
  

      

 

4   Висновки  керівника  практики 

 

 

Здобувач освіти____________________ курсу, групи ____________  

денної  форми  навчання  ВСП «Фаховий коледж електрифікації 

ДДАЕУ» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»  проходив  електромонтажну  практику 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

з____________________     _________________________ 

 

Висновки: 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

 

„____” ___________ 20___ року 

 

 

 

                                              ______________   __________________ 
                                                                                                 (підпис)              (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

 Міністерство  освіти  і  науки   України 

 

ВСП «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ 

ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

 
 

Щоденник – звіт 
проходження електромонтажної практики  

зі спеціальності: 141  

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

 

 

Здобувача освіти групи________________ 
 

___________________________________ 
(прізвище, ім,я, по батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___р. 



Програма  практики 
 

1 Примірний розподіл бюджету часу 
 

Найменування видів  робіт 

Обсяг годин 

Всього 

з них 

за 
планом 

самос-
тійних 

1  Вступне заняття. 
    Інструктаж на робочому місці та з техніки безпеки 

2 2  

2  Охорона праці та вимоги електробезпеки 40 16 24 
3  Монтаж внутрішніх проводок 24 14 10 
4  Монтаж повітряних і кабельних ліній 24 16 8 
5  Монтаж електродвигунів і трансформаторів 26 18 8 
6  Монтаж паяння  нескладних електронних пристроїв на   
    базі напівпровідникової та мікропроцесорної техніки 

30 12 18 

7  Монтаж освітлювальних і опромінювальних установок 28 12 16 
8  Монтаж панелей керування технологічними процесами  
    сільськогосподарського виробництва 

28 16 12 

9  Монтаж схем  автоматичного керування двигунами 28 18 10 
10 Складання технічної документації електротехнічної служби 14 11 3 
11  Монтаж контрольно-вимірювальних пристроїв (устаткувань) 26 15 11 
   Підсумкове  заняття       

Всього: 270 150 120 
 

2 Практичне заняття 
 

Завдання практики: навчити студентів виконувати електромонтажні 

роботи, проводити монтаж внутрішніх силових і освітлювальних проводок, 

зовнішніх, повітряних і кабельних ліній, електричних машин і 

трансформаторів, комутаційно-захисної апаратури, вторинних кіл 

автоматичного керування технологічними процесами сільськогосподарського 

виробництва, електронного обладнання. 

Електромонтажна практика проводиться в електромонтажному цеху 

навчально-виробничих майстерень, у навчально-виробничих господарствах, а 

також на базі кабінетів та лабораторій навчального закладу, виробничих 

підприємств, матеріальна база яких дозволяє в повному обсязі виконати 

програму практики.  

Практика повинна включати в себе як роботи навчального характеру, так 

і виробничого призначення. 

Під час практики студенти ведуть щоденник, в якому занотовують - 

зауваження щодо монтажу електрообладнання і засобів автоматизації, 

фіксують свої спостереження, а також короткий зміст консультацій, які 

проводить керівник практики. 

  

 

Рекомендована  література 

 
1.  Правила улаштування електроустановок. - Х.: Видавництво 

«ІНДУСТРІЯ», 2008. - 424 с. 

2.  Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.  – 

К.: Видавництво «Основа», 1998. - 380 с. 

3.  Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів:  - 

Х.: Видавництво «ІНДУСТРІЯ», 2007. – 272 с. 

4.  Сакулин В. П.  Безопасность труда при эксплуатации сельских 

электроустановок. - Л.: Агропромиздат, Ленинградское  отделение, 

1987. – 255 с., ил. 

5. Охрана труда в электроустановках: Учебник для вузов.\ Под ред. 

Б.А. Князевскаго. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: 

Энергоатомиздат, 193. - 336 с., ил. 

6.  Куценко Ю.М.,  Яковлєв  В Ф. Монтаж електрообладнання і 

систем керування \ За аг. Ред. проф. Яковлєв В.Ф.  – К.: Аграрна 

освіта, 2009. – 348 с.          

7.  Марченко О.С. Довідник по монтажу і налагодженню 

електрообладнання в сільському господарстві. - К., Урожай, 1989. -

232 с. 

8. Бурда А. Г. Обучение в электромонтажных мастерских.: Учебное 

пособие для техникумов. - М.: Радио и связь, 1988, - 232 с. , ил. 

9.  Довідникова книга з електроенергетики: навчальний  посібник \ 

П.В. Волох,  М.П. Цоколенко, Л.В. Ревенко та інш. –К. : Аграрна 

освіта, 2014, - 506 с. 

10. Соколов Б.А., Соловьев П.Ф. Основи монтажа электро-

оборудования. - М.: Энергия, - 631 с., ил. 

11. Пястолов А.А.  и др. Монтаж, эксплуатация и ремонт 

электрооборудования \ А.А. Пястлов, А.А. Мешков, А.Л. Вахрамеев. 

- М.: Колос, 1981. - 335 с., ил. 

12. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных 

агрегатов и установок \ И.Ф. Кудрявцев, Л.А. Калинин,  

В.А. Каравсенко и др. - М.:  Агропромиздат, 1988. - 480 с., ил.   

13.  А. И. Кудрявцев. Применение электрической энергии в сельско-

хозяйственном производстве. Спровачник. -  М.: Издательство 

«Колос», 1974, - 622 с., ил. 
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 Проведення електромонтажної практики 
 

3 Монтаж внутрішніх проводок 
Інструктаж на робочому місці та з техніки безпеки.  Загальні відомості 

про монтаж внутрішніх проводок. Способи монтажу проводів і кабелів, 

безпека праці. 

Самостійна робота. Закінчений монтаж внутрішньої проводки в 

металевих рукавах, пластмасових трубах. Прокладання проводів на 

ізоляційних опорах, прокладання плоских і захищених проводів і кабелів. 

З'єднання мідних і алюмінієвих жил, ізолювання проводів і кабелів 

різноманітними методами. Підключення проводів і кабелів до 

електроприймачів. Позначення жил проводів і кабелів. Складання плану внут-

рішньої проводки в приміщенні з підключенням лічильника, вимикачів, 

розеток, світильників. Визначення марки та перерізу проводу за допустимим 

струмом нагрівання. 

Заключний інструктаж. Аналіз монтажних робіт внутрішніх проводок.                                                     

Реферат :  7 арк.              Література: [ 3 ], гл. 3, с.50.  

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис керівника 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



4  Монтаж повітряних і кабельних ліній 
 

Інструктаж на робочому місці та з техніки безпеки. Вимоги до 

монтажу повітряних і кабельних ліній напругою до 1000 В. Приймання ліній в 

експлуатацію. Вимірювання і профілактичні випробування ліній. Безпека праці 

при монтажі повітряних і кабельних ліній напругою до 1000 В. 

Самостійна робота. Монтаж ділянки повітряної лінії напругою до 

1000В. Розкатування та зрощення проводів. Установка стріли провисання і 

кріплення проводів до ізоляторів. Монтаж контурів заземлення і підключення 

до них обладнання ліній. Монтаж перекидок між опорою і будовою. Монтаж 

вводів у будинок. Прокладання силових кабелів у траншеях. Підготовка 

траншей для прокладання кабелю. Виконання вводів кабелю в приміщення. 

Монтаж кінцевих муфт, з'єднання силових кабелів у муфтах, випробування 

силових кабелів перед вводом в експлуатацію. Складання актів на сховані 

електромонтажні роботи. Складання документації на повітряну лінію. 

Заключний інструктаж. Технологія монтажу різних видів проводок, їх 

з’єднання. Оформлення документації. 

Реферат :  6 арк.              Література: [ 3 ], гл. 5, с.103. [13], с.187 – 192,  

с. 204 – 208; с. 237 – 239;     [14], с.30 – 32, с. 43 – 47 

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис керівника 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 Іспит на присвоєння кваліфікаційного розряду і групи 

 

Дата   

  № білета  

1.   

   

   

   

   

   

   

2.   

   

   

   

   

   

   

3.   

   

   

   

   

   

4.   

   

   

   

   

   
 



  

 

145.  Який документ засвідчує право на самостійну роботу в 

електроустановках на зазначеній посаді за фахом. 

146. Як діляться виробничі приміщення за ступенем небезпеки 

ураження людини електричним струмом? 

147. На яку глибину повинна вдавлюватися грудина при 

проведенні зовнішнього масажу серця? 

148. Які ознаки особливо небезпечних приміщень за ступенем 

небезпеки ураження електричним струмом? 

149. Як поділяються роботи в електроустановках стосовно їх 

організації? 

150. Яку групу з електробезпеки повинна мати особа 

відповідальна за електрогосподарство. 

 

 5  Монтаж електродвигунів і трансформаторів 

 

Інструктаж на робочому місці та з техніки безпеки. Вимоги до 

монтажу електродвигунів і трансформаторів. Порядок монтажу 

електродвигуна на станку, а також глибинного двигуна. Вимірювання опору 

ізоляції. Безпека праці під час монтажу електродвигунів і трансформаторів. 

Самостійна робота. Ознайомлення з паспортними даними 

електродвигуна з метою вивчення його відповідності напрузі, умовам 

навколишнього середовища, а також відповідності технологічному 

устаткуванню. Очищення електродвигуна від бруду, мастила. Випробування 

опору ізоляції. Насадження на вал електродвигуна шківа або шестерні. 

Постановка двигуна на станину, кріплення, заземлення, підключення. 

Перевірка співвісності і центрування електродвигуна з робочою машиною. 

Підключення двигуна спеціальним кабелем до станції управління. Пробний 

пуск двигуна і робота без навантаження. Ознайомлення з паспортом 

трифазного трансформатора, вимірювання опору ізоляції та опору обмоток за 

постійним струмом. Перевірка можливості включення трансформаторів на 

паралельну роботу. Підключення зварювального трансформатора. Складання 

схеми і запуск асинхронного двигуна прямим вмиканням у мережу, 

перемикання з "зірки" на "трикутник", пуск через автотрансформатор. 

Складання схеми і запуск трифазного двигуна в режимі однофазного. 

Заключний інструктаж. Аналіз монтажних робіт електродвигунів і 

трансформаторів. 

Реферат :  7 арк.      Література:[ 2 ], гл.2, с.48; гл.4, с.96; [ 4 ], § 6, с.51, 

ст.100 – 104, ст.165–175, ст.182–187, ст.290 – 293, ст. 318 – 324, ст. 347 – 349.  

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис керівника 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



   

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис керівника 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

127. Як часто необхідно вимірювати опір ізоляціі електрощитка 

напругою до 1000В? 

128. Які умови призначення електромонтерів на самостійну 

роботу по обслуговувані електроустановок? 

129. Які заходи безпеки повинні використовуватися при роботі з 

кислотними акумуляторами батареями? 

130. Відчутний і невідчутний струм, їх порогове значення в 

електроустановках змінного і постійного струму. 

131. Характеристика приміщень підвищеної небезпеки. 

132. Де і які повинні бути вивчені забороняючі плакати при 

підготовці робочого місця? 

133. Обов'язки керівника підприємства по забезпеченню 

утримання, експлуатації та обслуговування електроустановок 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

134. Який порядок і періодичність вимірювання опору 

заземлення пристроїв? 

135. Яка дія струму створює пожежну небезпеку? 

136. Принцип захисної дії занулення неструмопровідних 

металевих частин обладнання електроустановок. 

137. Кому надається право видачі наряду-допуску 

електроустановках до 1000В? 

138. Яка періодичність опосвідчення безпечного стану 

електроустановок? 

139. Вимоги до працівників електроустановок для одержання 2 

групи з електробезпеки. 

140. Як надати долікарську допомогу при електричному ударі? 

141. Якою напругою і протягом якого часу повинен проходити 

експлуатаційні випробування слюсарно-монтажний інструктаж з 

ізоляційним покриттям? 

142. На якій відстані допускається відкрита електропроводка до 

місць розміщення горючих речовин в пожежо-небезпечних 

зонах? 

143. Працівники, відповідальні за безпеку робіт в 

електроустановках. 

144. Який склад комісії щодо проведення технічного 

опосвідчення електроустановок? 



 

106. Класифікація електрозахисних засобів за призначенням. 

107. Роботи в електроустановках, що виконуються в порядку 

поточної експлуатації. 

108. Які дії забороняється здійснювати в охороній зоні ПЛ? 

109. Вимоги безпеки до пересувних електростанцій, які 

викориcтовуються в сільськогосподарському виробництві?  

110. Які правила необхідно виконувати при наданні першої 

допомоги при пораненні? 

111. Як звільнити потерпілого під частин, які знаходяться під 

напругою?  

112. Мала напруга, область її застосування на виробництві і джерела 

малих напруг. 

113. Наряд. Роботи, що виконують за нарядом. 

114. Яка повинна бути довжина кабелю між пунктами живлення і 

зварювальною установкою? 

115. Норми опору заземлення пристроїв в сітках напругою до 

1000В змінного струму. 

116. Як визначити наявність пульсу у потерпілого від електричного 

струму? 

117. Яким чином виключити появу небезпечного для життя 

сільськогосподарських тварин потенціалу між автопоїлкою і 

підлогою тваринницького приміщення? 

118. Перевірка відсутності напруги в електроустановках до 1000В. 

119. Робота зі зняттям напруги. 

120. Якими первинними засобами пожежогасіння повинні бути 

забезпечені будівлі, споруди? 

121. Що таке подвійна ізоляція. Навести приклади обладнання з 

подвійною ізоляцією. 

122. Що таке фібриляція серця? 

123. Коли необхідно негайно виключити електродвигун від 

електричної сітки? 

124. Призначення та правила застосування показчика напруги до 

1000В. 

125. Призначення нульового проводу в трифазній чотирипровідній 

мережі живлення? 

126. Хто дозволяє розкопку кабельних трас та проведення земляних 

робіт поблизу них? 
a.  

 6  Монтаж паяння  нескладних  електронних  пристроїв  

на базі напівпровідникової та мікропроцесорної техніки 

 

Інструктаж на робочому місці та з техніки безпеки. Припої та флюси, 

маркування і перевірка елементів схем. Послідовність виконання начіпного і 

штампованого монтажів. 

Самостійна робота. Монтаж проводів: зняття ізоляції, окільцьовування 

проводів, зрощення і відгалуження проводів різними способами ізолювання 

місць з'єднання. Монтаж аналогових і імпульсних електронних пристроїв, 

випрямлячів, стабілізаторів, трансформаторних підсилювачів, генераторів 

гармонічних та прямокутних імпульсів. Монтаж і перевірка працездатності 

цифрових електронних пристроїв: логічних елементів, тригерів, регістрів, 

шифраторів, дешифраторів, мультиплексорів, демультиплексорів. Перевірка 

працездатності мікро-процесора. Робота з електровимірювальними приладами. 

Демонтаж пристроїв. Заключний інструктаж.   

Реферат :  10 арк.   Література: [ 3 ], гл. 8, с.176; гл. 10, с. 203.  

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис керівника 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



7   Монтаж освітлювальних і опромінювальних установок 

 

Інструктаж на робочому місці та з техніки безпеки.  Порядок монтажу 

однолампових світильників з лампами розжарювання, стартерних і 

безстартерних схем вмикання світильників з газорозрядними лампами, системи 

автоматичного керування освітленням. Безпека праці під час виконання 

монтажних робіт на освітлювальних і опромінювальних установках. 

Самостійна робота. Заготовка складових частин електропроводки, 

монтаж світильників з лампами розжарювання та люмінесцентними лампами, 

монтаж освітлювальних пунктів та щитків. Монтаж однолампових систем 

вмикання світильників з лампами розжарювання з одним вимикачем, 

багатолампових систем з двома вимикачами, схем керування установками з 

двох місць, підключення штепсельних роз'ємів.Включення системи в мережу і 

перевірка роботи. Заготовка і монтаж стартерних і безстартерних схем, 

вмикання світильників з газорозрядними лампами. Включення схем 

автоматичного керування освітленням залежно від освітленості приміщення. 

Монтаж схем автоматичного керування освітленням на птахофабриках за 

програмами УПУС-1, ПРУС-1, ТИРОС-1, КЕП-12У. Монтаж і перевірка роботи 

схем керування лампами розжарювання для продовження строку служби. 

Монтаж і перевірка роботи схеми керування опромінювальною установкою.  

Заключний інструктаж.       

 Реферат :  9 арк.   Література:  [ 2 ], гл. 5, с.128.  

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис керівника 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

83. Призначення та правила користування діелектричних 

рукавичок?  

84. Мета захисного заземлення. 

85. Які основні роботи передбачуються при опосвідчeнні стану 

електpоустановок? 

86. Як надати першу допомогу при поранені і кровотечах? 

87. До якої категорії приміщень за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом відносять теплиці?88. Види ізоляції 

струмопровідних частин в електроустановках? 

89. Вимоги до слюсарно-монтажного електроінструменту з 

ізольованими ручками.  

90. Виконання штучних заземлювачів. 

91. Умови надійного перегорання плавкої вставки запобіжника при 

замиканні фазного проводу на занулений корпус електроустановки.  

92. Що повинно бути перевірено перед початком роботи з електро-

інструментом? 

93. При виявленні замикання на землю фазного проводу на яку 

відстань забороняється наближатися до місця замикання? 

94. Контроль ізоляції в електроустановках до 1000В. Опір ізоляціі 

силових мереж. 

95. Порядок вивішування забороняючи плакатів при підготовці 

робочого місця в електроустановках. 

96. Якими приладами вимірюють опір заземлення? 

97. Яким складом комісії і за який час необхідно провести 

розслідування нещасного випадку на виробництві? 

98. Які вимоги пред’являються до драбин і стрем’янок? 

99. Що необхідно робити для звільнення потерпілого від 

струмопровідних частин в електроустановках напругою до 1000В? 

100. Основні електрозахисні засоби в електроустановках до 1000В. 

Правила їх застосування. 

101. Розпорядження. Роботи, що виконуються за розпорядженням. 

102. Хто проводить обрізання дерев що ростуть в безпосередній 

близкості від проводів? 

103. Правила безпечного обслуговування електродвигунів. 

104. Які вимоги пред’являються до персоналу, який працює з 

ручним електричним дрилем? 

105. Яка величина гранично відпускаючого струму для людини в 

мережі сітці змінного струму? 



 

61. Безпечні умови праці під час обслуговування електродвигунів. 

62. Умови безпечного використання переносних електричних 

світильників. 

63. Призначення захисного нульового проводу в сітках напругою 

380/220В. 

64. В якому документі визначаються види заохочень за активну участь 

у здійснені заходів охорони праці? 

65. Що таке струмопровідна частина електроустановки? 

66. В яких випадках значення напруги повинно бути виконано 

негайно без попереднього дозволу? 

67. В яких випадках забороняється працювати електроінструментом? 

68. Правила припинення кровотечі пальцями або згинанням кінцівок  в 

суглобах. 

69. Що таке крокова напруга? 

70. Яка напруга допускається для живлення  ручного 

електрифікованого інструменту при умові підвищеної небезпеки 

оточуючого середовища? 

71. Охоронна зона повітряних ліній. Навести приклад. 

72. Які лампи належить використовувати в світильниках аварійного і 

евакуаційного освітлення? 

73. Які роботи входять до періодичної перевірки електроінструменту? 

74. В яких випадках не вимагається заземлення чи занулення 

металевих корпусів електроустановок? 

75. Яка частота вдувань повітря в легені потерпілого при виконанні 

штучного дихання засобом «рот в рот»? 

76. Який кількісний і якісний склад працівників, що здійснюють 

вимірювання мегомметром в установах до і вище 1000В? 

77. Засоби пожежогасіння в електроустановках. 

78. В яких випадках працівники до робіт в електроустановках не 

допускаються? 

79. Яким випробуванням підлягає електроінструмент після ремонту 

його електричної частини? 

80. При якій величині змінного струму наступає асфіксія (задуха)? 

81. Яким вимогам повинен задовольняти електроінструмент? 

82. На кого покладаються обов’язки особи, відповідальної за 

електрогосподарство? 

 8   Монтаж панелей керування технологічними процесами 

сільськогосподарського виробництва 

 

Інструктаж на робочому місці та з техніки безпеки.  Порядок монтажу 

пультів, панелей і щитів керування технологічними процесами сільсько-

господарського виробництва. Безпека праці при виконанні монтажних робіт. 

Самостійна робота. Розмічувальні роботи при монтажі панелей 

керування і щитів. Кріплення панелей керування і щитів. Встановлення 

штепсельних з'єднань, багатопанельних щитів і пультів. Розміщення, монтаж 

приладів і апаратури на щитах. Прокладання проводок вторинної комутації, 

формування джгутів, встановлення клемних колодок. Нанесення позначок. 

Розміщення проводок усередині щитів і пультів. Введення труб, кабелів і 

проводів в щити. Монтаж захисного заземлення. Випробування проводки. 

Приймання в експлуатацію змонтованих пультів, панелей і щитів. 

Заключний інструктаж. Реферат: 8 арк.  Література:[ 5 ], гл. 3 – 5, с.67.  

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис керівника 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



9   Монтаж схем автоматичного керування двигунами 

 

Інструктаж на робочому місці та з техніки безпеки. Послідовність 

монтажу і налагодження систем керування двигуном за допомогою пускачів, 

систем керування двигуном у функції шляху, часу, за програмою. Безпека праці 

при виконанні монтажних робіт. 

Самостійна робота. Монтаж і налагодження роботи системи прямого 

пуску двигуна за допомогою магнітного пускача, системи керування двигуном 

з двох місць за допомогою реверсного магнітного пускача. Монтаж і 

налагодження роботи системи керування двигунів у функції часу, шляху. Пуск 

трифазного двигуна в режимі однофазного. Монтаж схем з дистанційним 

керуванням.  Заключний інструктаж.         

Реферат :  7 арк.   Література: [ 5 ], гл. 2, с. 34; гл. 7, с. 188. 

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис керівника 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 40. Яка періодичність контрольних випробувань і випробувальна 

напруга для діелектричних рукавичок? 

41. Де фіксуються перевірки знань з електробезпеки? 

42. Ким і в яких випадках у працівників вилучається посвідчення 

про перевірку знань? 

43. 3а які заходи безпеки відповідає керівник робіт? 

44. Що таке напруга дотику? 

45. Величина граничного струму, який відчуватиме людина при 

змінному струмі частотою 50 Гц. 

46. В яких межах може змінюватися електричний опір тіла 

людини? 

47. Хто має проводити інструктаж з електробезпеки на 1 групу? 

48. Ким і які терміни визначається стан здоров’я 

електромонтажного персоналу? 

49. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт 

в електроустановках? 

50. Яка величина електричного опору тіла людини при правої 

шкіряного покрову? 

51. Під якою напругою буде людина, яка торкнеться фазного 

проводу сітки 380/ 220В, якщо не враховувати опору підлоги і 

заземлюючих пристроїв? 

52. Якою величиною відносної вологи характеризуються особливо 

небезпечні приміщення по можливості ураження електричним 

струмом? 

53. Вимоги до працівників що обслуговують електроустановки. 

54. Ким визначається, затверджується перелік робіт, що 

виконується за нарядом, розпорядженням і у порядку поточної 

експлуатації? 

55. Роботи з паяльною лампою. 

56. Що таке електрометалізація шкіри? 

57. Якої довжини необхідно встановлювати ізолюючі вставки на 

трубах автопоїлки для захисту від ураження струмом 

сільськогосподарських тварин? 

58. Як розділяються роботи в електроустановках у відношенні їх 

організації? 

59. Обов'язки керівника підприємства по організації безпечної 

експлуатації електроустановок. 

60. В яких випадках проводиться позачергова перевірка знань? 

 



 

19. На які категорії поділяються роботи в електроустановках стосовно 

заходів безпеки? 

20. Яким повинен бути опір кожної петлі контуру по вирівнюванню 

електричних потенціалів, які виконуються на тваринницьких фермах? 

21. Які ізолюючі захисні засоби для роботи в електроустановках 

напругою до 1000В відносяться до основних? 

22. Що являється головним фактором, що зумовлює ступінь ураження 

людини електричним струмом? 

23. Вимоги до драбин, що застосовуються для ремонтних робіт в 

електроустановках. 

24. Ким видається працівнику посвідчення про перевірку знань? 

25. В яких випадках забороняється роботи, які вимагають 

застосування захисту і ізолювальних засобів? 

26. Що таке захисне заземлення? 

27. Яка глибина траншеї для вертикальних і горизонтальних 

заземлювачів? 

28. Який найбільш небезпечний шлях проходження електричного 

струму через тіло людини? 

29. Як поділяються роботи в електроустановках стосовно заходів 

безпеки? 

30. Хто несе відповідальність за правильний підбір електротехнічного 

персоналу? 

31. Організаційні заходи, якими досягається безпека робіт в 

електроустановках? 

32. Як надати допомогу при важких опіках? 

33. Яка  дія електричного струму характеризується опіком? Ступені 

опіків? 

34. Яка напруга світильників місцевого освітлення з лампами 

розжарювання застосовується для верстатів? 

35. Термін зберігання журналу перевірки знань з електробезпеки? 

36. Коли дозволяється влаштування і експлуатація тимчасових 

електромереж? 

37. Працівники відповідальні за безпеку робіт в електроустановках? 

38. Ознаки оживлення організму при виконанні штучного дихання і 

непрямого масажу серця? 

39. Яка схема ураження електричним струмом в сітках 380/220В є 

найбільш небезпечною? 

 10  Складання технічної документації електротехнічної служби 

 

Інструктаж на робочому місці та з техніки безпеки.  

3.8.1 Заповнення бланків технічної документації електротехнічної 

служби по звітності, використанні електроенергії, техніці безпеки. 

3.8.2 Вимоги електробезпеки при перевірці знань студентів для 

одержання другої групи з електробезпеки.  

Заключний інструктаж. Аналіз складання і заповнення бланків 

технічної документації електротехнічної служби. 

Реферат :  1 арк.   Література:[ 6 ], гл. 1 - 4,   [ 9 ], гл. 2 – 4, 5 - 6.  

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис керівника 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



11  Монтаж контрольно-вимірювальних пристроїв (устаткувань) 

  

Інструктаж на робочому місці та з техніки безпеки. Вимоги до монтажу 

вимірювальних приладів. Проведення вимірювань електричних величин і 

параметрів схем за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Безпека 

праці при роботі з приладами під напругою. 

Самостійна робота. Підбір приладів для монтажу по виду встановлення. 

Підготовка панелей для монтажу вимірювальних приладів. Окінцівка проводів. 

Встановлення контрольно-вимірювальних приладів та панелей. Складання схем 

для вимірювання струмів з використанням трансформаторів струму і для 

вимірювання напруги з використанням трансформаторів напруги. Робота з 

мегомметром при перевірці складених схем. Монтаж лічильників активної і 

реактивної енергії. Безпосереднє підключення лічильників, а також з 

розширенням їх меж вимірювання за допомогою ВТС і ВТН. Монтаж і 

використання мостів постійного струму для перевірки перехідних органів.  

Заключний інструктаж. Особливості монтажу електровимірювальних і 

контрольних приладів і перевірки їх працездатності в схемах. Реферат: 7 арк. 

Література:[ 6 ], гл. 5 – 6; [ 11 ], ст. 5 – 204; [ 12 ], ст. 192 – 202 

 

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис керівника 

практики  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
  

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  

ДЛЯ  ПЕРЕВІРКИ  ЗНАНЬ  З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

студентів IІI курсу для отримання II групи електробезпеки 

 за  результатами  електромонтажної  практики 
(Конспект – РЕФЕРАТ)  

1.  В яких випадках посвідчення про перевірку знань вилучається 

у працівника електроустановок? 

2. Як сильно треба надавлювати на груднину при виконанні 

непрямого масажу серця? 

3. Який повинен бути опір ізоляції між фазними проводами 

силових проводок? 

4. При якій напрузі відбувається максимальна кількість уражень 

людей електричним струмом? 

5. Чим необхідно користуватися під час зняття і встановлення 

запобіжників в електроустановках до 1000В? 

6.  Що повинно бути написано на електродвигунах і механізмах, 

що приводяться ними в дію? 

7.  Який термін зберігання журналу результатів перевірки знань у 

працівників з електробезпеки? 

8.  3аходи безпеки при роботі з електрофрезою. 

9.  Яка дія електричного струму приводить до розкладання крові, 

лімфи та плазми? 

10. На якій відстані від заземлювача при замиканні на землю 

потенціал землі може вважатися рівним нулю? 

11. На яку відстань забороняється наближатися в фазі виявлення 

замикання на землю в електроустановках від 6 до 35 кВ? 

12. Які вимоги пред’являються до плавких вставок запобіжників? 

13. Яку відповідальність несуть працівники електроустановок, що 

порушили вимоги правил безпечної експлуатації електроустановок? 

14. Як необхідно надавати першу допомогу при переломах? 

15. Яку групу по електробезпеці повинна мати особа, що 

відповідає за електроустановку напругою до 1000В? 

16. Яка дія струму викликає найбільш небезпечний вид 

електротравм - електричний удар? 

17. При яких умовах забороняються роботи в електроустановках, 

які вимагають застосування захисту ізольованих засобів? 

18. Де повинно бути посвідчення про перевірку знань з 

електробезпеки? 



 


