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ТЕМА: Користування механізованим такелажним обладнанням. Вміння 

виконувати демонтаж шаф та простих пускорегулювальних апаратів і приладів  

Урок 94-95 

Тема: Організація робочого місця при виконанні електромонтажних робіт та     

            охорона праці  

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення користування механізованого такелажного обладнання, 

вміння виконувати демонтаж шаф та простих пускорегулювальних апаратів і приладів. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

ХІД УРОКУ 

     Організація робочого місця електромонтажника 

     Робочим місцем називається певна ділянка виробничої площі цеху, прольоту 

майстерні, закріплена за даним робочим (або бригадою робітників), призначена для 

виконання певної роботи і оснащена відповідно до характеру цієї роботи обладнанням, 

пристосуваннями, інструментами і 

матеріалами. 

      Електромонтажникам доводиться часто 

виконувати різні слюсарні та складальні 

операції. Тому вони повинні чітко знати 

правила техніки безпеки при проведенні 

таких робіт і вміти організувати їх безпечне 

виконання. Організація робочого місця є 

найважливішою ланкою організації праці. 

Правильний вибір і розміщення 

обладнання, інструментів і матеріалів на 

робочому місці створюють найбільш 

сприятливі умови роботи. Перед початком 

роботи слід перевірити, в якому стані 

знаходиться інструмент, яким вона буде 

виконуватися. Інструмент, що має дефекти, 

необхідно замінити на справний. Ручним 

інструментом без рукоятки користуватися 

заборонено. 

Трудові рухи можна поділити на п'ять груп: 

· Рухи пальців; 

· Рухи пальців і зап'ястя; 

· Рухи пальців, зап'ястя і передпліччя; 

· Рухи пальців, зап'ястя, передпліччя і 

плеча; 

· Рухи пальців, зап'ястя, передпліччя, плеча і корпусу. 



Для зниження стомлюваності в рухах працюючого повинно брати участь найменшу 

кількість зчленувань. Техніка безпеки вимагає, щоб інструмент, який має дефекти, був 

негайно замінений справним. 

Гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і головок болтів; забороняється 

застосовувати ключі з зім'ятими і тріснутими губками, нарощувати ключі трубами, 

іншими ключами або іншим способом, необхідно стежити за справністю лещат, 

знімачів. 

Правильна організація робочого місця забезпечує раціональні руху працюючого і 

скорочує до мінімуму витрати робочого часу на пошук і використання інструментів і 

матеріалів. 

Організаційне оснащення робочого місця цехового електромонтажника: 

Найменування оснащення характеристика 

Верстат розміром          

1600x800x750 мм 

Складається з двох тумб, стільниць, настільної шафки з 

запасними деталями і телефонами, настільного розподільного 

щита з підведеною напругою 380 В і знімається напругою 6, 12, 

24, 36, 127 і 220 В, сигналізаційного пульта, що дозволяє 

натисканням кнопки з цеху викликати електромонтера 

Пересувний стіл розміром  

1100x650x750 мм 

Використовується при розбиранні, очищення, промивання і 

збірці електроустановок. Служить транспортним засобом для 

перевезення вантажу масою до 1 00 кг. Встановлено на колеса з 

підшипниками кочення 

Шафа-стелаж розміром 

1800x500x170 мм 

Призначений для зберігання великих пристосувань і 

запасних інструментів, використовуваних при ремонті 

Переносна сумка для 

інструментів 

Використовується черговим електромонтажником при 

перенесенні інструментів і вимірювальних приладів 

Стілець -табурет 

діаметром 400 мм 

Складається з опорно-поворотної частини, сидіння і 

рухомих опор. Конструкція враховує індивідуальні особливості 

робочих і передбачає найбільш зручну робочу позу 

Посадова інструкція, електричні схеми, схеми харчування цеху або ділянки, 

експлуатаційний журнал, інструкція з техніки безпеки, графіки оглядів і змінно-

годинний покажчик-календар місцезнаходження електромонтажника. Робоче місце 

повинно бути оформлено у відповідності до технічних вимог. Робочі місця, на яких 

працюють робочі електротехнічних професій, бувають різними в залежності від того, які 

дії і операції вони виконують монтажні, складальні, регулювальні і так далі. Робоче місце 

електромонтажника може бути і на відкритому повітрі, наприклад при спорудженні або 

ремонті повітряних і кабельних електричних мереж, підстанцій і т. д. У всіх випадках на 

робочому місці повинен бути зразковий порядок: інструменти, пристосування 

(дозволяється користуватися тільки справним інструментом) необхідно розміщувати на 

відповідних місцях, туди ж потрібно класти інструмент після закінчення роботи з ним, на 



робочому місці не повинно бути нічого зайвого, що не вимагається для виконання даної 

роботи, оснащення та утримання робочого місця повинно строго відповідати всім 

вимогам охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни і виключати 

можливість виникнення пожежі. 

Всі зазначені вище загальні вимоги відносяться і до робочого місця учня. Воно 

може являти собою монтажний стіл або верстак (під час виконання електромонтажних 

та ізолювальних робіт), намотувальний верстат (при виконанні намотувальних робіт), 

спеціальний верстат або стіл (при виконанні слюсарно-складальних робіт) і т. д. 

Залежно від виду виконуваних електротехнічних робіт (монтаж, збирання, експлуатація 

і інші) робоче місце повинно бути оснащене відповідними інструментами і 

пристосуваннями. Зазвичай на робочому місці розміщують такі інструменти: 

кріпильно-затискні-плоскогубці, круглогубці, пасатижі, лещата; ріжучі -

монтерський ніж, кусачки, ножівка, ударні -молоток, зубило, пробійник. Крім того, 

застосовують загально-слюсарний інструмент, а також багато видів металорізального 

інструменту, так як виконання електротехнічних робіт часто пов'язано з рубанням 

металу, згинання труб, різанням різних матеріалів, нарізуванням різьблення і т. д. 

Перебуваючи на робочому місці, суворо дотримуйтесь наступних правил: 

1. Будьте уважні, дисципліновані, обережні, точно виконуйте 

усні і письмові вказівки керівника (майстра) 

2. Не залишайте робоче місце без дозволу керівника (майстра). 

3. Розташовуйте на робочому місці прилади, інструменти, матеріали, 

обладнання в тому порядку, який вказаний керівником (майстром) або в 

письмовій інструкції. 

4. Не тримайте на робочому місці предмети, не є необхідною умовою при 

виконанні завдання. 

Виконуйте тільки роботу, доручену керівником, якщо умови безпеки її 

виконання вам відомі. 

Не приступайте до роботи, якщо умови її виконання суперечать вимогам 

інструкцій з охорони праці або інших документів, що регламентують порядок 

безпечного виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці на робочому місці 

при переведенні на інше місце роботи. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке робоче місце? 

2. Що таке посадові обов’язки? 

3. Що таке інструктажі? Які види інструктажів існують? 

4. Що таке організація робочого місця? 

 

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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