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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%):  57,7/42,3 

для денної форми навчання - % 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань : 14 

«Електрична інженерія» 

 

Нормативна 

(за вибором) 

Блоків модулів - 1 Спеціальність:  
141«Електроенергетика,                           

електротехніка та 

електромеханіка» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 5  3-й  

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання- Семестр 

Загальна кількість годин - 
90 

 6-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента -3 

Освітньо- 

кваліфікаційний  

рівень:  

молодший спеціаліст 

 

 44  год.  

Самостійна робота 

 38  год.  

Лабораторних  -  8 год. 

Вид контролю 

 залік 



 

 

2   Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1 Метаю викладання дисципліни «Електробезпека» є виявлення методів 

створення умов безпечної експлуатації промислового електрообладнання та 

основи електробезпеки для електротехнічних працівників спеціальності 141 

«Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка»  

Досягнення мети навчальної дисципліни забезпечується  шляхом  

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині: 

вільне володіння державною мовою; інноваційність; здатність поєднувати 

теоретичні знання з практикою; набуття  студентами комунікативних навиків та 

інші  компе-тентності, передбачені стандартом освіти. 

   2.2 Основні завдання вивчення  навчальної дисципліни «Електробезпека» 

є: надання студентам базових знань та практичних навичок з основ 

електробезпеки, що сприятиме формуванню у студентів уяви про обставини та 

основні причини ураження електричним струмом, про  дію струму на організм 

людини;  правила улаштування електрообладнання і  поняття про заземлення 

електроустановок та схеми заземлення і занулення .  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 

- організаційні та технічні заходи, що забезпечують безпеку при роботі в 

електроустановках; 

-  вимоги до території та виробничих приміщень, у яких розташовані 

електричні установки; 

- вимоги електробезпеки при експлуатації та ремонті електроустановок; 

- правила безпечної експлуатації електричних установок;  

- загальні вимоги електробезпеки при проведенні ремонтів; 

-  вимоги безпеки при випробуваннях та перевірці справності стану 

електроустановок на промислових підприємствах; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

 

-   визначати джерела потенційних небезпек при проведенні монтажних та 

ремонтно-експлуатаційних робіт в електроустановках; 

-        організовувати усунення небезпеки у виробничих процесах 

-   визначати необхідні організаційно-технічні заходи електробезпеки при 

проведенні робіт в електроустановках. 

-       надавати першу допомогу постраждалому від дії електричного мструму; 
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3.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи електробезпеки  

Тема 1 Вступ. Основні визначення.  

Обставини та причини ураження електричним струмом. 

Ураження людини електричним струмом. Види електротравм. 

Вплив електричного струму на організм людини. Небезпека ураження в 

електроустановках напругою до 1000В і вище 1000В. Струм відчутний, 

смертельний, інші. Наслідки дії різного за величиною струму на організм. 

Напруга дотику. Крокова напруга. Причини ураження електричним струмом. 

Вплив шляху протікання струму на наслідки його діє.  

Тема 3.Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним 

струмом. Фактори, що збільшують небезпеку ураження людини струмом. Вплив 

шляху протікання струму на наслідки його діє.  Залежність ступені ураження 

людини електричним струмом від зовнішніх факторів, від психологічного стану, 

тощо. Дія виробничих факторів та оточуючого середовища на людину. 

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, їх вплив на працюючих.  

Методи та способи зниження шкідливого впливу . 

Тема 4.Дія електричного струму на організм людини.  

Місцеві електротравми. Фактори ,що впливають на наслідки дії струму. 

Електричний опір  людини. Тіло людини як провідник електричного струму. 

Залежність опору тіла людини від величини напруги, роду струму, частоти. 

Тема 5.Статична електрика і електромагнітні поля. 

Захист від статичної електрики. Блискавкозахист будівель і споруд. 

Тема 6.Надання першої допомоги потерпілим від дії електричного струму.  

Тема 7.Класифікація приміщень. Охорона електричних мереж.  

Класифікація електроустановок . Що називається електроустановкою.  

Відкриті і закриті електроустановки.  

Стандартні напруги діючих електроустановок.  

Умови роботи електроустановок в приміщеннях. 

Класифікація приміщень по небезпеці ураження струмом. 

Тема 8.Захисні засоби,що використовуються в електроустановках 

Тема 9.Небезпека замикання на землю в двопровідних мережах  змінного струм 

Тема 10.Лабораторна робота №1  

«Оцінка небезпеки ураження електричним струмом в двопровідних  

мережах змінного струму.» 

Тема 11. Лабораторна робота №2 

«Дослідження небезпеки ураження людини електричним струмом 

 у трифазних електричних  мережах напругою до 1000В» 
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Тема 2.Явище стікання струму в землю. 



Змістовий модуль 2.  

Загальні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок  

Захист від ураження електричним струмом 

Види ізоляції. Захисні оболонки і огорожі. Блокування- схема  

Ізоляція струмопровідних частин, параметри ізоляції, постійний контроль 

ізоляції.   Справність ізоляції струмопровідних частин - умова безпечної та 

безаварійної роботи обладнання. Класи ізоляції.  

  Тема 13.Інтегроване заняття.   

Екскурсія на РЕМ ;фільм; звіт;презентація:  Випробування ізоляції, мета, види. 

 Випробування ізоляції обертових машин.  

Технічна документація на випробування ізоляції в електроустановках та 

лабораторіях. Мета і види випробування ізоляції.  

Тема 14.Захисне заземлення. Робоче заземлення.  

Природні і штучні заземлювачі. Схема приєднання заземлюючих провідників 

Блокування, що забезпечують безпеку виконання робіт, загальні відомості, види. 

Причини використання блокування. Визначення та види блокування 

Тема 15.Лабораторна робота №3 

Розрахунок заземлення 

«Оцінка стану і розрахунок захисного заземлення електроустановок» 

Тема16.Контроль ізоляції- схема ПАКІ   

Періодичний контроль ізоляції в процесі експлуатації. 

Постійний контроль опору ізоляції виконує такі функції:  

спостереження за загальним станом ізоляції відносно землі у процесі роботи 

електроустановки. 

Тема 17.Зрівнювання потенціалів. Автоматичне  вимкнення живлення. Занулення.  

Існуючі електрозахисні заходи. 

Тема 18.  Мала напруга. 

Використання малих напруг, відокремлюючі трансформатори. 

 Величина малої напруги. Сфера застосування малої напруги.  

Труднощі, що виникають при використанні малої напруги.  

Джерела живлення для створення мереж з малою напругою.  

Необхідність застосування відокремлюючих трансформаторів.  

Організація та технічні заходи для безпечного виконання робіт  

Тема 19. Захисне заземлення.  Терміни та визначення понять.  

Принцип дії захисного заземлення. Застосування захисного заземлення в 

електроустановках. Захисне заземлення - нормативні документи, які 

регламентують сферу застосування захисного заземлення. Захисна дія 

заземлення. Захисне і робоче заземлення, що використовуються в діючих 

електроустановках. Визначення заземлення.  
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Тема 12.Ізолювання  струмовідних частин.  



Тема 20. Конструкція заземлюючих установок  

Складові частини заземлюючої установки, матеріали, що застосовуються для 

побудови заземлюючої установки. Заземлювач та заземлюючий провідник. 

Порядок побудови заземлюючої установки. Глибина прокладання, огородження 

місця, тощо. 

Тема 21.Заземлення опор повітряних ліній електропередач 

Необхідність виконання заземлення повітряних опор. Умови заземлення 

повітряних ліній напругою 6-20 кВ, 35 кВ., до 1000В. Додаткові заходи до 

заземлення при виконанні робіт. Кількість і місця встановлення заземлення на 

опорах в залежності від умов. Підключення переносного заземлення. 

Тема 22. Розрахунок заземлюючої установки методом коефіцієнта екранування 

Визначення способу розрахунку заземлення.  

Розташування заземлювачів. Вплив конструктивних розмірів.  

Визначення кількості стрижнів заземлення.  

Урахування впливу з’єднувальної полоси.  

Тема 23.Контроль технічного стану заземлюючих установок  

Огляд місця розташування заземлюючої установки.  

Перевірка характеристик заземлення. Способи перевірки.  

Прилади, що застосовуються для визначення опору заземлюючої установки.   

Тема 24.Визначення технічного стану заземлюючих установок. 

Дослідження опору заземлювача за допомогою вимірювача опору заземлювачів 

типу Ф4103-М1. 

 Тема 6 Захисне занулення. Терміни та визначення понять.  

Принцип дії захисного занулення.  

Застосування занулення в електроустановках. 

Тема 25.Класифікація електротехнічних виробів за вимогами електробезпеки 

Електротехнічні вироби, їх види. Ізолюючі, огороджуючи, додаткові засоби. 

Основні і допоміжні засоби. Основні і допоміжні засоби в електроустановках 

напругою до 1 кВ і вище 1 кВ. Конструкція електротехнічних виробів. Правила 

їхнього застосування, зберігання, випробування 

Тема26. Розрахунок занулення 

Захисне вимкнення. Принцип захисної дії . Вимоги до захисного вимкнення: 

швидкодія, селективність, надійність, чутливість, простота.  

Область використання захисного вимкнення. Принципи побудови схем 

швидкодіючого захисного вимкнення.  

Особливості і робота принципової схеми захисту. 

Тема 27.Контроль занулення. 

Мета Контролю занулення, періодичність перевірки занулення. Зовнішній огляд 

системи занулення. 

Прилади для контролю занулення(вимірювання малих опорів).Захисне вимкнення.  
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Тема 29Захисна ізоляція робочого місця 

Тема 30.Захист від появи вищої напруги з боку низької 

Тема 31.Класифікація захисних заходів в електроустановках 

Змістовий модуль 4.  

Запобігання аваріям в електроустановках 

Тема 32.Класифікація електрозахисних засобів 

Необхідність електрозахисних засобів, їх види. Визначення електрозахисних 

засобів. Ізолюючі, огороджуючи, додаткові засоби. Основні і допоміжні засоби. 

Основні і допоміжні засоби в електроустановках напругою до 1000 В і вище 1кВ. 

Тема 33.Конструкція електрозахисних засобів 

Конструкція ізолюючих (оперативних, ремонтних,вимірювальних) штанг, їх 

призначення. Конструкція ізолюючих кліщів, залежність конструкції від напруги 

в електроустановці. Струмовимірювальні кліщі, їх конструкція. Інші види 

електрозахисних засобів 

Тема 34.Переносні плакати, монтерські пояси  

Плакати в електроустановках. Забороняючі, попереджуючі та інші види 

плакатів. Зовнішній вигляд плакатів. 

Робота на висоті. Конструкція монтерського поясу (кушак, кріпильна стропа, 

карабін-застібка, страхуючий канат). Перевірка стану монтерського поясу 

перед використанням. 

Тема 35.Правила зберігання та використання електрозахисних засобів  

Правила застосування електрозахисних засобів. Приміщення та умови  

зберігання електрозахисних засобів. Перевірка стану електрозахисних засобів . 

Тема 36.Електричні випробування електрозахисних засобів  

Порядок випробування електрозахисних засобів в залежності від їх виду. 

Конструкція і схема установки для випробування. Періодичність випробування 

та величина випробувальної напруги електрозахисних засобів. Оформлення 

результатів випробувань. 

Змістовий модуль 5.  

Правила безпеки при виконанні робіт в електроустановках загального та 

спеціального призначення. Опосвідчення стану безпеки електроустановок  

Тема 37.Вимоги до персоналу, що обслуговує електроустановки  

Необхідність в наявності персоналу. Кваліфікаційні групи. Робота 

кваліфікаційної комісії. Присвоєння групи і періодичність складання екзамену. 

Тема 38.Експлуатація діючих електроустановок 

Безпека проведення земляних робіт, монтаж кабелів, улаштування з’єднувальних 

приладів. Оперативне обслуговування електроустановок . 
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Тема 28  Лаборатона робота №4  

«Розрахунок системи захисного занулення» 



Тема 39.Виконання робіт в електроустановках 

 Ремонтно-налагоджувальні роботи в електроустановках.  

Класифікація робіт в в електроустановках: роботи з зняттям напруги, роботи 

без зняття напруги поблизу від струмоведучих частин, роботи без зняття 

напруги на віддаленні від струмоведучих частин. 

Тема 40. Технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт при знятті напруги  

Відключення електроустановок.  

Вивішування плакатів, огородження в місцях виконання робіт. Перевірка 

відсутності напруги.  

Тема 41.Організаційні заходи, що забезпечують безпеку виконання робіт 

Проведення організаційних заходів при роботі в електроустановках. 

Робота по наряду, по розпорядженню, в порядку поточної експлуатації.  

Порядок оформлення наряду, складу працюючих, нагляду під час роботи.  

Допуск бригади до роботи по наряду. Зміни в складі бригади.  

Оформлення наказу на роботу в порядку поточної експлуатації.  

Тема 42. Виконання робіт за розпорядженням 

Перелік робіт що виконуються за розпорядженням.  

Порядок оформлення розпорядження, форми, які передбачається щодо 

оформлення розпоряджень.  

Порядок видачі і оформлення розпорядження для роботи в електроустановках.  

Кваліфікація робітників, що можуть працювати по наряду.  

Роботи по запобіганню або усуненню наслідків аварії. 

Тема 43.Заходи, що забезпечують безпеку виконання робіт без зняття напруги  

(на струмопровідних частинах під напругою). 

Робота на струмопровідних частинах під напругою.  

Заходи, що дозволяють проведення таких робіт.  

Тема44. Семестрова контрольна робота  

Тема 45.Підсумкове заняття.Залік. 
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          4. Структура навчальної дисципліни «Електробезпека» 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Література 

 денна форма 

 усього у тому числі 

 л п лаб інд.  с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Основи електробезпеки   

Тема1. Вступ. Основні визначення. Обставини та 

причини ураження електричним струмом. 

 

2 2     
П.П.Кухров 

Сякий (1) 
Стор 6-18 

Тема2.  Явище стікання струму в землю. 
Напруга дотику. Крокова напруга. Причини 
ураження електричним струмом. 

2  2     

С.18-20 

Стор 21(НД) 

Стор23 крок 

Тема3. Чинники, що впливають на тяжкість 

ураження людини електричним струмом. 

Фактори, що збільшують небезпеку ураження 

людини струмом. 

2     2 

СП 

методичка 

Тема4. Дія електричного струму на організм 
людини. Місцеві електротравми. Фактори ,що 
впливають на наслідки дії струму. 

2 2     

С.29-50 
(1) 

Стор32  
Стор 46 

Тема5. Статична електрика і електромагнітні 

поля. Захист від статичної електрики. 

Блискавкозахист будівель і споруд. 

2     2 

50-56 
(1) 

Тема6. Надання першої допомоги потерпілим від 

дії електричного струму. 
2     2 

Методичка 
 
79-(1)-104 

 Тема7. Класифікація приміщень.  
Охорона електричних мереж. С.110-117 

 
 

2 2     
С.105- 

109 

Тема. Захисні засоби,що використовуються в 

електроустановках 
2 2     

Стор. 
118-165 

Тема9. Небезпека замикання на землю 

вдвопровідних мережах  змінного струму 
2 2     

 

Тема10.     Лабораторна робота №1  

Оцінка небезпеки ураження електричним 

струмом в двопровідних мережах змінного стру 

2   2   

Методичка 

Звіт 

Тема11.   Лабораторна робота №2 
Дослідження небезпеки ураження людини 
електричним струмом у трифазних ел мережах  
напругою до 1000В 

2   2   

Методичка 

Звіт 

 
Разом за змістовим модулем 1 

22 12  4  6 
 

Змістовий модуль 2. 

Загальні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок.  

Захист від ураження електричним струмом 

 

 

 

Тема12. Ізолювання  струмовідних частин.  

Види ізоляції. Захисні оболонки і огорожі. 

Блокування- схема (178-179) 

2 2     

(1) 
166-172 

схема (178-

179) 

Тема13. Випробовування ізоляції: мета і види. 
Випробовування ізоляції апаратів, допоміжних кіл 
напругою до 1000В. Мегоомметри. 

2     2 

Інтегрований 
урок  

екскурсія 

 
 
 
 
 

      

 



Тема14.  Захисне заземлення. Робоче заземлення. 

Природні і штучні заземлювачі. Схема приєднання заз 

провідн 
2 2     

Стор 

180 

-195 

Тема15.   Лабораторна робота №3Розрахунок 

заземлення «Оцінка стану і розрахунок захисного 

заземлення електроустановок» 

 

2   2   

Методичка 

Звіт 

Тема16. Контроль ізоляції- схемаПАКІ  стор.196 2 2     
стор.196 

Тема17. Зрівнювання потенціалів. Автоматичне  

вимкнення живлення. Занулення. 
2     2 

201-208 

 

209-232 

Тема18. Електричне розділення мережі.Мала напруга. 2     2 С.229 

232-238 

Разом за змістовим модулем 2 14 6  2  6  

Змістовий модуль 3. Організація та технічні заходи для безпечного 
виконання робіт 

 

Тема19.  Захисне заземлення.  

Терміни та визначення понять.  

Принцип дії захисного заземлення. Застосування 

захисного заземлення в електроустановках. 

2 2     

Стор 180 

до стор 

190 
191-196 

Тема20.   Конструкція захисного заземлення.  

Контурне та виносне заземлення. 
2     2 

Стор 
190 

Тема21.  Заземлювальний пристрій 2     2 
Стор 
187 

Тема22. Розрахунок заземлюючої установки  (с.224.) 2     2 
методичка 

Тема 23.  Контроль технічного стану заземлюючої 

установки та пристрій захисного вимикання ПЗВ 

(стор226, рис 12-1 спрощена схема ПЗВ) 
2     2 

Стор 
198- 
226 

Тема24.  Визначення технічного стану заземлюючих 

установок. Дослідження опору заземлювача за 

допомогою вимірювача опору заземлювачів типу 

 Ф4103-М1. 

2 2     

Відео; 
Слайди; 

Електронн
ий 

конспект 

Тема25.  Захисне занулення. Системи і схеми . 

Терміни та визначення понять. Принцип дії 

захисного занулення. Застосування занулення в 

електроустановках. 

2 2     

Стор 214 

215 схема 

рис 11-4 

Рис 11-5 

стор216 

 

Тема 26. Зрівнювання потенціалів в 
електроустановках. 
 
 

1     1 
Стор 

201-208 

Тема27.  Автоматичне вимикання живлення. 
Контроль занулення. 
 Схема, яка пояснює принцип занулення.    

1     1 
209-224 

Тема28.    Лаборатона робота №4  2   2   
 

Тема 29.   Схема повторного заземлення нульового 
проводу стор 224 рис 11-8 2 2     

С 223 
-225 

 

Тема 30. Захист від появи вищої напруги з боку  

    низької стор 220  рис 11-6 схема, яка пояснює  

    небезпеку  переходу вищої напруги на сторону нижч 

2     2 

Стор 
219 
220 

Тема 31. Класифікація захисних заходів в 

електроустановках 
2 2     

 

Разом за змістовим модулем 3 24 10  2  12  

Змістовий модуль 4. Запобігання аваріям в електроустановках  

  Тема 30.   Класифікація електрозахисних засобів: 

ізолювальні (основні, додат.), огороджувальні 

екрануючі 
2 2     

 



 

 

 

31.Конструкція електрозахисних засобів. 2     2  

32.Переносні плакати, монтерські пояси. 2     2  

33. Правила зберігання електрозахисних засобів 2     2  

34.Правила використання електрозахисних засобів 2 2     
 

35. Електричні випробовування електрозахисних 

засобів – інтегроване заняття 
2     2 

 

Разом за змістовим модулем 4  12 4    8  

Змістовий модуль 5. Правила безпеки при виконанні робіт в електроустановках загального та 

спеціального призначення. Опосвідчення стану безпеки електроустановок 

36Вимоги до персоналу що обслуговує 

електроустановки. Кваліфікаційні групи з  

електробезпеки електротехнічного персоналу.  

Перевірка знань. Організація безпечної експлуатації 

2 2     

 

37.Експлуатація діючих електроустановок. 

Опосвідчення стану безпеки електроустановок. 
2 2     

 

38.Виконання робіт в електроустановках, технічна 

експлуатація (оперативне обслуговування, 

перемикання, тощо) 
2     2 

 

39.Технічні заходи що забезпечують безпеку робіт 

при знятті напруги 
2 2     

 

40.Організаційні заходи що забезпечують безпеку 

виконання робіт. 
2 2     

 

41.Виконання робіт за розпорядженням і в порядку 

поточної експлуатації 
2 2     

 

42.Заходи, що забезпечують безпеку виконання робіт 

 без зняття напруги 
2     2 

 

43.Надання людині, що попала під напругу, 

долікарняної допомоги. Звільнення потерпілого від 

струмовідних частин та проводів напругою до 1000В 

та вище 1000В. 

2     2 

 

44.Семестрова контрольна робота  2 2     

 

45.Підсумкове заняття .Залік.      2     2     
 

 
Усього годин 

 
 
90 

 
 
44 

 
 
 
8 

 
 
 
38 

 

 

 

 5. Теми практичних занять  
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Навчальним планом не передбачено  



 

 

6. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Оцінка небезпеки ураження електричним струмом в двопровідних 

мережах змінного струму 
2 

2 
Дослідження небезпеки ураження людини струмом у трифазних 

електричних мережах 
2 

3 
Розрахунок заземлення «Оцінка стану і розрахунок захисного 

заземлення електроустановок» 
2 

 

4 
 
 
 

 
 

Розрахунок системи захисного занулення 
 

2 
 
 
 

 
 

7. Самостійна робота 

№ 
Назва теми 

Кількість 

з/п годин 

1 
Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним 
струмом. Фактори, що збільшують небезпеку ураження людини 

струмом. 

2 

2 
Статична електрика і електромагнітні поля. Захист від статичної 

електрики. Блискавкозахист будівель і споруд. 
2 

3 Надання першої допомоги потерпілим від дії електричного струму. 2 

4 
Випробовування ізоляції: мета і види. Випробовування ізоляції 

апаратів, допоміжних кіл напругою до 1000В. Мегоомметри 
2 

5 Зрівнювання потенціалів. Автоматичне  вимкнення живлення. 

Занулення. 
2 

6  Мала напруга. 2 

7  Конструкція захисного заземлення.   Контурне та виносне заземлення. 2 

8 Заземлення опор повітряних ліній електропередач 2 

9  Розрахунок заземлюючої установки 2 

 
 
 

10 Контроль технічного стану заземлюючої установки 2 

11  Розрахунок занулення. 2 

12  Контроль занулення. 2 

13  Захист від появи вищої напруги з боку низької 

 

 

2 

14 Конструкція електрозахисних засобів. 
       2 

15 

 

16 

 

Переносні плакати. Надання людині. 

 

 Звільнення потерпілого від струмовідних частин та проводів напругою 

до 1000В та  вище 1000В. 

 

          2 

2 

17  Правила зберігання електрозахисних засобів 
       2 

18  Правила використання електрозахисних засобів 
       2 

19 
Електричні випробовування електрозахисних засобів – інтегроване 

заняття         2 



 

8.Індивідуальне завдання не передбачене 

9. Методи навчання 

 Основні методи навчання з дисципліни: 

 словесні (лекції, бесіди, пояснення, розповідь, діалог, інструктажі); 

  наочні (ілюстрації, демонстрація слайдів, діаграм та схем, спостереження); 

 практичні (лабораторні роботи, доповіді, реферати, самостійна робота); 

10. Методи контролю 

Усне індивідуальне опитування, фронтальне опитування, письмове опитування, захист 

лабораторних робіт, контрольна робота, екзамен. 

11. Критерії оцінювання 

1. Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування с одним з основних способів перевірки знань, умінь, і навичок 

студентів з навчальних дисциплін. При оцінюванні відповіді студента потрібно 

керуватися такими критеріями: 

повнота і правильність відповіді; 

ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 

мовленнєве оформлення відповіді. 

Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на певну 

тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, 

правила до конкретних випадків. 

Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 

  1)ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал;  

2)виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання 

на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за 

підручником, а й самостійно складені; 

  3)викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови. 

Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «З» ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних 

положень даної теми, але: 

 викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у 

формулюванні правил, визначень;  

 не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 

 викладає, матеріал послідовно і допускає помилки в мовленєвому 

оформленні.  

Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено 

викладає матеріал.Також оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє повне незнання 

чи  нерозуміння матеріалу. 

14 



 

 

 

2. Оцінювання письмових навчальних робіт. 

Студенти виконують різні навчальні роботи з предмету, вправи, 

розрахунки, різні види технічних диктантів, тощо. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується. 

1) ступінь самостійності студентів; 

2) етап навчання; 

3) обсяг роботи. 

При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися такими 

критеріями:    Оцінка «5» ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «З» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як половина 

завдань, або не виконано жодного завдання. 

3. Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 

 Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 

Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 

При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь. Підсумкова оцінка 

не може бути позитивною якщо лабораторні або практичні роботи не захищені або 

мають оцінку «2»             

  12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки з лабораторних робіт 

2. Конспект лекцій 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи 
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13.  Рекомендована література 

Базова 

1. П.П.Кухровський, Електробезпека на виробництві та в побуті, 

2.  Третє видання, доповнене і перероблене, X., Лідер, 2013 

3. В.Ц.Жидецький, Основи охоронипраці. Підручник для студентів вищих 

 навчальних закладів. Видання четверте перероблене та доповнене. 

                К., Знання, 2010 

4. В.Г. Іванов, Б.В. Дзюндзюк, Ю.М.Олександров,Охорона праці в 

електроустановках , К., Око, 1994 

5. Воронина А.А., Шибенко Н.Ф., Техника безопасности при работе в 

електроустановках, М., Высшая школа, 1979 

6. Кораблёв В.П., Електробезопасность (в вопросах и ответах), М., 

Московскийрабочий, 1988 . 

7. НПАОП 0.0-1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів, К., 1998 

8. Охрана труда по редакцией проф. Б.А.Князевского, М., Высшая школа,1982 

9. Правила улаштування електроустановок. Четверте видання. Перероблене й 

доповнене - X., Форт, 2011 

10.  Ю.Чекалин Н.А., Полухина Г. П., Чекалина С.А., Охрана труда в    
электрохозяйствах промышленных предприятий, М. Энергоиздат, 1990  

Допоміжна 

11. НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики. 

12. НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної робота з інструментом та ' 

пристроями. 

13.  НПАОП 40.1.-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. 
14.  40.1-32-01 Правила будови електроустановок 

 Електрообладнання спеціальних установок… 

Інформаційні ресурси 

1. Мережа інтернет 

2. Періодичні видання 
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