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Тема: Організація робочого місця та охорона праці 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення заземлення, його видів, принципи монтажу та 

демонтажу, побудова та застосування електричних схем. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

Робоче місце - частина виробничої площі з розташованими на ній засобами праці 

призначеними для виконання певної роботи. В той же час робоче місце - це зона 

застосування праці безпосередньо працівником. 

Продумана і чітка організація робочого місця електромонтажних робіт є однією 

з основних умов підвищення продуктивності праці, зростання виробітку, 

скорочення термінів виконання робіт і зниження їх собівартості. 

Кожне робоче місце має свою специфіку, повязану з особливостями організації 

виробничого процесу 

Організація робочого місця - це створення певного комплексу організаційно-

технічних умов для високопродуктивної і безпечної праці. 

При вирішальній ролі знарядь праці вихідним моментом в організації робочого 

місця є предмет праці. Залежно від характеру (маси, габаритних розмірів та ін.) 

проектується технологічний процес із вказівкою на вид і характер знарядь праці 

(машин, устаткування, інструменту, пристроїв, приладів вимірювання…), тобто 

визначається наперед устаткування та оснащення робочого місця. 

Основні вимоги до організації робочого місця такі: 

 на робочому місці постійно повинно міститися усе необхідне для 

безперебійної і високоякісної праці, не має бути нічого, що б заважало зручно 

працювати; 

 робітник не повинен почуватися сковано при виконанні будь-якого 

необхідного руху під час виконання певної роботи і в той же час не повинен 

робити зайвих рухів. 

Планування робочого місця - це просторове розміщення засобів, предметів 

праці та виконавця з урахуванням антропометричних, біохімічних даних і 

основних характеристик органів чуття людини. 

Робоче місце можна розділити на дві зони: 

 зону праці (основна); 

 зону підходу (допоміжна). 

Обидві зони мають однакове значення для організації робочого місця і 

називають внутрішнім плануванням. 



Зовнішнє планування - розташування робочого місця відносно інших 

робочих місць - визначається характером і кількістю його оснащення, 

характером виконуваних робіт. 

Загальні вимоги до планування робочого місця такі: 

 розмір робочої зони повинен давати змогу без перешкод і зручно виконувати 

роботи; 

 виключення можливості травмування; 

 устаткування має розміщуватися по змозі в полі зору робітника і бути 

доступним для постійного нагляду за ходом технологічного процесу; 

 основне і допоміжне устаткування повинно бути розташоване так, щоб був 

вільний доступ при його обслуговуванні; 

 предмети постійного користування повинні перебувати у близькому стані до 

робочого; 

 оснащення та устаткування постійного користування, предмети праці 

розташовуються з урахуванням антропометричних і фізіологічних даних 

людини; 

 предмети тимчасового користування розміщуються в спеціально відведених 

місцях, щоб вони не заважали основній роботі. 

Оснащення робочого місця - це забезпечення його всім необхідним для 

виконання процесу праці засобами і предметами праці. 

Постійні елементи устаткування та оснащення робочого місця перебувають 

на робочому місці завжди, незалежно від роботи, яка виконується в кожний 

окремий період часу. 

Тимчасові елементи устаткування робочого місця - це спеціальні предмети, 

призначені для виконання конкретної роботи. Їх склад, кількість і тривалість 

перебування на робочому місці залежать від технологічного режиму і системи 

обслуговування. 

В комплектацію робочого місця входять предмети догляду за робочим 

місцем, засоби індивідуального захисту. 

Організація робочого місця електромонтажника з обслуговування 

електроустаткування повинна бути безпечною на всіх стадіях виконання робіт, 

однак слід враховувати можливість виникнення наступних шкідливих та 

небезпечних виробничих факторів: 

 наявність електричної напруги; 

 перед роботою працівник повинен вдіти спецодяг, якщо потрібно 

спецвзуття. Перед тим перевірити їх справність.  

 перевірити стан ізолюючих підставок, решіток, переносних драбин та ін. 

 перевірити стан ручного інструменту: рукоятки кусачок повинні бути 

ізольовані, робоча частина викрутки повинна бути правильно заточена, а 

ручка щільно насаджена і ізольована, гаєчні ключі повинні бути справними 

і відповідати розмірам гайок. 

недостатнє освітлення робочої зони; 

Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була достатньо освітлена 

і щоб напрям світла був скерований так, щоб воно не світило в очі. В місцях де 



немає освітлення або там де слабе освітлення, для безпечної і ефективної роботи 

потрібно користуватись переносною лампою не більше ЗО В, а в сирих 

приміщеннях -- напругою не більше 12 В. 

захаращеність робочої зони; 

Кожний працівник повинен підтримувати в порядку своє робоче місце та 

інструмент. Робоче місце не повинно бути завалене зайвими чи непотрібними 

предметами. 

При роботі на висоті обовязково користуватись драбинами стремянками і 

перевіреним запобіжним поясом. Перед тим перевірити справність драбин 

та засобів підмощування. 

На якому робочому місці не працював би робітник, він повинен виконувати 

лише ту роботу, яка входить до його обовязків і дозволена керівником роботи або 

доручена адміністрацією. 

Перед тим, як приступити до назначеної роботи усунути всі недоліки, що 

можуть викликати нещасні випадки. 

Не брати з собою інструменту, який не буде потрібний при виконанні даної 

роботи. При виявленні будь-яких недоліків або несправностей в 

інструментах чи приладді під час або до початку роботи, повідомити про це 

керівника роботи і не приступати до роботи до повного їх усунення. 

Електромонтажник повинен приступати до роботи в відремонтованому, чистому 

спецодязі, спецвзутті та з справними захисними засобами. 

При можливості обгородити своє робоче місце і вивісити плакати: 

„СТІЙ - ВИСОКА НАПРУГА", „НЕ ВЛІЗАЙ -- ВБЄ!". 

При необхідності провести огородження струмоведучих частин, що 

залишились під напругою. 

Після закінчення роботи: 

 Привести в порядок робоче місце (прибрати інструменти, прилади, 

приладдя). 

 Відключити технологічне електрифіковане обладнання, верстати, 

вентиляцію. 

 Прибрати спецодяг захисні та запобіжні засоби і приладдя в спеціально 

відведене для них місце. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Що таке організація робочого місця ? 

2. Чому необхідно дотримуватись правил безпеки? 

3. Що таке робоче місце? 

4. Що таке посадові обов’язки? 

 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в будь-

який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № групи 
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	Питання для самоперевірки:

