
Урок 3. Оперативне обслуговування електроустановок 

споживачів 

Мета уроку: засвоїти знання щодо оперативного обслуговування 

електроустановок споживачів 

Хід уроку: 

Оперативне обслуговування електроустановок - це комплекс робіт з: 

✓ ведення необхідного режиму роботи електроустановок; 

✓ проведення перемикань, оглядів обладнання; 

✓ підготовки до проведення ремонту (підготовки робочого місця, допуску); 

✓ технічного обслуговування обладнання, що передбачене виробничими 

інструкціями працівників. 

Оперативне обслуговування електроустановок може здійснюватися як 

місцевими оперативними чи оперативно-ремонтними працівниками, за якими 

закріплена ця електроустановка, так і виїзним, за якими закріплена група 

електроустановок. 

До оперативного обслуговування електроустановок допускаються 

працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, 

інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, 

дублювання та перевірку знань. 

Оперативні працівники, які обслужують електроустановки одноосібно, та ті 

старші в зміні чи бригаді оперативні працівники, за якими закріплені 

електроустановки, повинні мати групу з електробезпеки IV в електроустановках 

напругою понад 1000В і III- в електроустановках напругою до 1000 В. 

Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим 

особою, відповідальністю за електрогосподарство підприємства. Оперативні 

працівник, які заступають на чергування; мають прийняти зміну від 

попереднього чергового, здати зміну наступному черговому у відповідності з 

графіком. 

Під час приймання зміни оперативний працівник зобов'язаний: 

✓ ознайомитися зі схемою і станом та режимом роботи устаткування на своїй 

дільниці особистим оглядом в обсязі, встановленому інструкцією; 

✓ одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, 

за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та 

неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або 

резерві; 

✓ перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби 

захисту, оперативну документацію та інструкції; 

✓ ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з його 

останнього чергування; 

✓ оформити приймання зміни записом у журналі, відомості, а також в 

оперативній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає; 



✓ доповісти старшому зміни про початок чергування та про неполадки, 

виявлені під час прийняття зміни. 

Оперативні працівники повинні проводити обходи та огляди устаткування і 

виробничих приміщень на закріпленій за ними дільниці. Забороняється під час 

огляду електроустановок виконувати будь-яку роботу. 

Оперативні працівники під час свого чергування є відповідальними за 

правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на 

закріпленій за ними дільниці. В разі порушення режиму роботи, пошкодженні 

чи аварії електроустаткування оперативний працівник зобов'язаний негайно 

вжити заходів з відновлення схеми нормального режиму роботи і повідомити про 

те, що сталося, безпосередньо старшому у зміні працівнику або особі, 

відповідальній за електрогосподарство. 
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