
Питання для підготовки до атестації з правил технічної експлуатації електроу-

становок споживачів  (4 група) 

 

Питання III розділ 

 

1.Що слід розуміти під терміном  "облік технічний"? 

2. Що слід розуміти під терміном  "електрична підстанція"? 

3. Що слід розуміти під терміном "працівники адміністративно - технічні"? 

4.Що слід розуміти під терміном  "електробладнання"? 

5.Що слід розуміти під терміном  "дублювання"? 

6.Що слід розуміти під терміном  "діюча електроустановка"? 

7.Що слід розуміти під терміном "ремонт"? 

8.Що таке вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, 

електрообладнання)? 

9.Що таке важкодоступний простір? 

10.Що слід розуміти під терміном "електропередавальна організація"? 

11.Що слід розуміти під терміном "працівники адміністративно - технічні"? 

12.Що слід розуміти під терміном "поточний ремонт"? 

13.Що слід розуміти під терміном "технічна експлуатація 

14.Що слід розуміти пі терміном "працівники оперативні (чергові)"? 

15.Що слід розуміти під терміном "уведення в експлуатацію"? 

16.Що слід розуміти під терміном "працівники оперативно-виробничі"? 

17.Що належить до техничного обслуговування обладнання? 

18.Що слід розуміти під терміном "працівники виробничі"? 

 19.Що слід розуміти під терміном "система технічного обслуговування та ремон-

ту"? 

 

Питання IV розділ 

 

 1.Коли не допускається експлуатація електроустановок споживача? 

2. З якою періодичністю особи, відповідальні за електрогосподарство, проходять 

навчання з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів? 



3.Що повинен забезпечити Керівник споживача? 

4.Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у адміністративно-

технічних працівників, які безпосередньо не організовують та не проводять робіт в 

діючих електроустановках, та для членів комісій з перевірки знань? 

5.Яким документом оформляються роботи, виконані під час капітального ремонту? 

6.Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які 

безпосередньо організовують та проводять профілактичні випробування в діючих 

електроустановках? 

7.Який термін перевірки під навантаженням електроустановки після капітального 

ремонту? 

8.Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які 

безпосередньо організовують та проводять ремонтні роботи в діючих електроуста-

новках? 

9.У який термін проводиться первинна перевірка знань електротехнічного персона-

лу? 

10.Яким документом визначаються графіки ремонтів, технічного обслуговування 

устаткування електрогосподарства та їх обсяги? 

11.Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які 

безпосередньо організовують роботу з оперативного обслуговування діючих елект-

роустановок? 

12.Чим визначаються терміни технічного обслуговування і ремонту обладнання 

електроустановок споживача? 

13.Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які 

безпосередньо організовують та проводять налагоджувальні роботи в діючих елект-

роустановках? 

14.На основі чого можуть здійснюватись конструктивні зміни електроустановок? 

15.Яка періодичність перевірки знань з питань технології робіт у працівників, які 

безпосередньо організовують та проводять електромонтажні роботи в діючих елект-

роустановках? 

16.Хто затверджує технічну документацію на капітальний ремонт електроустановки 

17.Коли підлягають діагоностуванню електроустановки? 



18.Які  працівники, робота яких пов'язана з експлуатацією електроустановок прохо-

дять первинну перевірку знань? 

19. На основі чого встановлюється обсяг контролю за технічним станом електро-

установок споживача? 

20.У якому випадку комісія з перевірки знань ПТЕЕС є правочинною? 

21.Де повинні знаходитись бланки перемикань? 

22.Хто з працівників підприємства може бути членом комісії з перевірки знань 

23.У який термiн повиннi переглядатись електричi(технологiчнi) схеми на iх 

вiдповiднiсть? 

24.Хто призначається голово центральної комісії споживача  з перевiрки знань? 

25.У споживача є самостійна виробнича дільниця. Чи потрібно за місцем розташу-

вання дільниці мати креслення електрообладнання та кабельні журнали? 

26.Якiй термiн проведення  та хто проводить протиаварійні тренування на робочих 

місцях та необхідність відпрацьовувати способи та прийоми запобігання порушен-

ням у роботі обладнання та швидкої ліквідації несправностей і аварій? 

27.В який термін споживач повинен повідомити представника Держенергонагляду 

про дату перевірки знань? 

28.У яких випадках керівник споживача може звільнити від стажування працівника 

електротехнічного профілю? 

29.В яких комісіях щодо перевірки знань з питань технічної експлуатації електроус-

тановок споживачів, проходять перевірку знань працівники споживачів, які не мо-

жуть створити комісію з превірки знань у відповiдностi до вимог ПТЕЕС? 

30. Хто встановлює необхідність дублювання та визначає тривалість дублювання на 

робочому місці? 

31.У який термін здійснюється позачергова перевірка знань у працівника, який по-

казав незадовільні знання при плановій перевірці знань ПТЕЕС? 

32.З якою періодичністю електротехнічні та електротехнологічні працівники, які за-

йняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному 

доборі, проходять навчання з питань технічної експлуат. електроустановок спожи-

вачів? 

33.У якому випадку призначається позачергова перевіка знань ПТЕЕС електротех-

нічному персоналу при переведенні на нову роботу? 



34.Які форми навчання з питань технiчноi єксплуатацii єлектроустановок проходять 

єлектротехнични та єлектротехнологични працивники? 

35. При якій перерві в роботі призначається позачергова перевіка знань ПТЕЕС 

електротехнічному адміністативно-технічному персоналу? 

36. Хто повинен затвердити положення про спецiальну пiдготовку навчання елек-

тротехнічних та електротехнологічних працівників з питань технічної експлуатації 

електроустановок споживачів? 

37. Яка періодичність навчання в СНЗ  з ПТЕЕС у членив комісій з перевірки знань 

у окремих структурних підрозділах підприемства інших рівнів та у інших електро-

технічних та електротехнологічних  працівників? 

 38. Яку групу з електробезпеки повинні мати керівники структурних підрозділів, 

яким безпосередньо підпорядковані електротехнологічні працівники? 

 

Питання V розділ 

 

1.Які об'єкти електроустановок споживача повинні бути розподілені за рівнем дис-

петчерського керування? 

2.За якою структурою повинно бути організовано диспетчерське керування електро-

установками у споживача? 

3.Звідки має здійснюватись оперативне керування  роботою електроустановок спо-

живача? 

4.Який термін зберігання оперативних переговорів записаних за допомогою елек-

тронних засобів або на магнітних носіях ? 

5.У якому стані може знаходитись обладнання електроустановок, прийнятих в 

експлуатацію? 

6.У чому повинен переконатися працівник із числа електротехнічного персоналу пе-

ред увімкненням під напругу електроустановки і введенням тимчасово вимкненого 

обладнання за вимогою неелектротехнічного персоналу? 

7. Коли можна вмикати під напругу обладнання, яке було в ремонті або випробу-

ванні в електроустановках з постійним чергуванням персоналу? 

8.У яких випадках в електроустановках напроугою понад 1000 В оперативні пере-

микання можуть виконуватись без бланків перемикань? 



9.У яких випадках оперативні перемикання в електроустановках напругою понад 

1000 В виконуються за бланками перемикань? 

10.Чи складаються бланки перемикань для проведення оперативних перемикань в 

електроустановках напругою до 1000 В? 

11.Під час оперативних перемикань виявлено, що блокування несправне. Дозво-

ляється чи ні оперативним працівникам виводити його з роботи на час оперативних 

перемикань? 

12.Що повинен виконати працівник з числа оперативного персоналу при прийманні 

та здаванні зміни? 

13.Хто заповнює бланк перемикань? 

14.Який струм навантаження дозволяється вимикати триполюсним роз'єднувачем 

зовнішньої установки в електроустановках з робочою напругою 6-10 кВ? 

15.Для чого призначені автоматизовані системи керування електрогосподарством 

споживача? 

16.Який термін зберігання використаних та зіпсованих бланків перемикань? 

17.Хто має здійснювати експлуатацію та ремонт обладнання високочастотних ка-

налів телемеханіки, виконаних на лініях електропередавання напругою понад 1000 

В? 

18.Чим повинно бути оформлено виведення із роботи в ремонт лінії електропереда-

вання?  

 19.Де мають відмічатися зміни в схемі з'єднань електроустановок, пристроїв РЗАіТ, 

а також місця встановлених заземлень? 

20.Хто затверджує перелік складних перемикань в електроустановках споживача? 

 

Питання VII розділ 

 

1.Для спотереження за пуском і роботою яких електродвигунів змінного струму 

необхідно встановлювувати амперметри у колі статора електродвигуна? 

2. Після виконання яких заходів допускається повторне ввімкнення електродвигуна, 

коли електродвигун вимкнувся основними захистами? 

3.Хто має право пломбувати аварійні кнопки зупинки електродвигунів? 



4. Скільки разів дозволяється запускати електродвигуни з короткозамкнутим робо-

ром із гарячого стану? 

5.Скільки разів дозволяється запускати електродвигуни з короткозамкнутим рото-

ром із холодного стану? 

6.Яку вимогу визначають ПТЕЕС до плавких вставок, якими захищаються електро-

двигуни? 

7.Де повинні бути нанесені стрілки напрямків обертання рухомих частин ме-

ханізмів, які приводяться в дію електродвигунами 

8. Чи повинен бути аварійно виведений з роботи трансформатор у разі виявлення 

нерівномірного шуму в середині трансформатора? 

9.За якої відмінності величин напруг короткого замикання допускається паралельна 

робота трансформаторів? 

10.За якої відмінності коефіцієнтів трансформації допускається паралельна робота 

трансформаторів ? 

11.Чи допускається паралельна робота трансформаторів з групами з'єднань обмоток 

11 та 11? 

12.Чи допускається паралельна робота трансформаторів з номінальними потужно-

стями 160 кВА і 1000 кВА? Чи допускається паралельна робота трансформаторів з 

номінальними потужностями 400 кВА і 1000 кВА? 

13.Чи допускається паралельна робота трансформаторів з групами з'єднань обмоток 

11 та 12? 

14.У яких випадках трансформатори, що вводяться в експлуатацію вперше, не 

підлягають внутрішньому огляду? 

15.Яка періодичність перевірки працездатності пристроїв пожежної сигналізації та 

пожежогасіння у кабельних спорудах? 

16.Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених у землі? 

17.Яка допустима температура повітря всередині кабельних тунелів, каналів і шахт 

влітку? 

18.Як необхідно позначати на місцевості трасу кабельної лінії електропередавання, 

прокладеної по орних землях та незабудованій місцевості? 

19.Яка періодичність огляду траси КЛ, прокладених під удосконаленим покриттям 

на території міст? 


