
ПРОФЕСІЯ 

7241 Електромонтер з ремонту і 

обслуговування електроустаткування 

КВАЛІФІКАЦІЯ 

2,3,4-ий розряд 
 

Буде знати: 

• електротехніку з основами промислової електроніки; 

• електроматеріалознавство; 

• читання креслень; 

• будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних 

приладів, комутаційної апаратури; 

• найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування 

електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги; 

• призначення релейного захисту; 

• принцип дії та схеми максимального струмового захисту; 

• вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження; 

• будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів; 

• технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів; 

• номенклатуру, властивості взаємозамінності, застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і 

провідних матеріалів; 

• методи проведення регулювально-здавальних робіт і завдання електроустаткування з 

пускорегулювальною апаратурою після ремонту; 

• основні електричні норми налагодження обслуговуваного устаткування, методи перевірки і 

вимірювання їх; 

• принцип дії устаткування, джерел живлення; 

• будову, призначення і умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; 

• конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; 

• правила безпеки праці в обсязі  ІV кваліфікаційної групи 

Буде вміти: 

• Розбирати, здійснювати капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, усіх типів і 

габаритів під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. 

• Регулювати та перевіряти апаратуру і  електроприлади після ремонту. 

• Ремонтувати підсилювачі, прилади світлової та звукової сигналізації, контролери, пости керування, 

магнітні станції.  

• Обслуговувати силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами вмикання. 

• Виконувати роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з їх повним 

вимиканням  від напруги.  

• Виконувати оперативні перемикання у електромережі з ревізією трансформаторів, вимикачів, 

роз’єднувачів і приводів до них, з розбиранням конструктивних елементів. 

• Здійснювати  перевірку, монтаж і ремонт схем люмінесцентного освітлення. 

• Розмотувати, розробляти, дозувати, прокладати кабель, монтувати ввідні пристрої та з’єднувальні 

муфти, виконувати кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до 35 кВ. 

• Визначати місце пошкодження кабелів, вимірювати опори заземлення, потенціали на оболонці кабелю.  

• Виявляти та ліквідовувати  відмовлення і несправності електроустаткування зІ схемами вмикання 

середньої складності. 

• Здійснювати  паяння м’якими та твердими припоями. 

• Виконувати  роботи за кресленнями та схемами. 

• Підбирати пусковий опір для електродвигунів 

7241 Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування повинен: 

• раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;  



• дотримуватися норм технологічного процесу; 

• не допускати браку у роботі; 

• знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, 

дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

• використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених 

виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

• мати професійну підготовку у обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, 

що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті; 

• знати та вміти застосовувати інформаційні технології 

Сфера професійного використання випускника: 

Професії для всіх видів економічної діяльності. Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання 

промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва і електропобутових приладів 

 


