приладів

Підготувати конспект. Див . 
додаток

99 Технічне обслуговування та ремонт 
електронагрівальних приладів. 
Конструктивні особливості. 

Підготувати конспект: тема 
9.2
http://danube.pto.org.ua/
index.php/component/k2/item/
213-tema-9-2-tekhnichne-
obslugovuvannya-ta-remont-
elektronagrivalnikh-priladiv
або див. додаток 

100 Характерні несправності побутових 
приладів та способи їх усунення.

Підготувати конспект: тема 
9.3
http://danube.pto.org.ua/
index.php/component/k2/item/
213-tema-9-2-tekhnichne-
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obslugovuvannya-ta-remont-
elektronagrivalnikh-priladiv
або див. додаток

101 Характерні несправності побутових 
приладів та способи їх усунення.

Написати доповідь на тему: 
Технічне обслуговування та 
ремонт електронагрівальних 
приладів. Конструктивні 
особливості. Характерні 
несправності побутових 
приладів та способи їх 
усунення.(відправити на 
перевірку)

102 Безпека праці при обслуговуванні 
та ремонті побутових приладів

Підготувати конспект: тема 
9.4 
http://danube.pto.org.ua/
index.php/component/k2/item/
215-tema-9-4-bezpeka-pratsi-
pri-obslugovuvanni-ta-remonti-
pobutovikh-priladiv
або див. додаток 

103 Технічне обслуговування і ремонт 
сонячних і вітрових 
енергоустановок потужністю до 50 
кВт

Написати конспект. 
Завантажте презентацію. 
Вивчити методику виконання 
ТО та ремонту сонячних і 
вітрових енергоустановок 
потужністю до 50 кВт. Див. 
додаток або
https://boigor.blogspot.com/p/
13.html

104 Контроль якості знань. Тематична 
атестація

Підготувати презентації на 
тему: ТО та ремонту 
побутової техніки. (побутова 
техніка на свій вибір, 
презентація до 15 слайдів та 
відправити на перевірку)

105 Загальні відомості про електричні 
машини

Л. Г. Прищеп.-К.:Вища шк. 
Головное изд во, 1986р, Яз. 
Укр. – Підручник сільського 
електрика. Розділ 27. Тема 
27.1 ст.381.,
Принц М. В., Цимбалістий В. 
М. Освітлювальне і силове 
електроустаткування. Монтаж 
і обслуговування.- 2006р. 
Розділ 8.1. Ст.73. 
Законспектувати тему у 
робочий зошит.

106 Типи, конструкції і класифікація 
електричних машин, їх будова та  
режими роботи.

Принц М. В., Цимбалістий В. 
М. Освітлювальне і силове 
електроустаткування. Монтаж 
і обслуговування.- 2006р. 
Розділ 8. Ст.73. 
А. М. Гуржій, А.М. 
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Сільверстов, Н. І. 
Поворознюк. – електротехніка
з основати промислової 
електроніки. Розділ 8.2 ст. 202
Законспектувати тему у 
робочий зошит, вивчити типи, 
конструкцію, будову режими 
роботи електричних машин.

107 Залежність конструктивного 
виконання електричних машин від 
умов навколишнього середовища.

Принц М. В., Цимбалістий В. 
М. Освітлювальне і силове 
електроустаткування. Монтаж 
і обслуговування.- 2006р. 
Розділ 8. Ст.98. виконати 
завдання 19, 20

108 Правила увімкнення і вимкнення  
електродвигунів.

Див. додаток
Домашня робота: прочитати 
лекцію, переглянути 
відеоролик. Зробити висновок 
у робочий зошит. 
https://www.youtube.com/
watch?v=OgnID4Qd0B8
https://www.youtube.com/
watch?v=fRilXt_Ciik

109 Загальні відомості про генератори 
постійного і змінного струмів.

Див. додаток.
Домашня робота: підготувати 
презентацію на дану тему та 
відправити на перегляд. 

110 Обмотки електричних машин. Види
і схеми обмоток.

Див. додаток.
Домашня робота: дати 
відповіді на тестові питання та
відправити на перегляд.

111 Маркування виводів електричних 
машин.

Див. додаток
Домашня робота: переглянути 
відеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=NYNLfByQq7E

112 Підшипники електричних машин, 
конструкції опор  підшипників 
кочення і ковзання. Змащення 
підшипників. Підготовка 
електричних машин до монтажу. 
Усунення дефектів, виявлених при 
огляді.

Див. додаток.
Домашня робота: підготувати 
конспект.

113 Складання машин. Сушіння 
електричних машин.

Див. додаток.
Домашня робота: Принц М. 
В., Цимбалістий В. М. 
Освітлювальне і силове 
електроустаткування. Монтаж 
і обслуговування.- 2006р. 
Розділ 9. Ст.119. виконати 
завдання 21 та відправити на 
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перегляд.
114 Регулювання щіткового апарата. 

Заповнення підшипників мастилом. 
Підготовка до пуску. Пробний пуск.

Див. додаток.
Домашня робота. Підготувати 
конспект у робочий зошит.

115 Технічне обслуговування 
електродвигунів. Періодичність 
оглядів. 

Див. додаток.
Домашня робота: підготувати 
презентацію на тему «Будова, 
принцип дії ТО та ремонт 
асинхронного 
електродвигуна» Відправити 
на перегляд.

116 Перевірка  нагрівання корпуса, 
відсутності  забруднень.

Див. Додаток.
Домашня робота: у 
писльмовій формі дати 
відповіді на запитання 
самоконтролю!(відповіді 
відправити на перегляд)

117 Контроль за навантаженням 
електродвигуна, за чистотою  
колектора, над поверхнями  
контактних кілець і щитків.

Див. додаток.
Домашня робота: підготувати 
та вивчити конспект.

118 Основні види  несправностей в 
електродвигунах і причини їх 
виникнення. Ремонт електричних 
машин.

Див. додаток.
Домашня робота: підготувати 
доповідь на тему: ТО та 
ремонт асинхронного 
електродвигуна (відправити на
перегляд)

119 Загальні відомості про 
трансформатори.  Види і 
призначення Галузь застосування

Див. Додаток.
Домашня робота: підготувати 
конспект.

120 Будова трансформаторів, 
класифікація.

Див. додаток.
Домашня робота: підготувати 
конспект. Вивчити будову та 
класифікацію 
трансформаторів

121 Порядок перевірки і 
обслуговування трансформаторів. 
Характерні несправності.

Див. додаток. 
Домашня робота: підготувати 
презентацію на тему «Будова, 
принцип роботи, технічне 
обслуговування 
трансформатора»

122 Порядок розбирання 
трансформаторів. 

Див. Додаток.
Домашня робота: підготувати 
конспект.

123 Системи охолодження 
трансформаторів. Схеми з’єднання 
обмоток. 

Див. Додаток.
Домашня робота. Підготувати 
конспект. Закреслити таблицю
у робочий зошит.

124 Характерні несправності силових  
трансформаторів, їх причини.

Див. додаток
Домашня робота: Принц М. 
В., Цимбалістий В. М. 
Освітлювальне і силове 
електроустаткування. Монтаж 



і обслуговування.- 2006р. 
Розділ 13. Ст.222. виконати 
завдання 45 та відправити на 
перегляд.

125 Періодичність оглядів 
трансформаторів. Контроль над 
рівнем  мастила,  ізоляторами, 
температурою мастила, зовнішнім  
станом кінцевого забиття кабелю, за
чистотою приміщення за 
витіканням мастила через кришку, 
випускними клапанами, 
навантаження трансформатора

Див. додаток.
Домашня робота: 
законспектувати тему.

126 Причини позачергових техоглядів. Див. додаток.
Домашня робота: дати 
відповіді на тестові запитання:
https://onlinetestpad.com/ua/test/
247604-testov%D1%96-
zavdannya-robota-
transformatora (зробити фото 
про результат та відправити. 
Пройти тест можна тільки 
один раз)

127 Ремонт трансформаторів: 
доливання мастила, підтягування 
кріплення, розбирання і чищення 
мастилопокажчика, вимір  ізоляції  
до і після ремонту, видалення бруду
з розширника, протирання всіх 
ізоляторів, перевірка роботи 
перемикача напруги.

Див. Додаток.
Домашня робота: підготувати 
конспект.

128 Ремонт трансформаторів: 
доливання мастила, підтягування 
кріплення, розбирання і чищення 
мастилопокажчика, вимір  ізоляції  
до і після ремонту, видалення бруду
з розширника, протирання всіх 
ізоляторів, перевірка роботи 
перемикача напруги.

домашня робота: підготувати 
звіт у письмовій формі про 
відео. Виконати презентацію 
на тему: Ремонт силового 
трансформатора

129 Перевірка заземлювальних болтів і 
шунтувальних перемичок

Див. Додаток.
Домашня робота: підготувати 
реферат на тему: Перевірка 
заземлювальних болтів і 
шунтувальних перемичок.

130 Характерні несправності 
зварювального трансформатора і 
способи їх усунення.

Див. Додаток.
Домашня робота: підготувати 
конспект на дану тему.

131 Контроль якості знань. Тематична 
атестація

Примітка: презентації, доповіді, реферати відправити на E-mail 
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