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ВСТУП 

 

«Електробезпека» (ЕЛБ) – базова профільна дисципліна навчального 

плану спеціальності 263 – «Цивільна безпека». 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у майбутніх 

фахівців навичок безпечної роботи з електротехнічним та електромеханічним 

обладнанням у будь-яких галузях народного господарства. Основним 

завданням вивчення дисципліни «Електробезпека» є опанування методиками 

аналізу впливу супутніх чинників, ступеня небезпечності ураження людини 

електричним струмом під час виконання робіт в електроустановках, правил 

надання долікарської допомоги у разі ураження електричним струмом. 

 Вивчення ЕЛБ вимагає глибокого знання основних розділів навчальних 

курсів «Вступ до спеціальності», «Розслідування, облік та аналіз нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій», «Безпека експлуатації будівель 

та споруд», «Безпека життєдіяльності». 

 Усі теми навчального курсу рівноцінно важливі та тісно взаємопов’язані 

між собою. Тому вивчення кожної подальшої теми можливе тільки після 

засвоєння основних положень попередніх тем. 

Самостійна робота студентів містить додаткове вивчення лекційного 

матеріалу, підготовку та виконання контрольної роботи з основних тем курсу. 

У методичних указівках розкриті теми та погодинний розклад лекцій і 

самостійної роботи, а також наведені питання для поточного та підсумкового 

контролю з основних тем навчальної дисципліни. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Електробезпека» студент 

повинен 

знати: 

 законодавчу та нормативно-правову бази України з електробезпеки; 

 групи персоналу з електробезпеки; 

 види виробничих приміщень за ступенем ураження людини 

електричним струмом; 
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 інструкції з охорони праці під час виконання робіт в 

електроустановках; 

– про вплив електричного струму на організм людини; 

уміти: 

 забезпечити заходи з охорони праці під час виконання робіт в 

електроустановках; 

 контролювати ізоляцію електричної мережі; 

 контролювати заземлення електричних установок;  

– надати долікарську допомогу потерпілим у разі ураження електричним 

струмом. 
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1  ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна/заочна 

усього 
у тому числі 

лк лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1 Електробезпека 

Тема 1 Основні поняття та визначення.  6/8 2/1 –/– 4/7 

Тема 2 Обставини та основні причини 

ураження електричним струмом. 
17/14 4/1 4/2 9/11 

Тема 3 Дія електричного струму на 

організм людини 
11/11 2/1 2/– 7/10 

Тема 4 Статична електрика та захист від неї 8/10 2/– –/– 6/10 

Разом за змістовим модулем 1 42/43 10/3 6/2 26/38 

Змістовий модуль 2 Організація безпечної експлуатації електроустановок 

Тема 5 Небезпека дії та захист від 

електромагнітних полів 
5/8 2/1 –/– 3/7 

Тема 6 Основні методи надання першої 

допомоги потерпілим від дії електричного 

струму 

8/9 2/1 –/– 6/8 

Тема 7 Класифікація приміщень 5/8 2/1 –/– 3/7 

Тема 8 Охорона електричних мереж 8/8 2/– –/– 6/8 

Тема 9 Захисні засоби, що 

використовуються в електроустановках 
14/11 4/1 6/2 4/8 

Тема 10 Особливості будови 

електроустановок 
8/8 2/– –/– 6/8 
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1 2 3 4 5 

Тема 11 Захист від ураження електричним 

струмом 
10/9 4/1 –/– 6/8 

Тема 12 Організація безпечної експлуатації 

електроустановок 
10/8 4/– –/– 6/8 

Тема 13 Заходи безпеки під час роботи з 

електрифікованим інструментом і 

зварювальними трансформаторами в 

приміщеннях різних категорій 

10/8 4/– –/– 6/8 

Разом за змістовим модулем 2 78/77 26/5 6/2 46/70 

Усього годин 120/120 36/8 12/4 72/108 

 

2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО  

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Основні поняття та визначення 

Вступ. Скорочення, терміни та визначення. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть значення термінів «електробезпека», «електроустановка», 

«електробезпека установки». 

2. Наведіть статистику електротравм на виробництві 

3. Поясніть значення термінів «дотик двополюсний», «дотик 

однополюсний». 

4. Поясніть значення термінів «дотик двофазний», «дотик однофазний». 

5. Наведіть класифікацію електроустановок. 

Література: [1, с. 5–6; 2, с. 6–16; 3, с. 6–13; 4, с. 8–10; 5, с. 111; 6 с. 6–10]. 

 

Тема 2 Обставини та основні причини ураження електричним струмом 

Небезпека ураження електричним струмом в електроустановках. Схеми 
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електромереж. Схеми вмикання людини в електричне коло. Явище стікання струму в 

землю. Напруга дотику. Напруга крокова. Шляхи проходження струму в тілі 

людини. Основні причини ураження електричним струмом. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть основні причини ураження людини електричним струмом. 

2. Поясніть як шлях проходження струму в тілі людини впливає на її 

фізичний стан? 

3. Поясніть значення терміну «крокова напруга». 

4. Поясніть значення терміну «напруга дотику». 

5. Як класифікуються електричні мережі живлення? 

Література: [1, с. 7–19; 2, с. 17–18; 3, с. 28–35, 95–133; 4, с. 166–172;  

5, с. 114–115]. 

 

Тема 3 Дія електричного струму на організм людини 

Особливості дії електричного струму на організм людини. Місцеві 

електротравми. Електричний удар. Особливості травмування електричним струмом. 

Чинники, що впливають на наслідки дії електричного струму. 

Питання для самоперевірки 

1. Які дії чинить електричний струм, проходячи через організм людини?  

2. Як проявляються термічна та біологічна дії струму?  

3. Які види електричних травм вам відомі? Наведіть їх стислу 

характеристику.  

4. Якою є величина небезпечного струму, чим вона обумовлена?  

5. Якою є величина смертельного струму?  

Література: [1, с. 20–32; 2, с. 17–24; 3, с. 28–39; 4, с. 166–173;  

5, с. 111–113]. 

 

Тема 4 Статична електрика та захист від неї 

Умови виникнення заряду статичної електрики та небезпека його 

накопичення. Заходи та засоби захисту від статичної електрики. 
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Питання для самоперевірки 

1. Поясніть значення терміну «статична електрика». 

2. Наведіть умови виникнення заряду статичної електрики. 

3. Поясніть небезпеку накопичення заряду статичної електрики. 

4. Наведіть засоби колективного захисту від небезпечної дії статичної 

електрики. 

5. Наведіть засоби індивідуального захисту від небезпечної дії 

статичної електрики. 

Література: [1, с. 33–36; 3, с. 227–279]. 

 

Тема 5 Небезпека дії та захист від електромагнітних полів 

Небезпечна дія електромагнітного поля промислової частоти та захист від неї. 

Небезпечна дія на організм людини електромагнітних полів радіочастот та захист від 

неї. Діапазони радіочастот та їх використання. Джерела випромінювання 

електромагнітних полів. Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живий 

організм. Одиниці виміру та граничнодопустимі норми електромагнітних 

випромінювань. Захист від опромінення електромагнітними хвилями радіочастот. 

Вплив торсіонної складової електромагнітного випромінювання електронної техніки 

та захист від неї.. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть джерела електромагнітних полів.  

2. Поясніть дію на людину електромагнітного поля промислової частоти.  

3. Як залежать параметри електричного поля від напруги 

електроустановки?  

4. Який гранично допустимий час перебування людини в електричному 

полі електроустановок промислової частоти (50 Гц) протягом однієї доби?  

5. Поясніть дію на людину електромагнітних полів високих і надвисоких 

частот. 

Література: [1, с. 37–50; 3, с. 260–276]. 
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Тема 6 Основні методи надання першої допомоги потерпілим від дії 

електричного струму 

Послідовність надання першої допомоги. Звільнення від дії електричного 

струму. Перша допомога потерпілому від дії електричного струму. Перша допомога 

під час опіків. Термічні й електричні опіки. Хімічні опіки. Способи оживлення 

організму у випадку клінічної смерті. Штучне дихання. Зовнішній масаж серця. 

Перша допомога у разі поранення. Перша допомога під час запаморочення, 

теплового та сонячного ударів, отруєнь і відмороження. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке перша допомога?  

2. Основні принципи надання першої долікарської допомоги.  

3. Що має знати людина, яка надає першу долікарську допомогу?  

4. Послідовність надання першої допомоги.  

5. Засоби для надання першої долікарської допомоги  

Література: [1, с. 51–67; 2, с. 25–46; 3, с. 40–62;4, с. 185–187]. 

 

Тема 7 Класифікація приміщень 

Класифікація приміщень за особливістю навколишнього середовища. 

Класифікація приміщень за небезпекою ураження електричним струмом. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію приміщень за особливістю навколишнього 

середовища. 

2. Надайте характеристику особливо сирим приміщенням. 

3. Надайте характеристику приміщенням з хімічно активним та 

біологічним середовищем. 

4. Наведіть класифікацію приміщень за небезпекою ураження 

електричним струмом. 

5. Надайте характеристику особливо небезпечним приміщенням. 

Література: [1, с. 68–70; 2, с. 47–48]. 
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Тема 8 Охорона електричних мереж 

Захист електричних мереж. Заборони, що діють на території охоронних 

зон електричних мереж. Роботи, що дозволяють виконувати в охоронних зонах 

електричних мереж. Ремонтно-відновлювальні роботи та порядок їх проведення 

в охоронних зонах електричних мереж. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть необхідність охорони електричних мереж. 

2. Які елементи електричних мереж підлягають охороні? 

3. Укажіть межі охорони зон для електричних мереж. 

4. Поясніть, які дії забороняється проводити в охоронних зонах 

електричних мереж 

5. Які роботи слід виконувати в охоронних зонах електричних мережах 

під час аварійних випадків? 

Література: [1, с. 71–75; 2, с. 49–53; 6, с. 194–375]. 

 

Тема 9 Захисні засоби, що використовуються в електроустановках  

Загальні положення. Зберігання засобів захисту. Контроль за станом засобів 

захисту та їх облік. Загальні правила користування захисними засобами. Вимоги до 

окремих видів захисних засобів та правила користування ними. Загальні вимоги. 

Діелектричні рукавички. Діелектричне взуття. Діелектричні килими та ізолювальні 

підставки. Інструмент з ізолювальним покриттям. Покажчики напруги. 

Світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів. Сигналізатори напруги. 

Електровимірювальні кліщі. Ізолювальні кліщі. Ізолювальні штанги. Захисні 

огородження. Переносне захисне заземлення. Засоби захисту для виконання робіт під 

напругою. Знаки й плакати безпеки. Засоби індивідуального захисту загального 

призначення. 

Питання для самоперевірки 

1. Призначення та принцип дії засобів захисту.  

2. Класифікація засобів захисту.  

3. Надайте визначення основним та додатковим електрозахисним 
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засобам.  

4. Які засоби індивідуального захисту застосовуються в 

електроустановках?  

5. Призначення та правила застосування ізолювальних електрозахисних 

засобів.  

Література: [1, с. 76–100; 2, с. 54–92; 3, с. 211–238; 4, с. 174–184;  

5, с. 116; 6, с. 75–89]. 

 

Тема 10 Особливості будови електроустановок 

Загальні вимоги. Вимоги до конструкції (влаштування) 

електроустановок. Технічні способи та засоби, що убезпечують людей від 

ураження електричним струмом. Захист від ураження електричним струмом в 

електричних установках будівель. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть значення термінів «електроустановка», «діюча 

електроустановка». 

2. Наведіть загальні вимоги, що висуваються до конструкції 

електроустановок. 

3. Наведіть технічні способи і засоби, що убезпечують людей від 

ураження електричним струмом. 

4. Поясніть, як здійснюється захист від ураження електричним струмом в 

електроустановках будівель. 

5. Наведіть способи й засоби, що застосовують від непрямого дотику до 

струмопровідних елементів. 

Література: [1, с. 101–104; 3, с. 211–259; 6, с. 468–582]. 

 

Тема 11 Захист від ураження електричним струмом 

Ізолювання струмовідних частин. Ізолювання неструмовідних частин. 

Ізолювання робочого місця (ізолювальні приміщення, зони, майданчики). 

Захисні огородження й оболонки. Установлення бар’єрів. Безпечне 
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розташування струмовідних частин поза зоною досяжності. Попереджувальна 

сигналізація і блокування. Захисне заземлення. Контроль ізоляції. Зрівнювання 

і вирівнювання потенціалів. Автоматичне вимкнення живлення. Занулення. 

Захисне вимкнення живлення. Електричне розділення мережі (електричний 

поділ кіл). Мала напруга. 

Питання для самоперевірки 

1. Пояснити принцип дії захисного вимикання.  

2. Основні елементи пристрою захисного вимикання.  

3. Назвіть технічні способи захисту від ураження електричним струмом.  

4. Типи пристроїв захисного вимикання. 

5. З якою метою здійснюється заземлення корпусів електроустановок у 

мережах з глухозаземленою нейтраллю?  

Література: [1, с. 105–147; 2, с. 60–92; 3, с. 139–210; 4, с. 174–185;  

6, с. 69–70, 75–115; 180–193; 376–467]. 

 

Тема 12 Організація безпечної експлуатації електроустановок 

Допуск електроустановок до експлуатації. Вимоги до роботодавця 

(керівника підприємства) щодо безпечної експлуатації електроустановок. 

Вимоги до електротехнічних працівників. Організаційні заходи, що 

убезпечують працівників під час роботи. Технічні заходи, що створюють 

безпечні умови виконання робіт. Огляд стану безпеки електроустановок. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте процедуру допуску електроустановок до експлуатації. 

2. Які вимоги висуваються до роботодавця щодо безпечної експлуатації 

електроустановок? 

3. Укажіть вимоги, які висуваються до електротехнічних працівників. 

4. Наведіть організаційні заходи, що убезпечують працівників під час 

роботи. 

5. Наведіть технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання 

робіт в електроустановках. 
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Література: [1, с. 148–177; 2, с. 93–124; 3, с. 239–258]. 

 

Тема 13. Заходи безпеки під час роботи з електрифікованим 

інструментом і зварювальними трансформаторами в приміщеннях різних 

категорій 

Класифікація електроінструмента за способом захисту людей від 

ураження електричним струмом. Виконання робіт з використанням 

електрифікованого інструмента. Вимоги до електрозварювального обладнання 

та до виконання електрозварювальних робіт. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію електроінструмента за умовами безпеки його 

застосування. 

2. Укажіть вимоги безпеки, які висуваються до електроінструменту. 

3. Наведіть порядок виконання робіт з використанням електрифікованого 

інструмента. 

4. Що утворює основну систему технічних способів захисту у 

пересувних електроустановках? 

5. Поясніть принцип дії допоміжної системи захисту в пересувних 

електроустановках. 

Література: [1, с. 178–184; 3, с. 244–258]. 

 

3  ПІДГОТОВКА  ДО  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ 

Питання до іспиту 

1. Поясніть значення термінів «електробезпека», «електроустановка», 

«електробезпека установки». 

2. Наведіть статистику електротравм на виробництві. 

3. Поясніть значення термінів «дотик двополюсний», «дотик 

однополюсний». 

4. Поясніть значення термінів «дотик двофазний», «дотик однофазний». 

5. Поясніть, як класифікуються електроустановки. 
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6. Наведіть основні причини ураження людини електричним струмом. 

7. Як шлях проходження струму в тілі людини впливає на її фізичний 

стан? 

8. Поясніть значення термінів «крокова напруга» та «напруга дотику». 

9. Як класифікуються електричні мережі живлення? 

10. Які дії чинить електричний струм, що проходить через тіло людини?  

11. Як проявляються термічна та біологічна дії струму?  

12. Які види електричних травм вам відомі? Наведіть їх стислу 

характеристику.  

13. Якою є величина небезпечного струму, чим вона обумовлена?  

14. Якою є величина смертельного струму?  

15. Що собою являє електричний удар? Назвіть ступені ураження ним.  

16. Якими є причини смерті від електричного струму?  

17. Які чинники визначають ступінь впливу електричного струму на 

організм людини?  

18. Як впливає шлях струму на результат ураження електричним 

струмом?  

19. Як залежить опір тіла людини від параметрів електричного кола?  

20. Поясніть значення терміну «статична електрика». 

21. Наведіть умови виникнення заряду статичної електрики. 

22. Поясніть небезпеку накопичення заряду статичної електрики. 

23. Наведіть засоби колективного захисту від небезпечної дії статичної 

електрики. 

24. Наведіть засоби індивідуального захисту від небезпечної дії 

статичної електрики. 

25. Назвіть джерела електромагнітних полів.  

26. Поясніть дію на людину електромагнітного поля промислової 

частоти.  

27. Як залежать параметри електричного поля від напруги 

електроустановки?  
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28. Укажіть гранично допустимий час перебування людини в 

електричному полі електроустановок промислової частоти (50 Гц) протягом 

однієї доби. 

29. Поясніть дію на людину електромагнітних полів високих і 

надвисоких частот. 

30. Що таке перша допомога?  

31. Наведіть основні принципи надання першої долікарської допомоги.  

32. Що має знати людина, яка надає першу долікарську допомогу?  

33. Наведіть послідовність надання першої допомоги.  

34. Наведіть засоби для надання першої долікарської допомоги.  

35. Наведіть умови правильної організації надання першої долікарської 

допомоги.  

36. Що таке втрата свідомості?  

37. Наведіть причини втрати свідомості.  

38. Наведіть ознаки втрати свідомості.  

39. Яка надається допомога потерпілому у разі втрати свідомості.  

40. Що таке клінічна смерть? Її тривалість.  

41. Наведіть ознаки біологічної смерті.  

42. З якою метою виконується штучне дихання?  

43. Як підготувати потерпілого до виконання штучного дихання? На що 

треба звернути увагу?  

44. Частота виконання штучного дихання.  

45. Гігієна та методика виконання штучного дихання.  

46. Тривалість виконання штучного дихання.  

47. Коли виконується зовнішній масаж серця?  

48. Як знайти місце стискання грудини під час виконання зовнішнього 

масажу серця?  

49. Положення рук і сила стискання грудини під час виконання 

зовнішнього масажу серця.  

50. З якою частотою виконується зовнішній масаж серця?  



 17 

51. Як координуються дії реаніматорів, коли вони удвох виконують 

паралельно штучне дихання та зовнішній масаж серця потерпілого?  

52. Дії реаніматора, коли він один надає допомогу потерпілому за 

відсутності в нього дихання та серцебиття.  

53. Як перевірити наявність дихання та серцебиття у потерпілого?  

54. Назвіть етапи надання першої долікарської допомоги.  

55. Назвіть способи звільнення потерпілого від дії електричного струму.  

56. Стікання струму в землю через одиночний заземлювач.  

57. Стікання струму в землю через груповий заземлювач.  

58. Стікання струму в землю через півкульовий заземлювач.  

59. Що собою являє потенціальна крива заземлювача будь-якої форми?  

60. Опір розтіканню струму одиночного півкульового заземлювача.  

61. Опір розтіканню струму групового заземлювача.  

62. Коефіцієнт використання групового заземлювача.  

63. Напруга дотику під час одиночного заземлювача.  

64. Напруга дотику під час групового заземлювача.  

65. Як визначається потенціал групового заземлювача?  

66. Потенціальна крива групового заземлювача.  

67. Пояснити особливість розподілу потенціалів у землі під час 

замикання на землю струмовідних частин електроустановок.  

68. Чому груповий заземлювач забезпечує вирішальне значення у 

гарантуванні електробезпеки?  

69. Надайте визначення електричної мережі.  

70. Яке головне призначення електричних мереж?  

71. Наведіть класифікацію електричних мереж.  

72. Надайте визначення номінальної напруги мережі.  

73. Охарактеризуйте розімкнені й замкнені мережі.  

74. Надайте визначення нейтралі трансформатора.  

75. Назвіть режими нейтралі мереж різних напруг.  

76. Як здійснюється вибір режиму нейтралі в електричних мережах?  
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77. Як розподіляються електричні мережі напругою вище 1000 В за 

величиною струму замикання на землю?  

78. Прокоментуйте режим електромережі з компенсованою нейтраллю.  

79. Прокоментуйте режим електромережі з глухозаземленою нейтраллю.  

80. Назвіть типи систем заземлення трифазних електричних мереж 

змінного струму напругою до 1000 В відповідно до вимог МЕК.  

81. Прокоментуйте систему заземлення ТN.  

82. Прокоментуйте систему заземлення ТТ.  

83. Прокоментуйте систему заземлення ІТ.  

84. Як змінюється струм, що протікає через тіло людини, під час 

однофазного дотику в глухозаземленій мережі зі зміною опору заземлення 

нейтралі?  

85. Векторна діаграма напруг електромережі з глухозаземленою 

нейтраллю в аварійному режимі (замикання фази С).  

86. Поясніть схему проходження струмів через тіло людини під час 

однофазного дотику в електромережі з глухозаземленою нейтраллю.  

87. Поясніть схему проходження струмів через тіло людини під час 

двофазного дотику в електромережі з ізольованою нейтраллю.  

88. Наведіть розрахункову формулу струму, що протікає через тіло 

людини, під час однофазного дотику в електромережі з ізольованою нейтраллю. 

89. Назвіть технічні способи захисту від ураження електричним 

струмом.  

90. Поясніть призначення та галузь застосування захисного заземлення.  

91. Поясніть принцип дії захисного заземлення.  

92. Поясніть призначення робочого заземлення та заземлення 

блискавкозахисту.  

93. З якою метою здійснюється заземлення корпусів електроустановок у 

мережах з глухозаземленою нейтраллю?  

94. Від яких параметрів залежить величина RЗ і як можна її зменшити?  

95. Наведіть типи заземлювальних пристроїв.  
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96. Наведіть та поясніть конструкційні особливості пристроїв 

заземлення. 

97. Поясніть, які електроустановки підлягають заземленню?  

98. Поясніть, який зв’язок мають заземлювальні пристрої декількох 

аналогічних установок і установок різних напруг і призначень?  

99. Наведіть методи, що реалізовані у вимірювачах опору заземлення?  

100. Яке значення опору заземлювального пристрою має бути в 

електроустановках мереж з ізольованою нейтраллю напругою вище 1 кВ?  

101. Яким умовам має відповідати опір заземлювального пристрою для 

заземлення електроустаткування напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю?  

102. Поясніть, чим небезпечно замикання фази на корпус. 

103. Поясніть, що не підлягає заземленню. 

104. Поясніть, як на практиці виконується захисне заземлення. 

105. Поясніть призначення та галузь застосування занулення.  

106. Поясніть принцип дії занулення.  

107. Поясніть призначення нульового захисного провідника в схемі 

занулення.  

108. Поясніть призначення заземлення нейтралі обмоток джерела струму, 

що живить мережу напругою до 1000 В.  

109. Поясніть призначення повторного заземлення нульового захисного 

провідника.  

110. Поясніть, яким має бути опір петлі фаза-нуль?  

111. Наведіть параметри, які визначаються під час розрахунку занулення?  

112. Поясніть, у якій послідовності виконують розрахунок занулення на 

вимикальну здатність.  

113. Поясніть, чому в мережах до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю 

корпуси установок мають бути не тільки заземлені, але й занулені? 

114. Поясніть призначення та галузь застосування пристроїв захисного 

вимикання.  

115. Поясніть принцип дії захисного вимикання.  
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116. Наведіть основні елементи пристрою захисного вимикання.  

117. Наведіть основні вимоги, які мають задовольняти пристрої захисного 

вимикання.  

118. Наведіть типи пристроїв захисного вимикання.  

119. Поясніть призначення, принцип дії, галузь застосування пристроїв, 

що реагують на потенціал корпусу.  

120. Поясніть призначення, принцип дії, галузь застосування пристроїв, 

що реагують на струм замикання на землю.  

121. Поясніть призначення, принцип дії, галузь застосування пристроїв, 

що реагують на напругу нульової послідовності.  

122. Поясніть призначення, принцип дії, галузь застосування пристроїв, 

що реагують на струм нульової послідовності.  

123. Поясніть призначення, принцип дії, галузь застосування пристроїв, 

що реагують на оперативний струм. 

124. Поясніть, у чому полягає принцип дії розділення мереж для 

убезпечення персоналу. 

125. Поясніть, як реалізується електричне розділення мереж. 

126. Поясніть принцип дії розділового трансформатора.  

127. Поясніть, у чому полягає принцип дії вирівнювання потенціалів. 

128. Поясніть необхідність вирівнювання потенціалів.  

129. Поясніть, як досягається зменшення напруги дотику вирівнюванням 

потенціалів. 

130. Поясніть, як досягається зменшення напруги кроку?  

131. Наведіть види ізоляції, що застосовуються в електроустановках. 

132. На які класи за ступенем захисту людини від ураження електричним 

струмом підрозділяються електротехнічні вироби?  

133. Поясніть методи визначення стану ізоляції електрообладнання.  

134. Поясніть призначення та принцип дії засобів захисту.  

135. Наведіть класифікацію засобів захисту.  
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136. Надайте визначення основним та додатковим електрозахисним 

засобам.  

137. Наведіть, які засоби індивідуального захисту застосовуються в 

електроустановках. 

138. Поясніть призначення та правила застосування ізолювальних 

електрозахисних засобів.  

139. Наведіть, які покажчики напруги застосовуються в 

електроустановках напругою до 1000 В для перевірки наявності або відсутності 

напруги. 

140. Поясніть, з яких основних частин складаються електровимірювальні 

кліщі для виконання робіт в електроустановках напругою від 1 до 10 кВ.  

141. Поясніть призначення основних ізолювальних електрозахисних 

засобів.  

142. Поясніть призначення додаткових ізолювальних електрозахисних 

засобів.  

143. Наведіть, які плакати й знаки безпеки застосовуються в 

електроустановках.  

144. Назвіть норми і терміни електричних експлуатаційних випробувань 

деяких засобів захисту. 

145. Поясніть, що утворює основну систему технічних способів захисту в 

пересувних електроустановках. 

146. Поясніть призначення пристрою постійного контролю опору ізоляції.  

147. Поясніть, що утворює допоміжну систему технічних способів 

захисту. 

148. Поясніть, як виконують приєднання стаціонарних електроприймачів 

до автономних пересувних електроагрегатів. 

149. Поясніть, як виконують приєднання пересувних електроустановок до 

стаціонарних мереж з ізольованою нейтраллю. 

150. Поясніть, яка система захисту застосована в освітлювальних 

електростанціях?  
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151. Поясніть, яка система захисту застосована в інженерних 

електростанціях?  

152. Поясніть, як виконують приєднання пересувних електроустановок до 

стаціонарних мереж з глухозаземленою нейтраллю?  

153. Поясніть принцип дії допоміжної системи захисту в пересувних 

електроустановках. 

154. Наведіть класифікацію приміщень за особливістю навколишнього 

середовища. 

155. Надайте характеристику особливо сирим приміщенням. 

156. Надайте характеристику приміщенням з хімічно активним та 

біологічним середовищем. 

157. Надайте класифікацію приміщень за небезпекою ураження 

електричним струмом. 

158. Надайте характеристику особливо небезпечним приміщенням. 

159. Поясніть необхідність охорони електричних мереж. 

160. Наведіть елементи електричних мереж, які підлягають охороні. 

161. Укажіть межі охорони зон для електричних мереж. 

162. Поясніть, які дії забороняється проводити в охоронних зонах 

електричних мереж. 

163. Наведіть види робіт та як слід їх виконувати в охоронних зонах 

електричних мережах під час аварійних випадків? 

164. Поясніть призначення та принцип дії засобів захисту.  

165. Наведіть класифікацію засобів захисту.  

166. Надайте визначення основним та додатковим електрозахисним 

засобам.  

167. Які засоби індивідуального захисту застосовуються в 

електроустановках?  

168. Поясніть призначення та правила застосування ізолювальних 

електрозахисних засобів.  
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169. Поясніть значення термінів «електроустановка», «діюча 

електроустановка». 

170. Наведіть загальні вимоги, що висуваються до конструкції 

електроустановок. 

171. Наведіть технічні способи і засоби, що убезпечують людей від 

ураження електричним струмом. 

172. Поясніть, як здійснюється захист від ураження електричним струмом 

в електроустановках будівель. 

173. Наведіть способи й засоби, що застосовують від непрямого дотику до 

струмопровідних елементів. 

174. Поясніть принцип дії захисного вимикання.  

175. Наведіть основні елементи пристрою захисного вимикання.  

176. Назвіть технічні способи захисту від ураження електричним 

струмом.  

177. Наведіть типи пристроїв захисного вимикання. 

178. Поясніть, з якою метою здійснюється заземлення корпусів 

електроустановок у мережах з глухозаземленою нейтраллю?  

179. Розкрийте процедуру допуску електроустановок до експлуатації 

180. Наведіть вимоги, що висуваються до роботодавця щодо безпечної 

експлуатації електроустановок. 

181. Укажіть вимоги, які висуваються до електротехнічних працівників. 

182. Наведіть організаційні заходи, що убезпечують працівників під час 

роботи. 

183. Наведіть технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання 

робіт в електроустановках 

184. Наведіть класифікацію електроінструмента за умовами безпеки його 

застосування. 

185. Укажіть вимоги безпеки, які висуваються до електроінструмента. 

186. Наведіть порядок виконання робіт з використанням 

електрифікованого інструмент. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Види занять Максимальна 
сума балів 

Лекції 10 

Лабораторні роботи 30 

Поточний контроль: 

– змістовий модуль № 1 – 10 балів; 
– змістовий модуль № 2 – 10 балів; 

– самостійна робота, реферати – 10 балів 

40 

Іспит 20 

Усього  100 

 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспитуу, курсового 
проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно  

 

зараховано 
82–89 В 

добре 
74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 
повторним 

вивченням 

дисципліни 
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