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Обсяг дисципліни: 4  кредити ECTS 120  годин. 

Лекцій: 32  годин. 

Лабораторних занять: ___ годин. 

Практичних занять: 32  годин. 

Форма контролю: іспит 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня « 

магістр»: перший  семестр. 

Мова викладання: українська.  

Мета вивчення дисципліни «Організація безпечного електроспоживання» є 
забезпечення      майбутніх фахівців методичними основам електробезпеки 

при виконанні робіт на електричних установках, а також оволодіння ними 

методами виявлення потенційних джерел небезпеки та захисту від їх дії на  

людини електричним   струмом, електричної дуги, електромагнітного поля та 

статичної електрики. 

 

Компетентності:  
ЗК-5 визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених 

завдань і взятих обов’язків; 

ЗК-6  здатність до використання знань з вищої математики, креслення, 

хімії, фізики, теоретичної механіки, матеріалознавства та технології 
матеріалів, механіки рідини та газів у професійній діяльності;  

 ПК-3  здатність аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку об'єктів 

господарювання (технологічних процесів і обладнання) для людини й 

навколишнього середовища; 
ПК-6  здатність  шляхом самостійного навчання, проведення аналізу і 

надання критичної оцінки інформації з різних джерел, освоїти нові галузі 
знань, використовуючи здобуті знання з цивільної безпеки; 

ПК-15  здатність аналізувати основні процеси, що мають місце при дії 
вражаючих чинників на поведінку матеріалів для визначення засобів захисту 

працюючих; 

ПК-16  здатність здійснення контролю за додержанням у підрозділах 

підприємства законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони 

праці, враховуючи особливості техногенної небезпеки об’єкта, техногенну 

небезпеку виробничих процесів, вимоги чинних нормативних документів, в 

умовах виробництва 

ПК-17  уміння  оптимізувати методи й засоби забезпечення безпеки 

людини від впливу різних негативних чинників;  

ПКс-2  уміння   надавати допомогу та консультації працівникам і 
населенню з  практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у 

надзвичайних ситуаціях; 



ПКс-7  уміння  надавати першу медичну допомогу в кризових станах 

потерпілого. 

 

Результати навчання:  

РН-11  застосовувати знання законів електротехніки для аналізу та 

попередження небезпечних проявів електричної енергії в  електричних мережах 

та обладнанні;  
РНс-14  застосовувати отримані знання правових основ цивільного 

захисту, охорони праці у повсякденному житті та практичній діяльності. 
 

Теми що розглядаються  

Тема 1. Основи безпечного електроспоживання на виробництві  
Тема 2. Заходи, що забезпечують безпеку при  нормальному режимі роботи  

електроустановок.  

Тема 3.   Організаційні заходи безпеки під час роботи з 
електроустановками 

Тема 4.   Технічні  заходи, що  створюють безпечні  умови   виконання  

робіт з виростання електроустановок 

Тема 5.   Вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок 

Тема 6.   Заходи, що забезпечують безпеку в разі аварії на 

електроустановці.  
Тема 7. Небезпека дії та захист від електромагнітних полів та статичної 
електрики 

Тема 8. Протипожежна безпека в електроустановках   

Тема 9. Опосвічення стану безпеки електроустановок 

Тма 10. Основні методи надання першої допомоги потерпілим від дії 
електричним струмом 

 

Форма та методи навчання 

Лекційні заняття: читання лекції проводиться шляхом зачитування 

матеріалу, застосовуючи такій послідовності – вступна, тематична та 

заключна  лекція. Для активізації заняття застосовується підготовлений 

дидактичний матеріал, який демонструється з використанням технічних 

засобів навчання. 

 Практичні заняття: проводяться на підставі складених ситуаційних 

завдань, шляхом проведення розрахунків за визначеними варіантами.   

 

Методи контролю  
 

Поточний контроль реалізується у формі опитування на практичних 

заняттях, захисту виконаних лабораторних робіт, тестів, виконання 

індивідуальних завдань.   

Контроль складової навчальної програми,  яка опановується  під час 

самостійної роботи студента, проводиться: 



 лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, рішення тестів;  

практичних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань; 

індивідуального завдання – захист виконаного розрахункового 

завдання.  

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 
семестрового екзамену (усній формі за екзаменаційних білетах),  в обсязі 
навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і у терміни, 

встановлені навчальним планом.  

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену за умови 

повного відпрацювання всіх практичних занять, а також захисту 

розрахунково завдання, передбачених навчальною програмою. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Поточне 

 тестування  

Практичні 
заняття 

Розрахункове 

завдання 
Індивідуаль
ні завдання 

Сума  

20 40 30 10 100 

 

 

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 



Основна література: (перелік літератури, яка забезпечує цю дисципліну) 

№ 

п/п 
Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, каталог 

інформаційного і матеріального забезпечення 

1 Закон України "Про охорону праці". від 14.10.92 № 2695-ХІІ (із змінами). 

2 Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність" Затв. ВР 

України 15.01.2015 р., № 124-VIII.  

3 Закон України "Про електроенергетику" Затв. ВР України 16.10.1997 р., 

№ 575/97 (із змінами № 514- VIII від 04.06.2015).  

4 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності" Затв. ВР України 01.12.2005 р., № 3164- IV.  

5 Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки". Відомості Верховної 
Ради, 2001, № 15, ст.73. 

6 
Закон України  "Про охорону навколишнього середовища", Введений  в 

дію Постановою ВР № 1268-XII від 26.06.91  ВВР, 1991, № 41, ст.547  

(Із змінами, внесеними згідно із Законами)  

7 Кодекс цивільного захисту України. Затв. ВР України 02.10.2012 р.,  

№ 5403 - VI. (із змінами і доповненнями від 02.06.2016 р., № 1404-VIII)  

8  Постанова КМ України від 29.10.2009 № 1149,  "Технічний регламент 

безпеки низьковольтного електричного обладнання."        

9 
Постанова КМ України від 11.07.2002 р. № 956 Про ідентифікацію та 

декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки .  

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України)  

10 
Постанова КМ України від 07.10.2003 р. № 1585 Технічного регламенту 

модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним 

знаком відповідності.  

11 
Постанова КМ України  від 17.04.2019 р. № 337   Про затвердження 

Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві 
12 ДСТУ 2293:2014  Охорона праці. Терміни та визначення основних понять 

Затвр. наказ Мiнекономрозвитку України вiд 02.12. 2014 р. № 1429 

13 
ДСТУ Б В.2.5-82:2016   Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до 

захисних заходів від  ураження електричним струмом. Затвер. наказ 
Мінрегіон України від 01.07. 2016  

14 
ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.  Від 

15.06.2016  наказ Мінрегіон України  № 158 

15 
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Улаштування блискавкозахисту будівель і  споруд. Наказ 
Мінрегіон.України від 27.06.2008 № 269. 

16 

ДСанПіН  "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу".   Від 08.04.2014 наказ МОЗ України № 

248. 

17 
ДСанПіН Захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань 

Затв. наказом МОЗ України  від 01.08.1996 № 239  

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ  № 266 від 13.03.2017) 

18 
ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультра звуку та 

інфразвуку. Затв. Постановою Головного держсанлікаря  від 01.12.1999 р. 

№ 37  



19 
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок. Від 21.06.2001 наказ № 272 

Мінпраці України 

20 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів. Від 09.01.1998 наказ № 4 Держнаглядохоронпраці України  

21 
НПАОП 0.00-1.28-10  Правила охорони праці під час експлуатації 
електронно-обчислювальних машин. Від 26.03.2010 наказ № 

65Держгірпромнагляд  

22 НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. Від  

05.06.2001 наказ № 253 Мінпраці України 

23 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями. Від 19.12.2013 наказ № 966 

Міненерговугілля України  

24 НПАОП 0.00-4.35-04.  Типове положення про службу охорони праці  Затв. 

наказ Держнаглядохоронпраці України  15.11.2004 № 255 

25 

НПАОП 0.00-8.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та 

експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки. Затв. постановою КМ України від 

26.05. 2004 р. № 687 

26 
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою  

Від 26.01.2005 наказ № 15 Держнаглядохорон праці України. 

Зареєстровано: від 15.02.2005 № 232/10512 Мін’юст 

27 

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони 

праці підприємства  Від 21.03.2007 Наказ № 55 Держгірпромнагляд Зміни: 

від 25.09.2007 Наказ № 216 Держгірпромнагляд Зареєстровано від 

07.11.2007 № 1252/14519 Мін’юст України 

28 

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Від 26.01.2005 Наказ 
№ 15 Держнаглядохорон праці України. Зміни від 16.11.2007 Наказ № 273 

Держгірпромнагляд, від 30.01.2017 Наказ № 140 Мінсоцполітики 

Зареєстровано: від 30.01.2017 Наказ № 140 20.02.2017№ 234/30102 

Мін’юст України 

29 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці  
Від 29.01.1998 Наказ № 9 Комнаглядохорон праці  Мінпраці України 

Зареєстровано від 07.04.1998  № 226/2666 Мін’юст України 

30 

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві  
Від 21.12.1993 Наказ №132 Держнаглядохорон праці України. Зміни: від 

01.11.2016 наказ № 1259 Мінсоцполітики України  Зареєстровано: від 

23.11.2016  № 1517/29647 Мін’юст України  

31 

НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право 

проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування 

підвищеної небезпеки. Від 20.12.2006 Наказ № 16 Держгірпромнагляд 

Зареєстровано: 07.02.2007 № 103/13370 Мін’юст України  

32 
НПАОП 0.00-6.15-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок 

споживачів. Від  30.12.1999 Наказ № 258 Держнаглядохорон праці 
України  

33 
НПАОП 0.00-1.28-10  Правила охорони праці під час експлуатації 
електронно-обчислювальних машин. Від 26.03.2010 наказ № 

65Держгірпромнагляд Зареєстровано: від 19.04.2010 № 293/17588  

34 НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 



працівникам загальних професій різних галузей промисловості  
Від 16.04.2009 наказ № 62 Держгірпромнагляд Зареєстровано: від 

12.05.2009 № 424/16440 Мін’юст України  

35 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.  Затв. наказ 
міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 258 у редакції 
наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості 13.02.2012  № 

91, (зі змінами та доповнення у відповідності до наказів Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості № 91 від 13.02.2012 № 905 від 

16.11.2012 № 273 від 16.05.2013  

36 
Правила улаштування електроуставок. 6-те вид. перероб. Й допов. – Х.: 

2017 

37 Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затв. 

наказом МОЗ України від 21.05.07 № 246.  

38 Вступ до спеціальності. Текст лекцій для студентів за напрямком підготовки 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
Основи професійної безпеки та  

здоров’я людини 

Техногенна та екологічна безпека в умовах 

виробництва 

Пожежна безпека виробництв 
Системний аналіз у вирішенні задач професійної 

та промислової безпеки 

Медицина надзвичайних ситуацій 
Регіональна та промислова безпека в умовах 

сталого розвитку 

Теорія ризиків 
Техногенно-економічний аналіз професійної та 

промислової безпеки 

Розслідування, облік та аналіз 
нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій 

Ризик менеджменту використання обладнання та 

технологій 

Електробезпека  
Організаційно-технічне забезпечення аудиту з 
професійної безпеки робочих місць в галузі 

Системи контролю небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів 

Експертиза та обстеження у сфері промислового 

будівництва та цивільного захисту 

Управління охороною праці  

Потенційно-небезпечні виробничі 
технології та їх ідентифікація 

 

Експертиза  з охорони праці  
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