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Вступ 

Я, як і, напевно, кожний майстер виробничого навчання, 

маю задоволення від своєї роботи, коли бачу позитивні 

наслідки своєї праці. На мою думку, найкращі результати 

педагогічної роботи майстра в/н, є вибір оптимальної 

форми навчання.  

Впроваджуючи інноваційні методи навчання, віддаю 

перевагу тим, які дозволяють в повній мірі донести до 

учнів зміст навчальної інформації, активізувати їх 

пізнавальну і практичну діяльність, реалізувати 

проблемно-розвиваючий, творчий характер навчання. 

Завдяки інноваційним методам та засобам під  проведенні 

уроків виробничого навчання,  я відкриваю нові 

можливості, дозволяючи разом з учнями отримувати 

задоволення від захоплюючого творчого  процесу 

пізнання, застосовуючи не тільки стіни майстерні МЦ 

ПТО, але й за допомогою  використовування  

мультимедійних технологій, зануритися в яскравий 

барвистий світ навчання, глобальний простір знань. 

Електродвигун перетворює електроенергію в механічну. 

Він складається з статора (або якоря) і ротора. Такий 

пристрій отримало дуже широке поширення у всіх 

сферах життя людини. 

В методичній розробці уроку ««Монтаж електричної 

схеми не реверсивного управління електричним 

двигуном». вибрана тема  не випадково! Адже, у 

кожного, поважаючого себе господаря, в наявності вдома 

є будь – яка машина: автомобіль, швейна машина, 
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кавомолка, комп’ютер… Завдяки машинам людина може 

застосовувати силу, яка значно перевищує силу будь-якої 

найсильнішої тварини в світі; переміщатися зі 

швидкістю,якої не може  досягти  жодна жива істота. 

Чому електрична машина починає обертатися, які 

дивовижні сили  змушують працювати в кожній оселі 

побутові електроприлади, без яких стало неможливе 

життя сучасної людини?!  

На ці питання можна знайти відповідь в даній методичній 

розробці уроку. 

Яка сприяє в переконанні учнів  необхідності вивчення 

даної теми уроку і необхідна їм під час оволодіння 

професії і в повсякденному житті. 
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Тема програми:  « Монтаж, технічне обслуговування 

пускорегулювальної  апаратури». 

Тема уроку: « Монтаж електричної схеми не 

реверсивного 

управління 

електричним 

двигуном». 

Цілі уроку:  

Освітня -  

сформування загальних і професійних компетентностей 

учнів у процесі виконання робіт, пов’язаних з монтажем 

схеми реверсивного управління електричним двигуном. 

Виховна – продовжити формування: відповідального, 

дбайливого ставлення до якісного виконання робіт, 

зрозуміння суттєвості і соціальної значущості  своєї  

майбутньої професії, стійкої цікавості до неї, обережного 

ставлення до інструментів і матеріалів, уважного  

ставлення до свого здоров’я. 

Розвиваюча -  у процесі монтажу схеми освоїти 

професійні компетенції  з:  читання електричних 

принципових схем і використання їх у роботі, 

установлення і вмикання пускорегулювальних  апаратів, 

роботи з вимірювальними приладами, уміння 

використовувати знання у розв’язуванні стандартних і 

нестандартних практичних задач, правильної організаціі 

праці і дотримання  правил техніки безпеки. Розвинути у 



7 
 

учнів  пам’ять, аналітичні здібності, навички 

самоконтролю і  самооцінки. 

Методична - формування практичних умінь і навичок з 

використанням ігрових форм опитування учнів, робота у 

команді. 

Тип уроку:  урок вивчення трудових прийомів і 

операцій; 

Вид уроку: урок – турнір, синтетичний 

Методи проведення: інтерактивні, інформаційні 

Методи організації навчальної діяльності: робота в 

командах 

Місце проведення -  учбова електромонтажна майстерня 

МЦ ПТО; 

 

 

Матеріально - технічне забезпечення уроку: 

 викрутка плоска 

 бокорізи 

 ніж монтерський 

 провід одножильний 

 круглогубці 

 плоскогубці 

 трифазна вилка 

 трифазний двигун з короткозамкненим ротором 
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 теплове реле 

 магнітний пускач 

 автомат 

Дидактичне забезпечення уроку: мультимедійна 

презентація уроку, використання мультимедіа  – схем, 

системи 3Д,  інструкційно - технологічні  карти, схеми 

електричні принципові,  тестове опитування, оціночні 

листи, плакати, наглядні зразки зібраних схем. 

Межпредметні зв’язки: спецтехнологія, 

матеріалознавство, технічне креслення. 

Технічні засоби навчання: ноутбук, мультимедійний 

проектор, демонстраційний екран, демонстраційний 

лабораторний стенд. 

Методичні прийоми:  

1.Бесіда; 

2. Опитування різної форми; 

2. Демонстрація наочних 

посібників; 

3. Показ трудових прийомів; 

4. Самостійна робота; 

Місце проведення: електромонтажна майстерня МЦ 

ПТО. 

Час на тему: 6:00. 
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Дидактична структура уроку: 

I.Організація уроку 8.00- 8.05 ( 5 хв.) 

Дидактична задача - підготовити учнів до роботи на 

уроці організаційно (дисциплінарний момент),  

психологічно ( емоційно - мотиваційна установка на 

уроці і позитивне спілкування ): 

- привітання, створення емоційного фону заняття ( 

запропонувати учням висловити  настрій, з яким вони 

прийшли на заняття за допомогою  малюнків, які  

зображають радість, байдужість, сумування, 

проаналізувати настрій і настроїти на позитивне 

спілкування); 

- контроль  відвідування і готовність до уроку ( доклад 

чергового про наявність учнів на уроці, перевірка 

наявності і стану спецодягу, призначення 

відповідального за дотримання правил техніки 

безпеки ); 

- проведення вправ на концентрацію уваги ( 

запропонувати учням прочитати слово, зображене на 

екрані  «Сервер».  Один учень читає слово 

уголос: «Реверс» 

II. Вступний інструктаж. 8.05- 9.00( 55 хв.) 

1. Повідомлення теми уроку.  

( тема на екрані ) « Монтаж схеми  не реверсивного 

управління електричним двигуном). 
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Ціль заняття: сформувати спільно з учнями, 

запропонувавши  їм проаналізувати які операції 

виконуються при монтажі електричних схем, і відповісти 

на питання: « Чому вони навчаться на занятті? Які 

навички  отримають?). 

Після обмірковування висвітити ціль заняття на екрані. 

Ціль заняття: навчитися:  

- практичним прийомам  з  читання електричних 

принципових схем, використанні їх у роботі,  

- практичним прийомам технології підключення 

електричного двигуна за допомогою  магнітного 

пускача; 

- усувати помилки, що допускаються під час виконання 

завдання; надавати взаємодопомогу під час виконаня 

завдання; удосконалювати практичні, професійні 

вміння та навички. 

- установленню і вмиканню пускорегулювальних  

апаратів,  

- роботі з вимірювальними приладами; 

-  використовувати знання у розв’язуваня стандартних і 

нестандартних практичних задач, правильної 

організаціі робочого місця і дотримання  правил 

техніки безпеки.  

-  розвивати в  учнів  пам’ять, аналітичні здібності, 

навички самоконтролю,самооцінки. 

- 2.Актуалізація знань і досвіду учнів, необхідних 

для заняття. 

- Дидактична задача:глибоко і  всебічно перевірити 

знання учнів, виявити причини визначених недоліків 
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у знаннях учнів, повторити, закріпити, 

систематизувати знання матеріалу фронтально і 

індивідуально. 

- Повідомити учням про форму оцінювання на занятті ( 

на уроці використовується самооцінка і поетапне 

оцінювання команд майстром в/н  

 

- 3.Підготовка до активної  навчально- пізнавальної 

діяльності. 

- Дидактична задача: здійснити логічний перехід до 

теми заняття, переконати учнів у необхідності  

набуття практичного опиту  застосування 

теоретичних знань на прикладі виконання монтажу 

електричної схеми не реверсивного управління 

електричним двигуном. 

- Розповісти про значення даної роботи для своєї 

професії. 

- Показати зразок виконаної роботи. 

   4.Формування орієнтувальної основи дій. 

Дидактична задача:сформувати у учнів конкретні 

уявлення про монтаж електричної схеми не  

реверсивного управління електричним двигуном. 

Пояснити та показати  прийоми монтажу схеми, 

засоби виконання учнями майбутніх завдань на 

занятті. 
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Конспект 

уроку виробничого навчання:  

Тема програми: монтаж, технічне обслуговування 

пускорегулювальної  апаратури. 

 Тема уроку: монтаж електричної схеми  не 

реверсивного управління електричним двигуном. 

Організація і хід уроку: 

I. Організаційна частина: 8.00-8.05 

Черговий нам повідомляє про явку учнів. 

Зовнішній вигляд відповідає вимогам правил охорони 

праці, тобто всі ґудзики на куртках застебнуті, головні 

убори присутні. 

II. Вступний інструктаж: 

8.05-9.00 

1.Повідомлення теми уроку 

Тема нашого сьогоднішнього 

уроку «Монтаж електричної схеми не реверсивного 

управління електричним двигуном».  

Мета уроку - систематизувати ваші знання про алгоритм 

виконання монтажу електричної схеми реверсивного 

управління; сформувати у вас знання та вміння щодо 

дотримання правил техніки безпеки під час виконання 

практичних завдань. 
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2.Мотивація до вивчення теми (8.05-8.06). 

Хочу звернути вашу увагу,що 

в наш сучасний час 

неможливо уявити наше 

життя без електричних 

двигунів. За допомогою 

магнітних пускачів і 

контакторів на будь-якому 

виробництві підключаються 

всі трифазні електродвигуни. На нашому уроці   ви 

вивчите умовні позначення, що застосовуються в 

електричних схемах, навчитися читати електричні  

принципові схеми,оволодієте  навичками підключення 

електричного двигуна  до мережі. Двигун змінного  

струму – це тяглова конячка всіх благ цивілізації,  

навичками підключення якого до мережі ви оволодієте.  

3. Актуалізація опорних знань (8.06-8.25): 

А зараз ми з вами повторимо пройдений на минулому 

уроці матеріал за темою: «Монтаж, технічне 

обслуговування пускорегулювальної  апаратури». 

 Щоб урок пройшов більш ніж цікаво, ми проведемо його 

у вигляді турніру. Ви, напевно, чули, 

що колись лицарські турніри 

влаштовувались на честь прекрасних 

дам, а наш сьогоднішній турнір ми 

влаштовуємо для того, щоб виявити в 

нашій групі справжніх професіоналів, 

які не тільки добре володіють теорією, 
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але й володіють і хочуть вдосконалювати свої практичні 

навички та творчі здібності.  

Більшість істориків сходяться на думці, що перші 

справжні лицарські турніри, підлеглі певним 

правилам, стали проводитися в IX ст. Якщо 

ми заглянемо краєм ока в історію 

походження лицарських турнірів, то ми 

побачимо, що вони проводилися постійно, 

так як це була можливість показати себе в 

бою. Багаті сеньйори і королі влаштовували 

змагання, щоб побачити на що здатні його васали, та й 

просто для розваги. Нерідко бували й такі випадки, коли 

сам король виходив на арену, щоб позмагатися в силі з 

лицарями свого королівства, а також з лицарями сусідніх 

королівств. Але сам звичай проводити турніри з'явився 

ще за довго до виникнення лицарства. Ще в вісімсот 

сорок четвертому році, в стародавній Німеччині почали 

проводитися такі поєдинки, так, наприклад, в літописах 

описано, що при зустрічі Людовика Німецького з його 

братом - Карлом в Страсбурзі вони вирішили провести 

показову битву, попередньо розділившись на дві рівні 

групи.  

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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 Видовище було дивовижне по своєму блиску і панівному 

порядку: так що при всій численності брали участь і при 

різноманітності народностей ніхто не 

насмілювався завдати іншому рану або 

образити його лайливим словом, що 

зазвичай трапляється навіть при самому 

нечисленному збіговиську і при тому, що 

складається з людей, знайомих один з 

одним. 

Для проведення нашого турніру ви об’єднаєтесь в дві 

команди. Турнір складається з кількох раундів. Роль 

судді турніру бере на себе майстер виробничого 

навчання. 

Раунд перший: « Під перехресним 

вогнем».  

Члени команд проводять бліц – 

опитування, почергово задають питання команді 

суперників у вигляді тестів. До них входять питання з 

попередніх тем уроків виробничого навчання та з 

предметів спецкурсу. I питання – I відповідь - 1 бал. При 

оцінюванні майстер в/н звертає увагу на грамотність 

формування питань і вірних відповідей. 

Тестові  питання:  

1.Яким реле постачений магнітний 

пускач?  

А) Реле часу 

Б) Теплове реле 
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В) Проміжне реле 

   2. Пускорегулювальні  апарати використовують в 

установках напругою: 

        А) 1000 V 

        Б) Понад 1000 V 

        В) До 1000 V 

    3. Ізоляцію контактора випробують:  

        А) Амперметром на 500 А 

         Б) Ватметром на 500 Вт. 

        В) Мегомметром на 500 Вт 

4. Теплове реле використовується: 

    А) При перевантаженнях 

    Б) При короткому замиканні 

    В) При перегріві обмоток двигуна 

5. У магнітних пускачах використовують:  

    А) Одне 

    Б) Двох 

    В) Три полюсні контактори 

6. Теплове реле це: 
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    А) Електричний прилад 

    Б) Вид автоматичного пристрою 

    В) Електрична арматура 

  7. Контактор – це:  

    А) Магнітоелектричний апарат 

    Б) Електромагнітний апарат 

    В) Електродинамічний апарат 

8. У тепловому реле використовується:  

   А) Біметалічна пластина 

   Б) Керамічна пластина 

   В) Міканітова  пластина 

9.  Оплавлені контакти контролерів обпилюють:  

   А) На верстаті  

   Б) Напилком 

   В) Наждаковим папером 

10.  У дугогасильних камер контакторів 

використовують: 

  А) Алюмінієві пластини 
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  Б) Мідні пластини 

   В) Сталеві пластини 

 

Перевірка результатів тестування відбувається за 

шаблоном.  Для зручності використання та швидкості 

проведення перевірки, слід вирізати прямокутники з 

хрестиками і перевірку виконувати накладанням шаблону 

на таблицю відповідей. 

№ питання варіант А варіант Б варіант В 

1  +  

2   + 

3   + 

4             +   

5   + 

6  +  

7  +  

8             +   

9  +  

10  +  

 

Раунд другий: «Інтелектуальний» 

Командам пропонується розв’язати кросворд, пов’язаний 

з темою  

 «Пускорегулювальна апаратура». Та із команд, яка 

перша відгадає кросворд, отримує додатковий бал. 
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По горизонталі: 

2- підключення обмотки статора двигуна до живлення; 

3 – зміна  направлення  обертання ротора двигуна під час 

його роботи; 

5 – вона виготовлена людиною для здійснення якої - не 

будь діяльності ( машини, механізми, обладнання); 

7 – він слугує для частих вмикань і вимикань 

електричних ціпів постійного і змінного струму в 

електрообладнаннях напругою до 1000 В; 

9-  в ній розташовані рухомі контактні мостики головних 

і допоміжних контактів з пружинами;  

11- для захисту електродвигуна від перевантажень 

використовується теплове… 

13 -  його використовують для ручного й дистанційного 

керування і захисту обладнання від коротких замикань; 

14 – він буває рухомий і нерухомий у контакторах; 

По вертикалі: 

1-та частина електричної машини, в якої збуджується 

електрична напруга, завдяки обертанню у магнітному 

полі індукторів; 

2 – комплексний апарат, призначений для дистанційного 

керування електродвигунами – це магнітний… 
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4 – він призначений для одночасних перемикань в 

декількох електричних колах; 

6 – нерухома частина електричного двигуна; 

7 – коли по ній проходить струм, вона втягує якір; 

8 -  вона слугує для оперативного управління магнітними 

пускачами; 

10- вона використовується для відключення двигуна; 

12-   він слугує для регулювання сили струму і напруги в 

електричному ланцюзі, шляхом отримання потрібної 

величини опору; 

  

 

 

 

 

 

 

Раунд третій: « Розминка» 

1. Із чого складається двокнопкова  станція? 

Відповіді: 
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1- нерухомі контакти 

2- рухомі контакти 

3- поворотна пружина 

 

 

 

2.Розшифруйте умовні позначення теплового реле? 

 

1. 

 

 

2. 

 

Відповіді: 

1- обмотка реле 

2- контакти реле, замикаючі 

3. Магнітного пускача: 

                   1.                       2.                 3.                   4. 
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Відповіді: 

1 – силові контакти 

2-  котушка 

3- Замикаючий ( нормально розімкнений контакт) 

4-розмикаючий ( нормально зімкнений контакт) 

4.Кнопок: 

1.                                                   2. 

Відповіді: 

1-пуск 

2-стоп 

5.Відгадайте умовні  позначення: 

          1.                                           2.                          3.                           
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Відповіді: 

1-рубильник 

2- автоматичний вимикач 

3-запобіжник 

6.Розшифруйте умовні позначення теплового реле? 

1. 

Відповіді: 

1- контакти реле, розмикаючи 

     2 – перемикаючі 
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7. Із чого  складається   контактор? 

Відповіді: 

1  - пружина  

2 - рухомі контакти  

3 – нерухомі контакти  

4 - якір 

5 -короткозамкнений виток; 

6 –котушка 

 7 - осердя 

 9 –основа 
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8.  Із чого складається  теплове реле? 

Відповіді: 

 1 – нагрівач; 2 – біметалева пластина; 3 – регулювальний 

гвинт; 4 – защіпка; 5 – важіль; 6 – пружина; 7 – кнопка 

повернення; 8 – рухомий контакт; 9 – не рухомий 

контакт; 10 – вивід нагрівача 

 Під час повторення попереднього навчального матеріалу  

відбувається непомітне « входження « учнів в нову тему 

уроку та її ефективне засвоєння. Вивчення нового 

матеріалу, таким чином, починається вже на етапі 

актуалізації опорних знань, а закріплення ведеться 

паралельно із сприйманням нової інформації.  
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Раунд четвертий « Пізнавальний»   

 

3.Пояснення нового матеріалу  ( 8.25- 9.00 ); 

Роль електричного двигуна в житті сучасної людини. 

Живучи у величезному 

мегаполісі, в теплі і 

затишку, багато хто з нас і 

не замислюються над тим, 

хто насправді працює заради нашого комунального блага. 

Хто подає холодну і гарячу воду в квартири, хто 

допомагає її очищати? Хто рятує від духоти в міських 

багатоповерхівках, хто плавно і безпечно піднімає нас на 

ліфтах? Це непомітні трудівники - електродвигуни. 

Електричні двигуни широко застосовуються в приводах 

металообробних, деревообробних та інших видів 

верстатів, ковальсько-пресових, ткацьких, швейних, 

вантажопідйомних, землерийних машин, вентиляторів, 

насосів, компресорів, центрифуг, в ліфтах, в ручному 

інструменті, в побутових приладах . Практично немає 

галузі техніки і побуту, де не використовувалися б 

електричні двигуни. Не зайвим буде сказати про 
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використання електричних двигунів в металургійному 

виробництві.  

Базовим підприємством МЦ ПТО є  ПАТ                       

« МК АЗОВСТАЛЬ». 

 

 

 

 

 

  

Це підприємство з повним металургійним циклом. 

Входить  в металургійний дивізіон Групи  Метінвест і є 

одним з найбільших металургійних підприємств України. 

Високу якість продукції комбінату визначено більш ніж в 

70 країнах світу. Широке використання на комбінаті 

знайшли трифазні електричні двигуни , без яких  

практично неможливо уявити дію кожного цеха  і 

металургійного виробництва. Конвеєри, верстати, 

вентилятори, механізми пересування, транспортні 

стрічки, приводи роликів рольгангів ... це далеко не весь 

перелік використання двигунів в цехах комбінату. Від 

безперебійної роботи електричних двигунів, які 

обслуговують електромонтери комбінату, залежить не 

тільки технологічний процес кожного цеху, а й робота 

наших "колег", зокрема, машиністів крана, які теж 
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проходять виробниче навчання на комбінаті. Кранові 

двигуни використовують для роботи в електричних 

приводах підйомно-транспортних механізмів 

металургійних агрегатів. Тут ми бачимо тісний зв'язок 

своєї професії з іншими.  

Зовсім скоро ви продовжите виробнице навчання  по 

професії «  

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електрообладнання» в 

підрозділах комбінату, в составі 

робочих бригад. Учні нашого 

закладу, з нашої 

професії  тісно 

пов’язані з 

обслуговаванням, ремонтом, монтажем 

електричних двигунів.Тому, навички 

підключення електричного двигуна  до 

мереж,і в умовах електромонтажної майстерні МЦ ПТО, 

які ви придбаєте на цьому уроці - це фундамент 

майбутнього вашого професійного рівня на заводському 

терені.Тобто, зв’язок з  підприємством поєднується з 

вивченням нової теми уроку. 
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Що таке принципова електрична схема? ( схема на 

екрані) 

Основними технічними документами 

для електромонтера  є креслення і 

електричні схеми. Креслення 

включає розміри, форму, матеріал і 

склад електроустановки. По ньому не завжди можна 

зрозуміти зв'язок між елементами. У ній допомагає 

розібратися електрична схема.Щоб читати електричну 

схему, необхідно добре знати і пам'ятати найбільш 

поширені умовні позначення  контактів, теплових реле, 

двигунів, магнітних 

пускачів. Дуже важливо 

відмітити, що на цьому етапі 

уроку учні переконуються в 

необхідності застосування 

знань поопередних тем. 

Найпоширеніший тип електричних схем -  

принципові електричні схеми. В принциповій 

схемі кожен апарат ( наприклад магнітний пускач) 

показує розділеним на складові елементи 

(котушку, головні контакти, блок-контакти), а 

елементи ставлять в ті ланцюги, де вони діють. І 

знову червоною стрічкою проходить твердження – 

без знань попередніх тем неможливе вивчення 

наступної! Тобто умовні позначення на 

схемі можна зрозуміти, коли знаешь будову 

апарата. Електричні ланцюги за 
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призначенням поділяють на силові, та керуючи. У 

силовий ланцюг входять обмотки електродвигунів та 

електроапарати (вимикачі, контакти 

контакторів, котушки теплових реле), 

включені послідовно з обмотками 

електродвигунів; в ланцюг управління-

котушки магнітного пускача  і реле, контакти реле і блок-

контакти магнітного пускача, кнопки. Комутуючі 

пристрої (вимикачі, кнопки, контакти контакторів, реле і 

т.п.) зображують на схемі в вимкненому положені, 

тобто,за відсутності струму в усіх ланцюгах схеми і 

зовнішніх сил, що впливають на рухомі частини 

контактів. Контакти, розімкнуті в вімкненому положені 

апарату, називаються замикаючими; контакти, замкнуті в 

відключеному положенні апарата, - розмикаючими. 

Принципова електрична схема є основною схемою, що 

використовується для вивчення принципу роботи всієї 

установки, а також під час її налагодження, регулювання, 

контролі та ремонті.Тому кожен електромонтер повинен 

уміти читати електричні принципові схеми! Зараз ми з 

вами це зробимо разом!Вони дають чітке розуміння про 

роботу установки, так як на таких схемах показують всі 

електричні ланцюги. На схемах електричних 

принципових умовними позначеннями зображуються всі 

електричні елементи, апарати і пристрої з урахуванням 

реальної послідовності їх роботи. 

Розглянемо з вами схему вмикання нереверсивного 

магнітного пускача. 

Як прочитати електричну схему? 
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Фрагмент відеороліка вмикання нереверсивного 

асинхроного двигуна з короткозамкненим ротором.  

А зараз ми з вами детальніше розглянемо цю схему. 

Майстеру допомогають ланцюжком розібрати умовні 

позначення схеми представники команд. 

 Не реверсивна схема магнітного пускача з котушкою 

380В. 

Схема складається: 

- QF - автоматичний вимикач 

-KM1 - магнітний пускач  

-P - теплове реле  

-M - асинхронний двигун з короткозамкненим ротором 
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-ПР - запобіжник 

- кнопки   управління (С-стоп, Пуск).  

Три фази живлячої напруги подаються на клеми 

асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором через: 

- 3-х полюсний автоматичний вимикач; 

- силові контакти магнітного пускача 

КМ1;   

- теплове реле Р. 

Кнопковий пост містить 2 кнопки:( доповнення учнів з 

будови кнопкового поста ) 

1) нормально – розімкнена  кнопка ПУСК; 

2) нормально-замкнена – СТОП. 

Нормально-розімкнутий допоміжний контакт пускача 

КМ підключений паралельно кнопці ПУСК.  

Для захисту електродвигуна від перевантажень 

використовується теплове реле Р, яке встановлюється в 

розрив живлення фаз. Допоміжний нормально-замкнутий 

контакт теплового реле Р включений в ланцюг обмотки 

магнітного пускача. 
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У силовий ланцюг  послідовно підключений  

автоматичний вимикач, в кожну фазу ввімкнені робочі 

контакти магнітного пускача  КМ1, а в фази А і С 

підключені нагрівальні елементи теплового реле Р. В 

ланцюг управління входить послідовно з’єднанні кнопки 

« Стоп» і « Пуск», котушка магнітного 

пускача,замкнутий контакт теплового реле. 

Розглянемо роботу схеми в динаміці. 

Вмикаємо живлення QF – автоматичним вимикачем, 

натискаємо кнопку «Пуск», своїм нормально 

розімкненим контактом подає напругу на котушку КМ1 – 

магнітного пускача . 

  

КМ1 – магнітний пускач спрацьовує, ланцюг живлення 

обмотки магнітного пускача замикається, якір котушки 

притягується ( учні доповнюють майстра, згадуючи 

будову магнітного пускача), замикаючи силові контакти 

КМ1 і подаючи три фази живлення на обмотки двигуна. 

Для того щоб не утримувати кнопку «Пуск», щоб двигун 

працював, потрібно її зашунтувати, нормально 

розімкненим блок- контактом КМ1 – магнітного пускача. 

При спрацьовуванні пускача блок- контакт замикається і 

можна відпустити кнопку «Пуск» струм буде проходити 

через блок- контакт на КМ1 – котушку. 

  

Відключаємо двигун, натискаємо кнопу «С – стоп», 

нормально замкнутий контакт розмикається і 

припиняється подача напруги до КМ1 – котушці, 

сердечник пускача під дією пружин повертається у 
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вихідне положення, відповідно контакти повертаються в 

нормальний стан, відключаючи двигун. При 

спрацьовуванні теплового реле - «Р», розмикається 

нормально замкнутий контакт «Р». 

Захист від перевантаження 

Припустимо, що двигун запущено. Якщо з 

якихось причин струм навантаження 

двигуна збільшиться, біметалеві пластини 

теплового реле Р під дією підвищеного 

струму почнуть згинатися(  учні 

доповнюють майстра по будові теплового реле ), і 

приведуть в дію механізм розчеплювача. Він розімкне 

допоміжний контакт Р в ланцюзі обмотки магнітного 

пускача. Ланцюг обмотки пускача розімкнеться, силові і 

допоміжний контакти пускача повернуться в вихідний 

розімкнутий стан, двигун зупиниться. 

Таким чином, ми з вами разом прочитали принципову  не 

реверсивну схему магнітного пускача з котушкою  380 В. 

А зараз по одному представнику із кожної команди 

повторять нам читання схеми, заробив своїй команді по 

одному додатковому балу. Якщо відповідач 

допускає помилку у відповіді, команда його 

підстраховує. 

Раунд п’ятий « Вхідний контроль»  

Виявлення стану контактів за допомоги мультиметра. 
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Перед вмиканням пускорегулювальних апаратів 

необхідно провести вхідний контроль. Майстер задає 

питання кожній команді. Одна вірна відповідь – один 

бал! 

Питання  майстра в/н першій команді: 

- На що ви будите звертати увагу при огляді 

пускорегулювальних апаратів? 

Вірна відповідь: перевірити корпус на щільність, 

оглянути контакти, якщо апарат новий, то з контактів 

необхідно убрати заводське мастило, якщо бувший у 

застосуванні, то контакти повинні бути без кисневої 

плівки, без нагару, якщо присутні ці недоліки, 

контакти повинно зачистити за допомоги напилка. 

 

У кнопках « Вперед», « Стоп» і в магнітному пускачі 

є пара контактів, які у нормальному стані ( відсутня 

напруга) знаходяться у відкритому стані , візуально  

це визначити складно, для цього використовують 

прилади. На  уроці ми будемо використовувати 

комбінований вимірювальний 

прилад – мультиметр. 

Питання  майстра в/н  другій 

команді: 

- Для вимірювання якого 

параметра електричного кола необхідно настроїти 

прилад, щоб визначити стан контактів? 

Вірна відповідь: для вимірювання опору. 
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Питання  майстра в/н  першій  команді: 

- Чому дорівнює опір розімкнених контактів? 

Вірна відповідь: опору повітря. Межа вимірювань 

лабораторного приладу не дозволяє зафіксувати дану 

величину, тобто прилад не покаже значення опору. 

Показ майстром в/н настройки приладу для 

вимірювання опору і визначення розімкнених і 

зімкнених контактів, супроводжується поясненням і 

зйомкою 3Д. 

Технологія настройки мультиметра: 

- перемикач режимів перевести у сектор зі значком « 

омега»; 

- вибрати найбільшу межу вимірювання; 

- підключити один з’єднаний дріт  у гніздо загального 

виводу; 

- другий з’єднаний дріт у гніздо зі значком « омега»; 

- вмикати прилад у мережу; 

- визначити опір пар контактів кнопкової станції; 

- якщо прилад показує визначену величину, то 

контакти зімкнені, якщо ні, то контакти розімкнені; 

Питання майстра в/н другій команді: 

- Який алгоритм визначення стану контактів за 

допомоги мультиметра? 

Вірна відповідь: 

1. Перевірити щільність корпусів апаратів; 

2. Оглянути контакти апаратів на наявність 

забруднень; 

3. При виявленні забруднень зачистити контакти 

напилком; 

4. Настроїти прилад для вимірювання опора; 
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5. Виміряти опір пар контактів кнопкової станції і 

магнітного пускача; 

6. За показникам приладів визначити нормально 

замкнені і нормально розімкнені контакти; 

Інструменти для збирання не реверсивної схеми 

магнітного пускача: 

- викрутка 

- бокорізи 

- монтерський ніж 

- плоскогубці 

- одножильний мідний дріт 

- трифазна вилка 
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- трифазний двигун з короткозамкненим ротором 

- магнітний пускач ПМЛ ( для пуску,зупинки двигуна) 

- теплове реле ТРН 

- двокнопкова станція 

Дефекти під час складання  схеми не реверсивного 

магнітного пускача: 

- невірне підключення силових контактів у ціп,може 

статися коротке замикання 

- не вмикайте у ланцюги живлення котушок 

магнітних пускачів блокувальні контакти 

відповідальних магнітних пускачів,може статися 

коротке замикання 

- невірне укладання дротів монтажу, схема не буде 

працювати 

- дроти не закріплені до затискачів, схема не буде 

працювати 
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Техніка безпеки при складанні схеми не реверсивного 

магнітного пускача 

 

 

 

УВАГА! У майстерні знаходиться обладнання з 

робочою напругою 380 V, тому суворо забороняється 

підходити, відкривати розподільні шафи та інше 

обладнання. 

Перевірка вірності підключень виконується без 

подачі напруги! 

Вмикати електрообладнання без дозволу майстра в/н.  

 перш ніж розпочати складання схеми, треба 

переконатися в тому, що усі тумблери та автомати 

вимкнені. 

 переконатися в справності ізоляції з’єднуючих 

проводів; 

 перед початком складання схеми ознайомитися з 

інструкцією та методикою виконання роботи; 

 перевірити справність заземлюючих проводів та їх 

приєднання до приладів; 

 після складання схеми перевірити надійність її 

електричних з’єднань 
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 виявивши 

несправність у 

приладах, що 

перебувають під 

напругою, негайно від’єднати їх від мережі, та 

повідомити про це майстра в/н; 

 

Під час складання схеми забороняється:   
 перевіряти пальцями наявність напруги на 

струмопровідних частинах елементів схеми ( 

необхідно перевіряти тільки вимірювальними 

приладами ); 
 торкатися руками, 

олівцем та іншими 

предметами відкритих 

струмопровідних частин 

приладів і апаратів, які 

перебувають під 

напругою; 
 розмикати кола з 

великою індуктивністю 

або ємкістю без 

попереднього їх 
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розряджання; 
 складати електричні схеми під напругою; 
 користуватися проводами без наконечників або 

штирів;   
 вмикати прилади без дозволу майстра в/н; 
 самостійно усувати несправності приладів та 

апаратів; 
 після подавання високої напруги торкатися дротів, 

навіть якщо вони ізольовані; 

Показ робочих прийомів майстром в/н 

(супроводжується зйомкою 3Д). 

Алгоритм ( порядок виконання) складання не 

реверсивної схеми магнітного пускача (згідно 

інструкційної карти): 



43 
 

До початку роботи давайте згадаємо звичайні поняття для 

розуміння схеми: 

- нормально замкнений контакт у кнопці пуск/стоп під 

цифрами ( 3-4); 

- нормально розімкнений контакт у кнопці стоп/пуск ( 

1-2); 

 

I.Силовий ланцюг: 

1.Беремо два крайніх дроти( фаза А С), 

які виходять із двигуна. 

2.Приєднуємо ці дроти 

до верхніх контактів 

теплового реле. 

3.Третій дріт від двигуна 

з’єднаємо з магнітним 

пускачем, з’єднуючи його контакт 3 ( фаза В) 

4.З’єднуємо нижні контакти теплового реле з 

магнітним пускачем: 
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- один нижній контакт теплового реле з’єднуємо з 

контактом 1 на магнітному пускачі; 

- другий нижній контакт теплового реле  з’єднуємо 

контактом 5 на магнітному пускачі; 

 

 

 

II. Ланцюг управління: 

1. Контакт 6 на магнітному пускачі з’єднують дротом 

з нормально замкненим контактом кнопки « Стоп»( 

замкнені контакти 3 і 4);   

 

 

   

  

 

2. Робимо перемичку з нормально замкненого 

контакту кнопки « Стоп» на нормально розімкнений 

контакт кнопки « Пуск»; 
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3. Блокуємо нормально розімкнений контакт: 

з’єднуємо  контакт 2 кнопки « пуск» з блок-

контактом магнітного пускача 13. 

4. З’єднуємо нормально розімкнений контакт 1  

кнопки « пуск» з блок-контактом магнітного 

пускача 14; 

 

 

 

 

5. Перемичкою з’єднуємо блок-контакт магнітного 

пускача 13 з котушкою магнітного пускача ( контакт 

А2) 

6. З котушки магнітного пускача ( контакт А1) 

подаємо живлення на нормально 

замкнений контакт теплового 

реле. 
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7. З теплового реле ( нормально замкненого контакту) 

на контакт 2 магнітного пускача; 

8. Приєднуємо шнур живлення до контактів 

магнітного пускача 2,4,6. 

 

 

Перед пуском перевіряємо схему ще раз.   
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Техніка безпеки перед початком складання схеми:  

1. Надягнути спецодяг ( халат  

бавовняний, головний убір , 

волосся убрати під головний 

убір) 

2. Перевірити стан і 

справність обладнання і  інструмента 

3. Підготовити необхідні для роботи матеріали, 

пристосування і розкласти на робоче місце, 

убрати все зайве 

4. Підготовити до роботи засоби індивідуального 

захисту (діелектричні рукавиці, діелектричний 

килим, показник напруги і інструмент з 

ізольованими ручками),переконатися в їх 

справності 

Техніка безпеки під час  складання схеми: 

1. Під час складання електричної схеми, 

виробляти в них перемикання необхідно 

тільки при відсутності напруги. Джерела 

струму підключати в останню чергу; 

2. Електричні схеми складають так, щоб 

проводи не  перехрещувались, не були 

натягнуті і не  скручувалися петлями; 

3. Складену електричну схему вмикати під 

напругою тільки після перевірки її майстром 

в/н; 

4.  При складанні схеми треба слідкувати, щоб 

руки, одяг і волосся не торкалися  оголених 

проводів; 
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5. Не перевіряти наявність напруги дотиком 

пальців, використовувати для цього показник 

напруги; 

6. Не  залишати без нагляду не вимкненні 

електричні прилади; 

 

Техніка  безпеки по 

закінченню складання схеми: 

1. Вимкнути електричну схему 

від живлення струму; 

2. Привести в порядок робоче місце, здати 

обладнання та інструмент майстру в/н; 

3. Провести  вологе прибирання  

електромонтажної майстерні 

4. Зняти спецодяг і ретельно вимити руки з 

милом; 

А зараз по одному представнику із команд  повторять 

алгоритм складання  не реверсивної схеми магнітного 

пускача, заробив по одному балу для своєї команди. 

Проаналізувати  разом допущені помилки. 
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Закріплення матеріалу вступного 

інструктажу.  

Раунд шостий «Розшифруй  слово»  

Під час закріплення матеріалу і в кожному раунді 

команди почергово відповідають на питання. Якщо одна з 

команд не може відповісти на питання, з неї знімається 1 

бал і право відповіді переходить до другої команди           

( 1 відповідь -1 бал). 

Розгадайте зашифроване слово, літери якого мають 

відповідні місця, згідно місць розташування цифр на 

мобільному телефоні. 

 

1. Електромагнітний апарат 

автоматичного управління для 

частих вмикань і вимикань 

електричних ланцюгів 

постійного і змінного струму 

 

 

4 5 5 6 2 4 6 5 6 

Відповідь: контактор 
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2.  Апарат для ручного і дистанційного керування і 

захисту обладнання від коротких замикань і 

перевантажень. 

 

2 2 6 5 5 2 6 

Відповідь: автомат  

3. Апарат, призначений для одночасних перемикань в 

декількох електричних колах.  

 

 

5 3 6 3 5 4 4 2 7 

 

Відповідь: перемикач 

4. Апарат, який використовують для 

комутації електричного кола напругою до 

500 В на номінальні струми до 1000 А. 

6 6 2 4 4 9 5 4 4 

 

Відповідь: рубильник 
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Раунд сьомий « Вірно чи ні?» 

1.Контактором керує котушка. 

Відповідь:  невірно, електромагніт  

2.Пускач ПМЕ-214 розшифровується:закритий, не 

реверсивний, з тепловим реле. 

Відповідь:  невірно,відкритий, реверсивний, без 

теплового реле 

3.Відмінною особливістю контакторів, в порівнянні з 

електромагнітними реле, є те, що вони розривають 

електричний ланцюг одночасно в декількох місцях, а 

електромагнітні реле розривають ланцюг звичайно тільки 

в одній точці.  

Відповідь: вірно  

4.Основним елементом магнітного пускача є 

триполюсний пакетний вимикач. 

Відповідь: невірно, триполюсний електромагнітний 

контактор змінного струму 

5.При складанні не реверсивної схеми магнітного 

пускача, робимо перемичку з нормально розімкненого 

контакту кнопки « Стоп» на нормально замкнений 

контакт кнопки « Пуск». 



52 
 

Відповідь: невірно, робимо перемичку з нормально 

замкненого контакту кнопки « Стоп» на нормально 

розімкнений контакт кнопки « Пуск». 

6.При складанні не реверсивної схеми магнітного 

пускача,блокуємо нормально розімкнений контакт: 

з’єднуємо  контакт  кнопки « Стоп» з 

блок-контактом магнітного пускача. 

Відповідь: не вірно,блокуємо нормально 

розімкнений контакт: з’єднуємо  контакт  

кнопки « Пуск» з блок-контактом магнітного пускача.  

7. Функції магнітного пускача: 

 прямий пуск і подальший розгін двигуна; 

 забезпечення стійкої роботи в завданному 

проміжку часу; 

 захист від перевантажень (за допомогою теплового 

реле); 

 реверсування і гальмування противострумом (при 

наявності 3 контакторів); 

 пряме відключення від живлення; 

Відповідь:вірно, крім  ( при наявності 2 контактів); 

 

8.Кнопка « Пуск» блокується з блок-контактом теплового 

реле. 

Відповідь: невірно, кнопка « Пуск» блокується  блок-

контактом магнітного пускача. 



53 
 

 

Раунд восьмий « Країна зашифрованих слів»  

 

1. Зміна напрямку руху трифазного асинхронного 

двигуна. 

 

Відповідь:реверс 

 

 

2.З’єднує кнопку « Стоп» і « Пуск». 
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Відповідь: перемичка 

 

3.  Пристрій для перетворення електричної енергії на 

механічну та приведення до руху машин і механізмів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: двигун 

 

4.Вона розміщена на осерді і коли по ній проходить 

струм, вона втягує якір, і рухомий контакт з’єднується з 

нерухомим контактом. 
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Відповідь : котушка 

 

5.Вона регулює ступінь натиску контактів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: пружина 

 

6.  Пристрій, який розриває електричний ланцюг при 

перевищенні сили струму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: запобіжник 
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Раунд дев’ятий  - "Практичний" 

  

III. Самостійна робота учнів. ( 9.00-

13.45) з 5-ти хвилинними перервами 

через кожні півтори години 

самостійної роботи.( додаток 1, 

технологічна карта). 

Використовується зйомка 3Д. 

Майстер розподіляє учнів по робочих 

місцях, видає завдання, знайомить 
членів команд з критеріями 

оцінювання їх самостійної роботи. 

Під час 

самостійної 

роботи учнів майстер здійснює 

цільовий обхід робочих місць з 

метою: 

-         контролю за роботою 

учнів; 

-         надання індивідуальної допомоги тим, хто її 

потребує; 

-         спостереження за дотриманням правил безпеки 

праці; 
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-         спостереження за 

дотриманням правил 

культури праці; 

-         оцінювання якості 

виконання роботи. 

-         у процесі виконання 

з’єднань необхідно 

проводити самоконтроль 

вірності підключення 

окремих ланцюгів 

наступним образом: для перевірки вірності виконаних 

з’єднань у ланцюзі управління необхідно підключити 

мультиметр у режимі  омметра до крапок подачі напруги, 

натиснути одночасно кнопки « 

Вперед» і « Назад» прилад покаже 

наявність ланцюга: для перевірки 

вірності виконаних з’єднань у 

ланцюзі сигналізації необхідно 

підключити прилад у режимі  

омметра  до крапок подачі 

напруги, вручну замкнути 

контакти магнітного пускача 

прилад покаже наявність ланцюга. 

Поточний інструктаж.(9.50- 13.45) 

1.Діяльність учнів: 

Організація робочого місця; 

Виконання навчально-виробничих робіт:   

Силовий ланцюг: 

 з’єднання двигуна з тепловим реле ( фаза А і С); 
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 з’єднання двигуна з магнітним пускачем ( фаза 

В); 

 з’єднання теплового реле з магнітним пускачем; 

Ланцюг управління: 

 з’єднання кнопки « Стоп» з магнітним 

пускачем; 

 перемичка кнопки « Стоп» і « Пуск»; 

 блокування кнопки « Пуск» з блок-контактом 

магнітного пускача; 

 перемичка блок - контакту магнітного пускача з 

котушкою магнітного пускача; 

 з’єднання котушки магнітного пускача з  

тепловим реле; 

 приєднання шнура живлення до контактів 

магнітного пускача; 

 перевірка схеми; 

 запуск двигуна;   

2.Діяльність майстра в/н:   

Спостереження за початком робіт усіх учнів групи; 
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Цільові обходи робочих місць;   

1-й обхід: перевірити вірність організації і отримання 

робочих місць, звернути увагу на підготовку учнів, 

дотримування показників з техніки безпеки; 

2 -й обхід: спостереження за діями кожного учня з 

метою перевірки вірності 

виконання трудових прийомів 

та операцій, звернути увагу на 

учнів, яким важко під час 

виконанні завдань, шляхом 

спільного аналізу виявлення 

причин помилок і самостійне їх 

виправлення учнями;   

Проведення колективного поточного інструктажу, у 

випадку, якщо більша частина 

учнів  здійснює однакові невірні 

дії.  

3- й обхід: проконтролювати  

дотримування технологічного 

процесу. Виконання завдань; 

4- й обхід: Перевірити вірність 

ведення самоконтролю, 

дотримування технічних умов 

праці; 

 5-й обхід: під час приймання і оцінювання результатів 

роботи учнів ( з умовами самооцінки ). Видання 

додаткового завдання найбільш успішним учням ( внести 
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зміни у схему, які дозволять виконувати реверсивне 

управління двигуном без використання кнопки  « Стоп») 

 

 

 

 

 

 

IV. Заключний інструктаж (13.45 – 14.00) 15 хвилин.   

1. Повідомити підсумки роботи у ході заняття. 

2. Питання майстра в/н до учнів:  
- Яку мету та задачі ставили перед початком заняття?  

- Досягли чи ні намічених результатів? 

- Відмітити учнів, які досягнули відмінної якості, 

прокоментувати оцінки кожного учня. Вказати на 

допущенні помилки і розібрати причини, які до них 

призвели. 

- Видача домашнього завдання для самостійної роботи 

учнів. ( Додаток  №2 ). 
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Таблиця оцінювання уроку: 

Номер раунду Перша 

команда 

Друга команда 

Раунд 1 « Під 

перехресним вогнем» 

  

Раунд 2  
«Інтелектуальний» 

  

Раунд 3 « Розминка»   

Раунд 4 
«Пізнавальний» 

  

Раунд 5 « Вхідний 

контроль» 
  

Раунд 6 « Розшифруй 

слово» 
  

Раунд 7 « Країна 

зашифрованих слів» 
  

Раунд 8 « Практичний»   

 

 

 

 

3. Рефлексія. На столах лежать малюнки з різним  

вираження обличчя (радісне, смутне , байдуже ).  

Підійманням малюнка з визначеним 

вираженням учні виказують своє ставлення 

до заняття. 
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Радісне – означає, що очікування учнів від заняття 

справдилось, вони почували себе комфортно. 

Байдуже – означає, що заняття пройшло рівно, 

але учні нічому новому не навчились, для них 

воно не дуже значиме. 

Смутне – означає, що на занятті учням було 

некомфортно, урок не сподобався.  

 

4. Прибирання робочих місць 

5. Оформлення журналу виробничого навчання. 
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Додаток А 

ІНСТРУКЦІЙНО – ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА  

 

№ Послідовність 

операцій. 

По операційні ескізи 

1. I.Силовий ланцюг: 

Беремо два крайніх 

дроти( фаза А С), які 

виходять із двигуна. 

Приєднуємо ці дроти 

до верхніх контактів 

теплового реле. 

 

 

 

2. Третій дріт від 

двигуна з’єднаємо з 

магнітним пускачем, 

з’єднуючи його 

контакт 3 ( фаза В) 
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3. З’єднуємо нижні 

контакти теплового 

реле з магнітним 

пускачем:один 

нижній контакт 

теплового реле 

з’єднуємо з 

контактом 1 на 

магнітному 

пускачі;другий 

нижній контакт 

теплового реле  

з’єднуємо контактом 

5 на магнітному 

пускачі; 

 

 

4. II. Ланцюг 

управління: 

Контакт 6 на 

магнітному пускачі 

з’єднують дротом з 

нормально 

замкненим 

контактом кнопки     

« Стоп» ( замкнені 

контакти 3 і 4); 
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5. Робимо перемичку з 

нормально 

замкненого контакту 

кнопки « Стоп» на 

нормально 

розімкнений контакт 

кнопки « Пуск»; 

 

 

6. Блокуємо нормально 

розімкнений контакт: 

з’єднуємо  контакт 2 

кнопки « пуск» з 

блок-контактом 

магнітного пускача 

13. 

 

 

7. З’єднуємо нормально 

розімкнений контакт 

1  кнопки « пуск» з 

блок-контактом 

магнітного пускача 

14; 
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8. Перемичкою 

з’єднуємо блок-

контакт магнітного 

пускача 13 з 

котушкою 

магнітного пускача   

( контакт А2) 

 

 

9. З котушки 

магнітного пускача   

( контакт А1) 

подаємо живлення на 

нормально 

замкнений контакт 

теплового реле. 

 

 

10

. 

З теплового реле  

(нормально 

замкненого контакту) 

на контакт 2 

магнітного пускача. 

 

11

. 

Приєднуємо шнур 

живлення до 

контактів магнітного 

пускача 2,4,6. 
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Додаток Б. 

Домашнє завдання:  

Завдання №1 

    1.Яким чином блокується кнопка « Пуск»  у 

схемі  нереверсивного магнітного пускача? 

Відповідь:   блокуємо нормально розімкнений контакт: 

з’єднуємо контакт 2 кнопки « Пуск» з блок-

контактом магнітного пускача; 

 2. Перерахуйте основні серії магнітних пускачів?  

Відповідь: ПМЕ, ПМЛ, ПАЕ, ПА. 

3.Як називається нерухома частина магнітного 

пускача? 

 Відповідь: якір, сердечник. 

   4.Призначення короткозамкненого витка на сердечнику 

якоря магнітного пускача? 

     Відповідь: для більш щільного прилягання ярма до 

сердечника і усування вібрації. 

    5.Назвіть види контактів, які використовуються у 

магнітному пускачі? 

Відповідь: силові контакти, блок – контакти. 
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6.Призначення блок – контактів? 

Відповідь: для шунтування кнопки « Пуск».  

    7.Який елемент використовується для захисту 

електричного двигуна від струмів перевантаження? 

Відповідь:теплове реле 

    8.Призначення амортизаційної пружини у силових 

контактах магнітного пускача? 

Відповідь: Для пом'якшення удару і запобігання 

вигину контактів 

    9.Якого кольору кнопка « Стоп»? 

Відповідь: червоного 

   10. Призначення кнопки « Пуск «? 

Відповідь: Для подачі живлення на котушку 

магнітного пускача 

  11. Як проводиться вибір магнітного пускача і теплового 

реле? 

Відповідь: Магнітний пускач і теплове реле 

обираються за  номінальним струмом, який 

визначається з формули потужності 

  12.Що означають цифри в серії магнітного пускача 

наприклад ПМЕ-211? 
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Відповідь:  Перша цифра - величина пускача;  Друга 

цифра - виконання пускача( цифра 1 – відкрите, 2 – 

захищене, 3 – пиловодозахищеним); 

    Третя цифра – наявність захисту, його функції ( цифра 

1 і 2 показує, що пускач нереверсивний, а 3 і 4 – 

реверсивний, цифри 1 і 3 показують, що пускач має 

теплове реле); 

Завдання №2 

ТЕСТ 

1.Виберіть елементи, що входять до складу магнітної 

системи пускача: 

 А. Котушка Б. Теплове реле 

В. Корпус  Г. Сердечник 

Д. Якір  Е. Нагрівальний елемент 

Відповідь:котушка, корпус, сердечник, якір 

2.Призначення теплового реле: 

А. Захист від струмів короткого замикання 

Б. Захист від струмів перевантаження 

В. Захист від підвищеної напруги 

Відповідь: захист від перевантаження 

3. Що станеться, якщо ланцюг управління переключити з 

фази А на фазу С 
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А. Коротке замикання 

Б. Нічого 

В. Двигун буде обертатися в інший бік 

Відповідь: двигун буде обертатися в інший бік 

4.Призначення автоматичного вимикача 

А. Для захисту від  підвищених струмів 

Б. Для захисту від коротких замикань 

В. Для захисту від підвищеної напруги 

Відповідь: для захисту від коротких замикань 

5.Ступінь натиску контактів ( рухомих і нерухомих) у 

контакторі регулюється: 

А. Рукою 

Б. Пружиною 

В. Спеціальним приладом 

Відповідь: пружиною 

6.При підвищенні струму контакти теплового реле: 

А. Замикаються 

Б.Розмикаються 

С. Остаються в незмінному положенні 
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Відповідь: розмикаються 

7.Дія теплового реле спрацьовує при: 

А.Звуженні металу 

Б.Розгинанні металу 

В.Розширенні металу 

Відповідь: розширенні металу 

8.Контактором керує: 

А.Якір 

Б.Рухомі контакти 

В.Електромагніт 

Відповідь: електромагніт 
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Висновок. 

Органічне з’єднання традиційних та інноваційних 

методів на уроках виробничого навчання дає певний 

результат. Отримання знань і  практичних навичок, які 

супроводжуються творчим впливом майстра виробничого 

навчання  має величезне значення для розвитку  

образного мислення, сприяє розкриттю індивідуальних 

пізнавальних і творчих здібностей, допомагає 

самовизначитись та самореалізуватися, створює базу для 

нових видів діяльності майбутніх висококваліфікованих 

робітників.  

Майстру виробничого навчання необхідно постійно 

опановувати  інноваційні технології на уроках в/н, 

розвивати власне мислення, творчі здібності, 

удосконалювати вміння та навички, щоб заохочувати до 

активної і творчої виробничої діяльності учнів – не як 

виконавців поставлених задач, а як творчих 

особистостей, здатних до активного пошуку й втілення 

інноваційних технологій на виробництві. 
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