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УРОК 3-4 

Тема: Основні види інструментів та обладнання, що застосовуються для 

виконання електромонтажних робіт. 

 

Мета: 

 Ознайомлення з професією, з навиками та вміннями електромонтажника 

силових мереж та електроустаткування. Призначення та склад силових 

мереж та електроустаткування. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ЯКІ ІНСТРУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ 

Для виконання електромонтажних робіт: демонтажу і монтажу 

електропроводки, монтажу і підключення різного устаткування, ремонту 

електропроводки, підготовки штроб, отворів і поглиблень для прокладки 

електропроводки і т. д., знадобитися найрізноманітніший інструмент – 

починаючи від простих викруток, вимірювальних приладів, аж до штроборіза 

або перфоратора. 

Вибір інструментів для електромонтажних робіт багато в чому залежить від 

місця використання (наприклад, домашні роботи, виїзні роботи, роботи на 

підприємстві), а також від професійних навичок електрика, електромонтажника. 

Слід враховувати, що 

від якості та 

функціональності 

інструменту 

безпосередньо залежить 

швидкість і якість 

виконуваної роботи. 

Розглянемо 

найпоширеніші 

інструменти, 

пристосування і 

матеріали, необхідні для 

виконання 

електромонтажних 

робіт. 



Викрутки або набори викруток 

Без даного інструменту ніяк не обійтися при установці розеток і вимикачів, 

гвинтових клем і електричних апаратів в розподільному щитку. Для роботи  

знадобляться викрутки різного розміру і типу – хрестові, плоскі, шестигранні. 

Для монтажу і обслуговування деякого обладнання будуть потрібні викрутки зі 

спеціалізованими наконечниками. 

При виконанні електромонтажних робіт не зайвим буде такий інструмент, як 

ударна викрутка. Це спеціальна викрутка, призначена для відкручування 

«прикипілих» гвинтів, шурупів, саморізів, які не вдається відкрутити звичайною 

викруткою. 

Індикатори, покажчики напруги, 

електрозахисні засоби 

 При виконанні 

електромонтажних робіт найбільш 

важливим питанням є питання 

електробезпеки, тому в переліку 

інструменту кожного електрика 

повинна бути індикаторна викрутка 

і покажчик напруги. Індикаторна 

викрутка допоможе визначити 

наявність або  

відсутність фази, але відсутність 

напруження в електропроводки 

потрібно визначати саме 

покажчиком напруги. 

Існують універсальні покажчики 

напруги, які показують 

індикційовану величину 

вимірюваної напруги, які можуть 

використовуватися в якості тестера 

для перевірки цілісності ланцюгів, 

а також в якості індикатора 

наявності фази. В якості 

альтернативи вказівником напруги 

в електропроводках до 1000 В може 

використовуватися мультиметр. 

Також незамінним помічником 

електрика є індикатор прихованої 

проводки, який значно прискорює 

процес ліквідації пошкодження електропроводки. 

Розглядаючи питання електробезпеки, слід згадати, що у електрика повинні 

бути необхідні засоби захисту, перелік яких відповідає характеру і умов 



виконуваної роботи. Для захисту від ураження електричним струмом 

застосовують інструмент з ізолюючими рукоятками, ізолюючі штанги, ізолюючі 

кліщі, діелектричні рукавички, діелектричні підставки або гумовий килимок, 

діелектричне взуття. 

Мультиметр і інші вимірювальні прилади 

Мультиметр є багатофункціональний прилад, призначений для вимірювання 

основних електричних величин. Це незамінний прилад для електрика, він 

дозволяє вимірювати напругу в широкому діапазоні, як постійного, так і 

змінного струму, опір, силу струму. 

Наявність режиму прозвонки дозволяє визначати цілісність запобіжників і 

електропроводок, а також дозволяє швидко розібратися в складних ланцюгах 

розподільних щитків. 

Для зручності виміру навантаження використовуються спеціальні струмові 

кліщі, що дозволяють вимірювати навантаження без необхідності включення 

приладу в розрив електричного кола. Для електрика зручні в експлуатації 

комбіновані вимірювальні прилади, що поєднують в собі функції струмових 

кліщів і мультиметра. 

Для точного визначення стану 

ізоляції, перехідного опору виміри 

повинні проводитися мегомметром – 

ще один вимірювальний прилад в 

списку електромонтажника. Даний 

вимірювальний прилад 

використовується при монтажі та 

обслуговуванні силового обладнання, 

великих розподільних щитів, 

розподільчих пристроїв. 

Для точного виміру перетину жил 

кабелю, проведення точних вимірів 

при монтажі різних елементів 

використовується такий 

вимірювальний прилад, як 

штангенциркуль. 

Пасатижі, бокорізи, спеціалізований 

інструмент. 

Плоскогубці – незамінний інструмент 

привиконанні електромонтажних робіт. Вони застосовуються при закладенні 

кабелю, для скручування жил проводів, вигину жив, скручування болтових 

з’єднань і інших робіт. Бокорізи (кусачки) призначені для перекушування жил 

кабелів і проводів в процесі прокладки електричних ланцюгів. 



Існує комбінований ручний інструмент 

– пасатижі, які замінять два 

вищенаведених інструменту. При 

виконанні електромонтажних робіт 

можуть також використовуватися 

плоскогубці спеціальної форми – так 

звані длінногубци, тонкогубци, 

качкодзьоби, круглогубці. 

Для частих і регулярних робіт для 

зручності зняття ізоляції 

використовується спеціальний 

інструмент – стриппер. Для одноразових і нерегулярних робіт купувати даний 

інструмент недоцільно: зняття ізоляції можна виконати за допомогою бокорізів 

або ножа. 

Якщо в якості способу з’єднання 

провідників обрана опресовування, то в 

даному випадку необхідно мати такий 

інструмент, як обтискні кліщі (прес-

кліщі). 

Набір гайкових ключів знадобиться при 

монтажі і підключенні силового 

електрообладнання, складання і 

підключенні великих розподільних 

щитів. 

 

 

 

 

 

 

1. Питання для самоперевірки: 

1. Що таке змінний струм? 

2. Що таке кабель? 

3. Що таке ізоляція?  

4. Що таке стриппер?? 

5. Що таке амперметр? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net
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