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1. Передмова 

 

1.1. Метою  навчальної дисципліни «Електробезпека» є забезпечення      

майбутніх фахівців методичними основам електробезпеки при виконанні робіт на 

електричних установках, а також оволодіння ними методами виявлення             по-

тенційних джерел небезпеки та захисту від їх дії на  людини електричним   стру-

мом, електричної дуги, електромагнітного поля та статичної електрики. 

Вивчення дисципліни базується на знаннях одержаних у результаті вивчення 

таких навчальних дисциплін, як «Вступ до фаху», «Фізика», «Технічна механіка», 

«Загальна електротехніка», «Пожежна безпека виробництва»,   дисципліни усіх 

циклів професійної та практичної  підготовки бакалавра. 

Здобуті знання будуть використовуватись у подальшому при вивченні таких 

дисциплін: «Атестація робочих місць»,  «Державне страхування від нещасного 

випадків на виробництві»,  «Потенційно-небезпечні виробничі технології та її   

ідентифікація». а також при державній атестації фахівців. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Електробезпеки» є     

оволодіння, керуючись чинним законодавством  України та нормативно-

правовими актами,  методиками: 

з оцінки впливу електричного струму на організм людини та фізичних   

процесів його протікання через людину; 

з аналізу заходів, що забезпечують безпеку при нормальному режимі      ро-

боти   електроустановки та електрозахисних засобів та інструментів; 

уміння  застосовувати організаційні заходи щодо забезпечення безпечної 

експлуатації електроустановки та правил безпеки при виконанні окремих видів 

робіт в електроустановках шляхом застосування вимог нормативно-правових   до-

кументів з електробезпеки.  

 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

вимоги основних нормативно-технічних документів, що регламентують пра-

вила безпечного виконання робіт в електричних установках;  

знати класифікацію та види електричних травм, вплив побічних факторів на 

ступінь небезпечності ураження людини електричним струмом; 

аналізувати ступінь небезпечності ураження людини при виконанні робіт в 

електричних установках;  

визначати ступінь небезпечності джерел потенційних небезпек при прове-

денні робіт в електричних установках, що встановлені у виробничих приміщен-

нях;  

визначати необхідні організаційні заходи безпеки праці при проведенні ро-

біт в електроустановках, організовувати долікарську допомогу потерпілим від ура-

ження електричним струмом; 

 мати практичні вміння та навички: 

з  визначення  можливої небезпеку електроустановки, наявні заходи безпеки 

та захисту в електроустановках різного призначення; 



 

з застосування електротехнічних засобів  та інструментів; 

з  організації підготовки електротехнічного персоналу. 

 

1.4 Організація  проведення  навчальних занять: 

 передбачає виконання індивідуальних завдань студентами у виді  практич-

них завдань та розрахунково-графічного завдання, відповідно до тематики навча-

льного плану курсу. 

Система контролю якості навчання студентів передбачає поточне опитуван-

ня по теоретичному матеріалу. Контроль оцінок знань та вмінь студентів прово-

диться за підсумком виконання модульної контрольної роботи у середині та в кін-

ці      семестру.  

Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни та їх розподіл на аудиторні 

заняття. Згідно навчальному плану спеціальності  6.170202 "Охорона  праці"      

розподіл передбачає: загальний обсяг 150 год.,  у тому числі  лекційних занять –       

32 год.,  лабораторних занять – 32 год., СРС  - 86 год. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

2. Зміст дисципліни 

Зміст дисципліни формується за модулями і темами. Тема занять містить та-

кий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру та зміст і 

дає змогу оперувати цією інформацією у подальшому вивченні змісту дисципліни. 

Модуль охоплює зміст декількох тем, які логічно завершують вивчення частини 

теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни у виді лаборатор-

них робіт та проведенні модульної контрольної роботи, а також виконання               

розрахунково-графічного завдання. 

Отримані знання та вміння використовуються студентами при виконанні ку-

рсових та  випускних  дипломних робіт і проектів. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Загальні заходи безпеки 

 

Тема 1. Законодавча та нормативно-правова база України з електробезпеки 

 Основні вимоги законодавчих та нормативно-правових документів щодо 

електробезпеки на виробництві. 

Обставини та основні причини ураження електричним струмом. 

 

Тема 2. Вплив електричного струму на людину  

Фізичні процеси протікання електричного струму через людину. Види    еле-

ктричних травм. Фактори, що впливають на наслідки  дії електричного струму.  

Аналіз умов безпеки в електричних мережах. 

  

 



  

Тема 3. Захист від впливу статичної електрики та електромагнітних полів на 

умови праці 

Статична електрика та захист від неї. Небезпека дії та захисту від електрич-

ного поля. Основні методи надання першої допомоги потерпілому від ураження 

електричним струмом 

 

Модуль 2. Електрозахисті заходи  

Тема 4. Заходи, що забезпечують безпеку при нормальному режимі роботи  

електроустановок  

Класифікація приміщень. Охорона електричних мереж. Електрозахисті засо-

би та інструменти. 

 

Тема 5.  Заходи , що забезпечують безпеку в разі аварії на електроустановці 

Загальні вимоги щодо улаштування електроустановок. Заходи захисту від 

ураження електричним струмом при експлуатації електроустановок. 

Порядок  улаштування захисного заземлення електроустановок. Заходи    за-

хисту від ураження електричним струмом при експлуатації       електроустановок у 

разі непрямого дотику.  Порядок застосування заземлювальних пристроїв      елек-

троустановок   напругою до 1 кВ у електромережах.  Складові заземлювального 

пристрою, їх призначення та порядок застосування для установок напругою до 1 

кВ у електромережах. Захист від ураження електричним струмом. 

 

Модуль 3. Організація безпечної експлуатації електроустановок 

 

Тема 6.  Організаційні заходи  щодо забезпечення безпечної експлуатації в  

електроустановках 

Допуск електроустановок до експлуатації.  Вимоги роботодавця щодо     

безпечної експлуатації електроустановок. Система підготовки електротехнічних 

працівників.  

Організаційні та технічні заходи, що створюють безпечні умови праці   під 

час роботи  на електроустановках.  

 

Тема 7. Правила безпеки при виконанні окремих видів  в електроустановках 

Класифікація електроінструменту за умов безпеки його використання.   

Вимоги щодо роботи з електроінструментами. 

Вимоги щодо виконання робіт зі зварювальними апаратом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Лабораторні  роботи 

4.1 Дослідження небезпечності різних типів  електричних мереж. 

4.2 Дослідження розтікання струму в землі при замиканні фази електричної 

мережі на землю. 

4.3  Дослідження опору заземлювача розтіканню електричного струму. 

4.4  Дослідження ефективності захисного заземлення електроустановки. 

4.5 Дослідження ефективності заземлювального пристрою електроустанов-

ки. 

4.6  Дослідження вибухозахисту в електрообладнанні. 

4.7 Дослідження пожежонебезпечних  заходів на  електроустановках. 

4.8 Дослідження захисних заходів від ударів блискавкою. 

4.9 Дослідження прийомів надання першої допомоги потерпілому   в разі 

ураження електричним струмом. 

 

Розподіл навчального аудиторного часу за розділами, темами та видами на-

вчальних занять, курс – 4-й, семестр - 7-й 

Розділи,теми Всього  Лекції Лабораторні  Контрольні Іспит 

Модуль 1      

Тема 1 4 4    

Тема 2 8 4 8   

Тема 3 8 4 4   

МК  №1      

Модуль 2      

Тема 4 8 4 4   

Тема 5 22 8 10   

МК №2      

Модуль 3      

Тема 6 6 4 2   

Тема 7  8 4 4   

МК № 3      

Усього по  

дисципліні 
64 32 32  + 

5. Перелік рекомендованих контрольних(розрахунково-графічного завдання) 

робіт 

 

Семестр 
Номер контрольної роботи  Кількість  

годин 

7 Розрахунково-графічне завдання  2 
 



  

6. Питання для СРС 

1. Міжнародна електрична комісія її завдання та функції.   Міжнародне співро-

бітництво в галузі електробезпеки. 

2. Аналіз умов безпеки в різних типів електричних мережах. 

3. Аналіз електричного опору землі його залежність від різних умов 

4. Пристрої захисного вимкнення: кваліфікації, типи та порядок  застосування. 

5. Передавання електроенергії: електропроводки – сфери              застосування, 

вид проводів та кабелів   

7. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

1. Закон України «Про охорону праці» від 21.11.2002 р. - Харків.Вид-тво 

«Форт», 2013. 

2. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В. В. Березуць-

кого. – Х.: Факт, 2007. – 480 с. 

3. Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання. 

Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 №  1149., 

4. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Затв. наказом 

Держнаглядохоронпраці від 09.01.93 № 4. 

5. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затв. наказом 

МОЗ України від 21.05.07 № 246. 

6. НПАОП 0.00-8.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експерт-

ного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатку-

вання підвищеної небезпеки. Затв. постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2004 р. № 687. 

7. Правила експлуатації електрозахисних засобів. Затв. наказом Мінпраці від 

05.06.01 № 253. 

8. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних устано-

вок засобів. Затв. наказом Мінпраці від 21.06.01 №  272. 

9. Правила улаштування електроустановок. Розділ 1. Загальні правила. Глава 

1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки, Затв. наказом Мінпаливене-

рго України від 28.08.06 № 305. 

10. ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках   бу-

динків і споруд. 

 

Додаткові джерела (довідники, нормативні видання, сайти Інтернет, 

тощо) 

1. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Энергия, 1984.–448 с. 

2. Электротехнический справочник: в 2–х томах / Под ред. В.Г.Герасимова и 

др. –7–у изд., доп. –М.: Энергоатомиздат, 1985, 1987. –488 с.,520 с. 

3. ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезоласность. Общие    

требования (ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги). 



 

4. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо      

безпеки). 

5. ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение 

свыше 1000 В. Требования безопасности (ССБП. Електротехнічні пристрої 

на напругу вищу ніж 1000 В. Вимоги щодо безпеки). 

6. ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ. Устройства защитного отключения.                   

Классификация. Общие технические требования (ССБП. Пристрої захисного 

від’єднання. Класифікація. Загальні технічні вимоги). 

7. ГОСТ 11516-94 (МЗК 900-87) Ручные инструменты для работ под             на-

пряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие тре-

бования и методы испытаний (Ручні інструменти для робіт під напругою до 

1000 В змінного та 1500 В постійного струму. Загальні вимоги та методи 

випробувань). 

8. ГОСТ 14254-96 (МЗК 529-89) Стеление защиты, обеспечиваемые оболонка-

ми (Ступені захисту, що забезпечуються оболонками). 

9. ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки 

заземлення. Конструкция и размеры (Вироби електротехнічні. Зажими      за-

землювальні та знаки заземлення). 

10. ГОСТ 28259-89 Производство работ под напряжением в электроустановках. 

Основные требования (Проведення робіт під напругою в                           еле-

ктроустаткованні. Основні вимоги). 

 

 

 

Програма розроблена:  доцент  Янчик О.Г. 


