
ПЕРЕЛІК 
питань для підготовки до екзамену з дисципліни 

 «Організація безпечного електроспоживання» 

 

1. Обов'язки особи, відповідальної за експлуатацію, електроустановок 

споживачів. 

2. Установка заземлення. Зберігання та облік заземлення. 

3.  Організація безпечної експлуатації електроустановок. 

4. Організація роботи відряджених працівників. 

5. Вимоги до працівників, які здійснюють оперативні обслуговування 

електроустановок. 

6. Огляд повітряних ліній електропередач і кабельних ліній. 

7. Виконання робіт в електроустановках. 

8. Виробництво робіт із запобігання аваріям. Короткочасні роботи. 

9. Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках. 

10. Вимоги до робіт із застосуванням переносних електричних світильників. 

11. Роботи, що виконуються за нарядом-допуском, розпорядженням і в порядку 

поточної експлуатації. 

12. Основні і допоміжні засоби індивідуального захисту, що застосовуються в 

електроустановках до і вище 1000 В. 

13. Порядок видачі та оформлення наряду-допуску. Склад бригади що працює 

за нарядом. 

14. Роботи на комутаційних апаратах і розподільних пристроях. 

15. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт. 

16. Нагляд під час виконання робіт по нарядам. Оформлення  перерв в роботі. 

17. Переведення бригади на нове місце роботи. 

18. Вимоги до електрозварюванню обладнання. 

19. Закінчення робіт. Закриття наряду-допуску. Виконання робіт, що 

виконуються за розпорядженням і в порядку поточної експлуатації. 

20. Порядок випробування електричної міцності ізоляції переносного 

електроінструменту. 

21. Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках за 

розпорядженням. 

22. Роботи під час обслуговування електродвигунів. 

23. Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках 

в порядку технічної експлуатації. 

24. Порядок випробування зварювального обладнання 

25. Включення електроустановок після повного закінчення робіт. 

26. Заземлення. Призначення і загальні технічні вимоги. 

27. Технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках. 

28. Захист електродвигунів, напругою до 1000 В. 

29.  Відключення напруги і перевірка його відсутності.  Вивішування  плакатів 

безпеки. Огородження робочого місця. 

30. Обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Обходи та огляд ліній. 

31. Роботи з вимірювальними приладами і електролічильниками. Робота з 

переносними електричними машинами, електроприладами. 

32. Основні способи захисту від статичної електрики. 

33. Обслуговування електроустановок у вибухонебезпечних зонах. 

34. Заземлювачі, захисні і нейтральні  провідники та їх характеристики. 

35. Перелік документації, який необхідний при експлуатації електроустановок. 

36. Заземлювачі, захисні і нейтральні  провідники Особливості заземлення 

електроустановок, експлуатованих у вибухонебезпечних зонах. 



37. Роботи, які забороняється виконувати у вибухонебезпечних зонах. 

38. Проведення випробування обладнання. Робота з мегомметром. 

39. Порядок опосвідчення стану безпеки електроустановок. 

40. Огляд розподільних пристроїв і електродвигунів. 

41. Область застосування Правил  улаштування електроустановок. 

42. Вибір перетину провідників за  нагріванням  і за економічною щільності 

струму. 

43. Вимірювання електричних величин. Вимоги до засобів вимірювання. 

44. Розподільні пристрої. Загальні вимоги. Установка розподільних пристроїв. 

45. Занулення. Частини електроустановок, що підлягають занулення або 

заземлення. 

46. Кабельні лінії. Загальні технічні вимоги. 

47. Способи прокладки кабельних лінії. 

48. Установка силових трансформаторів. 

49. Електродвигуни. Вибір електродвигунів. Установка електродвигунів. 

50. Конденсаторні установки. Область застосування. Установка конденсаторів. 

51. Внутрішнє освітлення. Загальні вимоги. 

52. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах. Вибір електрообладнання. 

53. Світильники, електричні апарати і прилади, призначені для роботи у 

вибухонебезпечних зонах. 

54. Засоби і способи захисту від блискавки. Захист ГРП. 

55. Умови виникнення статичної електрики. Оцінка небезпеки його 

накопичення. 

56. Способи захисту від статичної електрики обладнання ГРП, ГНП, ДПС і ГРС. 

57. Захист персоналу від статичної електрики. 

58. Крокові напругу. Зона нульового потенціалу. Робота в зоні крокової 

напруги. 

59. Травматизм. Величина струму небезпечного і смертельного для життя 

людини. 

60. Фібриляція серця. Надання першої допомоги при ураженні електрострумом. 
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