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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Практичні лабораторні роботи проводити в тих умовах і порядку, з 
такими електроприладами, які зазначені в інструкції до проведення 
роботи.

1.2. Поводження з електроприладами потребує виконання правил 
електробезпеки до ДНАОП 0,00-01.21.98 «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів».

1.3. Електроприлади, що перебувають в експлуатації періодично оглядає 
особа, відповідальна за електрогосподарство; вона також перевіряє 
захисне заземлення, електропроводку і загальний стан електромережі.

1.4. Всі електроприлади, де передбачається занулення (заземлення), повинні 
бути занулені (заземлені).

1.5. При роботі можливі такі небезпечності:
• падіння предметів, матеріалів;
• ураження електрострумом;
• опіки і отруєння від пожежі.

II. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ СТУДЕНТИ ПОВИННІ:

2.1. Ознайомитися зі змістом практичної роботи та з правилами безпечного її 
виконання.

2.2. При виявленні небезпечностей на робочому місці, несправностей 
приладів, оголених електродротів та ін., негайно повідомити викладача.

III. ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Використовувати електричне обладнання тільки заводського 
виготовлення. При експлуатації користуватися інструкцією та 
паспортом.

3.2. Подання струму через загальний рубильник до робочих місць і вмикання 
його після закінчення роботи здійснює лише викладач або особа яка 
обслуговує електромережу педагогічного коледжу.



Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати під 
струмом на час проведення роботи. Після закінчення роботи подача 
струму негайно припиняється.
Шафи з розподільними пристроями повинні бути замкнені на замок. 
ЗАБОРОНЯЄТЬЯ:

• студентам під час виконання завдань самостійно включати та 
користуватися електроприладами;

• подавати на робоче місце електрострум напругою вище 42 В.;
• залишати без нагляду увімкнені електричні прилади;
• пустувати з електроприладами, предметами, механізмами, які 

використовуються для виконання роботи;
• користуватися електроприладами у разі пошкодження 

заземлюючого пристрою.
• користуватися електроподовжувачами виготовленими з 

порушенням встановлених вимог.

Треба негайно вимкнути електроприлади.
Прибрати своє робоче місце у відповідності до вказівок викладача.

У випадку будь якої аварійної ситуації негайно повідомити викладача та 
виконати наступні дії:

• у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути всі 
електроприлади, які знаходяться на робочих місцях;

• у разі «пробою» на корпус -  негайно припинити роботу та 
повідомити викладача;

• у разі виникнення пожежі необхідно вжити заходів щодо гасіння, 
повідомити викладача та приступити до ліквідації пожежі з 
діючою в коледжі інструкцією з пожежної безпеки;

• у разі травмування студента, необхідно повідомити викладача, 
медпрацівника, надати долікарську допомогу, відправити в 
медпункт.

І V. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

V. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
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