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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

   Робоча навчальна програма з дисципліни “Електробезпека ” для студентів 3 курсу денної
форми  навчання, галузь  знань  5.0507  «  Електротехніка  та  електромеханіка»напрям
підготовки  5.050701  «  Електротехніка  та  електротехнології» )  передбачає  самостійне
вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Самостійна робота є
складовою частиною навчального процесу на рівні  підготовки молодшого спеціаліста  і
сприятиме  розвитку  навичок  самостійного  вирішення  питань  електробезпеки  у
промисловості.
  Мета самостійної  роботи – доповнення і  закріплення знань,  набутих за час вивчення
теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з
нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також підготовка до самостійного
створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва.



2 Вказівки до самостійної роботи
На самостійну роботу, згідно навчально-робочою програмою передбачено 24 години.

Таблиця — Тематика для самостійного вивчення дисципліни “Електробезпека”, 
необхідний час і номер джерела за списком літератури

№
п/п

Самостійна навчальна робота студента Кількість
годин

Література

1
Вимоги безпеки при роботі в електроустановках

2 ПУЕ

1.7.3- 1.7.53
2

Захисне занулення

2 ПУЕ

1.7.115-

1.7.119
3 Вказівники напруги. Збереження захисних приладів, перевірка 

захисних засобів

2 ПУЕ 1.7.71-

1.7.76
4 Аналіз небезпеки виникаючої при замиканнях на корпуса 

електроустаткування
4

5

Конструкція електрозахисних засобів

2 ПУЕ

1.7.151-

1.7.159
6 Правила ви користування і зберігання електрозахисних 

засобів

2 ПУЕ

54.11
7 Експлуатація діючих електроустановок. Вимоги до них. 

Виконання робіт в електроустановках

2 ПУЕ

5.5-5.8
8

Організаційні і технічні заходи з електробезпеки. 
2 ПУЕ

5.10
9

Перша медична допомога при опіках, обмороженні, 
зупинці серця та запамороченнях. Дії відповідального 
персоналу під час розслідування випадків ураження 
людини електричним струмом

2 Держ. норм.

акт про

охорону

праці
10 Виконання ОДЗ за модулем №2 4 завдання
11 Разом по дисципліні 24

Список літератури
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Додаткова

1. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: 
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