
3агальні правила електробезпеки 
 
1 Електробезпека - це система організаційних і технічних заходів і засобів, які 

забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, 
електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електричної електрики. 

Електротравма - це травма, викликана впливом електричного струму електричної 
дуги. 

2.1 Особливості електротравматизму: 
- організм людини не наділений властивістю , за допомогою якої можна було б 

визначити наявність електроструму; 
  - електротравма   може   виникнути   без   безпосереднього   контакту   зі   

струмопровідниками, частинами устаткування (ураження через електричну дугу, 
крокову напругу, тощо); 

- електричний струм, проходячи через тіло людини, діє не тільки в місцях 
контактів і на шляху проходження через організм, а й на центральну нервову 
систему, що спричиняє ураження внутрішніх органів (порушення нормальної 
діяльності серця, зупинку дихання тощо). 

Дія електричного струму на організм людини супроводжується зовнішнім  ураженням   
тканин   та   органів   у   вигляді   механічних   ушкоджень шкіри, опіків. ' 

Електричний     струм,    проходячи    через   організм    людини,     спричиняє  
електролітичну та біологічну дії. 

Термічна дія струму виявляється в опіках окремих ділянок тіла в нагріванні до 
високої температури кровоносних судин, нервів, серця мозку що стає причиною 
серйозних функціональних розладів. 

Електротермічна  дія   струму   виявляється   в   розкладанні   органічної   рідини   
крові,   що призводить до значних порушень її фізико-хімічного складу. 

Біологічна дія струму виявляється у подразненні і збудженні живої тканини 
організму, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів 

Тривалість проходження струму через організм впливає на кінцевий результат 
ураження: чим довше проходження струму, тим більша можливість тяжкого і 
смертельного наслідку. 

Правильне користування електроенергією виключає випадки ураження електричним 
струмом. 

2.2 Основні вимоги, яких потрібно дотримуватись при користуванні 
електроенергією: 
        2.1 Захист  від   коротких   замикань   (автомати,  пробкові запобіжники) 

електропроводці по-винен бути завжди справним. 
Заміна заводських запобіжників, навіть тимчасово, усілякими металевими 

провідниками ("жучками") може стати причиною нещасного випадку чи пожежі. 
2.2 Основною умовою безпечного застосування електроенергії у приміщеннях є 

справний стан ізоляції електропроводів, електроприладів і апаратів, електричних щитків, 
вимикачів, штепсельних розеток, лампових патронів і світильників, а також 
електрошнурів, з допомогою яких вмикають електромережу електроприлади, тому 
необхідно слідкувати за станом ізоляції, забезпечуючи своєчасний ремонт, 

2.3   Щоб уникнути пошкодження ізоляції, забороняється:  
  - підвішувати електропровід на цвяхах, металевих і дерев'яних предметах;  
  - перекручувати проводи; 
- закладати провід і шнури за газові і водопровідні труби, за опалення;  
- витягати за шнур вилку з розетки. 



2.4 У будинках, де електропроводка зроблена закритим способом під штукатуркою, 
забивання у довільні місця стіни цвяхів (костилів) для підвішування штор, картин та 
інших предметів, а також пробивання отворів і борідок може призвести до 
пошкодження схованої електропроводки і ураження електричним струмом. Тому всі 
подібні роботи треба виконувати, попередньо переконавшись у відсутності в даному 
місці електропроводки. 

  2.5Освітлювальну арматуру і електролампи небезпечно чистити від забруднення і 
пилюки при ввімкненому вимикачі, тобто під напругою, мокрими чи вологими 
ганчірками із дозволу та під контролем викладача. 

  Чистку треба виконувати при вимкненому вимикачі сухою ганчіркою, чи на 
підставці, яка не 

проводить електроструму. 
2.6 Пошкоджені вимикачі, лампові патрони, штепсельні розетки, електроприлади і 

апарати заборонено замінювати під напругою. Для цього прилад, апарат слід вимкнути 
з електромережі, а при ремонті електропроводки викрутити запобіжник (чи вимкнути 
автомат). Цю роботу повинна виконувати особа, яка обізнана з правилами ремонту. 

       2.7 При користуванні переносними приладами, електроінструментами 
небезпечно одночасно 
торкатись батареї опалення, водопровідних труб та інших заземлених металевих 
конструкцій, тому що при пошкодженні ізоляції електричного приладу через тіло 
людини, яка де торкнулась до  названих металевих конструкцій, пройде небезпечний 
для організму струм. 

2.8  Небезпека ураження електричним струмом може виникнути також у таких 
випадках: 

- при користуванні електроприладами із пошкодженою ізоляцією, електроплитками із 
відкритою спіраллю; 

- саморобними електропечами, електроводонагрівачами, при заповненні 
водою електронагрівальних приладів (чайників, каструль, самоварів, тощо), вже 
ввімкнених в електромережу; 

- при порушенні порядку ввімкнення приладу у електромережу необхідно 
електрошнур      

   спочатку  підключити до приладу, а потім до мережі, а не навпаки; 
   - при застосуванні оголених кінців проводу замість штепсельних вилок. 
2.9 Студенти (діти), не усвідомлюючи небезпеки, доторкаються до 

електроприладів ввімкнених у електромережу, і часто отримують опіки й більш 
серйозні травми. Студенти не повинні доторкатись до електроприладів і відкритих 
розеток і повідомити викладача про несправність. 

2.10 Особливо обережним треба бути при користуванні електроенергією у 
вологих приміщеннях, у приміщеннях із земляною, цегляною і бетонною підлогою 
(підвали, ванна кімната, вбиральня та ін), які є хорошим провідником струму, бо за 
таких умов небезпека ураження електричним струмом збільшується. Тому в 
санвузлах та інших подібних приміщеннях не дозволяється встановлювати вимикачі і 
штепсельні розетки, користуватись ввімкненими в електромережу різними 
електронагрівальними приладами, камінами, рефлекторами), пральними машинами і 
переносними світильниками, а також використовувати стаціонарні світильники без 
запобіжної арматури. 

      2. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт 
 
3.1  Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж і не передоручайте 

свою роботу іншим особам. 
3.2  Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для 

господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням . 



3.3  Під час експлуатації електроустановок не дозволяється :  
- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, 

що втратила захисні властивості; 
- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізолюваними кінцями; 
- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання яке перебуває під 

напругою; 
- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання; 
- користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 

- зав’язувати і скручувати електропроводи; 
- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо 

переносних (пересувних) електропроводів; 
- використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, 

кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не 
передбачене. 

- забороняється самостійно усувати несправності електромережі і 
електрообладнання. 

- У фізичних та хімічних лабораторіях забороняється працювати студентам з 
реактивами, 
електричними та іншими нагрівальними приладами без нагляду керівника, викладача. 

 
     

       3. Безпека дорожнього руху 
 
3.1 Пішоходи повинні рухатися по тротуарах, пішохідним доріжкам, а при їхній 

відсутності — по узбіччях. Пішоходи, що перевозять чи переносять громіздкі предмети, а 
також особи, що пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, можуть рухатися по 
краю проїзної частини, якщо їхній рух по тротуарах ,узбіччях не створює перешкоди для 
іншх пішоходів. 

3.2 При відсутності тротуарів, пішохідних доріжок узбіч, а також у випадку 
неможливості рухатися по них пішоходи можуть рухатися по велосипедній доріжці йти в 
один ряд по краю проїзної частини (на дорогах з розділовою смугою — по зовнішньому 
краї проїзної частини).Поза населеними пунктами при русі по проїзній частині пішоходи 
повинні йти назустріч руху транспортних засобів. Особи, що пересуваються в інвалідних 
колясках без двигуна, що ведуть мотоцикл, мопед, велосипед, у цих випадках повинні 
рухатися по ходу руху транспортних засобів. 

3.3 Рух організованих піших колон по проїзній частині дозволяється тільки по 
напрямку руху транспортних засобів по правій стороні не більш ніж по чотири людини в 
ряд. Попереду і позад колони з лівої сторони повинні знаходитися супровідні з червоними 
прапорцями, а в темний час доби й в умовах недостатньої видимості — із включеними 
ліхтарями: попереду — білого кольору, позаду — червоного. 

 Групам студентів дозволяється ходити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, а 
при їхній відсутності — і по узбіччях, але лише у світлий час доби і тільки в супроводі 
дорослих, викладачів. 

3.4 Пішоходи повинні перетинати проїзну частину по пішохідних переходах, у тому 
числі по підземним і надземним, а при їхній відсутності — на перехрестях по лінії чи 
тротуарі в узбіч. При відсутності в зоні видимості чи переходу перехрестя дозволяється 
переходити дорогу під прямим кутом до краю проїзної частини на ділянках без розділової 
смуги й огороджень там, де вона добре проглядається в обидва боки. 

3.5 У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами 
пішохідного світлофора чи регулювальника, а при його відсутності — транспортного 
світлофора. 
          3.6 На нерегульованих пішохідних переходах пішоходи можуть виходити на проїзну 
частину 



після того, як оцінять відстань до транспортних засобів, що наближаються, їхня швидкість 
і переконаються, що перехід буде для них безпечний. При перетинанні проїзної частини 
поза пішохідним переходом пішоходи, крім того, не повинні створювати перешкод для 
руху транспортних засобів і виходити через транспортний засіб чи інші перешкоди, що 
обмежує оглядовість, не переконавшись у відсутності транспортних засобів, що 
наближаються. 

3.7. Вийшовши на проїзну частину, пішоходи не повинні чи затримуватися 
зупинятися, якщо це не зв'язано з забезпеченням безпеки руху. Пішоходи, що не встигли 
закінчити перехід, повинні зупинитися на лінії, що розділяє транспортні потоки 
протилежних напрямків. Продовжувати перехід можна, лише переконавши в безпеці 
подальшого руху і з урахуванням сигналу світлофора (регулювальника). 

3.8. При наближенні транспортних засобів із включеними проблисковим 
маячками синього чи червоного кольорів і спеціальним звуковим сигналом пішоходи 
зобов'язані утриматися від переходу проїзної частини, повинні уступити дорогу цим 
транспортним засобам, а пішоходи,що знаходяться на дорозі, повинні  негайно звільнити 
проїзну частину. 

3.9.  Очікувати маршрутний транспортний засіб і таксі дозволяється тільки на 
піднятих над проїзною частиною посадкових площадках, а при їхній відсутності — на чи 
тротуарі узбіччі. 

На зупинних пунктах, не обладнаних піднятими посадковими площадками, 
дозволяється виходити на проїзну частину для посадки в транспортний засіб лише після 
його зупинки. Після висадження необхідно, не затримуючи, звільнити проїзну частину. 

4.   Обов'язки пасажирів 
 
4..1 Пасажири зобов'язані: 
при поїздці на транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, бути 

пристебнутими ними, а при поїздці на мотоциклі — бути, у застебнутому мотошоломі; 
посадку і висадження робити з боку тротуару чи узбіччя і тільки після повної зупинки 
транспортного засобу. 

Якщо посадка і висадження неможливе з боку тротуару чи узбіччя, вона може 
здійснюватися з боку проїзної частини за умови, що це буде безпечно і не створить 
перешкод іншим учасникам руху. 

4..2 Пасажирам забороняється: 
- відволікати водія від керування транспортним засобом під час його руху;  
-при поїздці на вантажному автомобілі з бортовою платформою стояти, сидіти на 

бортах чи на вантажі вище бортів; 
- відкривати двері транспортного засобу під час його руху. 

 
 5. Правила поведiнки на водi 
 
 • Купатися можна тiльки в сонячну безвiтряну погоду при температурі повiтря не нижче 
20—25градусів С i води — не менш нiж 18—20 градусів С; • купатися дозволяється тiльки 
в спецiально вiдведених мiсцях;  
• забороняється заходити у воду глибше, нiж по пояс, людинi, яка не вмiє плавати; 
• не запливайте за знаки огорожi акваторiї пляжу;  
• грубi iгри та пустощi у водi небезпечнi для життя;  
• не забруднюйте воду та берег; 
• не подавайте хибних сигналiв тривоги; 
• не користуйтесь надувними матрацами, катерами та iншими предметами, якi не 
призначенi для плавання. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


