
Контрольні завдання з дисципліни „Охорона праці в галузі” для 

студентів ТЕФ 

 

1. Класифікувати існуючі види контролю в системі управління охороною 

праці на підприємстві (СУОПП) та визначити основні їх особливості. 

2. Запропонувати алгоритм розрахунку рівнів безпечності виробничого 

обладнання, технологічних процесів та умов праці. 

3. Визначити на які види страхових виплат Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України (ФССНВ) може розраховувати працівник у разі його 

травмування, профзахворювання або смерті. 

4. Запропонувати алгоритм розрахунку рівня безпечності виробничого 

обладнання. 

5. Проаналізувати принцип дії занулення електромереж та визначити 

основні вимоги, що пред’являються ПУЕ до електромереж даного типу.  

6. Визначити основні зобов’язання Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

(ФССНВ) у разі настання страхового випадку. 

7. Проаналізувати основні організаційно-технічні заходи щодо 

попередження електротравм, які регламентуються ДНАОП 0.00-1.21-98 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 

8. Запропонувати алгоритм розрахунку інтегрального показника 

безпечності b0 при проведені паспортизації  робочих місць на наявність 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 

9. Розробити загальну інструкцію з пожежної безпеки щодо дій працівників 

підприємства (організації)  у разі виникнення пожежі. 

10. Визначити мету та порядок опосвідчення стану безпеки 

електроустановок та їх експертизи. 

11. Запропонувати алгоритм розрахунку рівня безпечності технологічного 

процесу. 

12. Охарактеризувати вимоги щодо проектування електрообладнання для 

пожежонебезпечних зон. 

13. Проаналізувати особливості стандарту OHSAS 18001 щодо процедур 

для ідентифікації небезпек та оцінки ризиків, а також особливості 

методології самого  процесу ідентифікації. 

14. Визначити основні завдання та функції системи управління охороною 

праці на підприємстві (СУОПП). 

15. Проаналізувати особливості блискавкозахисту на об’єктах галузі та 

привести класифікацію блискавковідводів за конструктивним 

виконанням, а також  будівель та споруд за рівнем блискавкозахисту. 

16. Визначити порядок ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН). 

17. Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо 

готовністі до аварійних ситуацій і реагування на них. 

18. Класифікувати виробничі приміщення за ступенем небезпеки ураження 

персоналу електричним струмом. 



19. Визначити порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки 

(ОПН). 

20.  Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо 

компетентності, навчання та обізнаності персоналу організації. 

21. Визначити за якими основними показниками оцінюється  стан охорони 

праці в галузі при виконанні функції нагляду та контролю в системі 

управління охороною праці. 

22. Визначити основну нормативно правову базу, яка  регламентує вимоги 

безпеки до систем,  що працюють під тиском, а також надати 

рекомендації щодо оснащення котлового обладнання другої групи 

запобіжними клапанами. 

23. Визначити порядок дій керівництва та персоналу підприємства у разі 

виникнення  нещасного випадку на виробництві. 

24. Охарактеризувати вимоги щодо проектування електрообладнання для 

пожежонебезпечних зон. 

25. Визначити та проаналізувати особливості  основного нормативного 

документу, який  регламентує вимоги безпеки при експлуатації теплових 

установок і мереж, а також  привести перелік  документів та 

інструкцій,  обов’язкових для використання на будь-якому об’єкті 

теплового господарства підприємства. 

26. Проаналізувати особливості стандарту OHSAS 18001 щодо цілей і 

програм СУОПП. 

27. Охарактеризувати вимоги щодо проектування електрообладнання для 

вибухонебезпечних зон. 

28. Використовуючи існуючу нормативну базу  визначити у яких випадках 

котел має бути негайно зупинено персоналом у разі відмови у роботі 

захистів або їх відсутності, а також проаналізувати особливості 

гідравлічних випробувань котлів першої групи. 

29. Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо 

ведення та управління документацією з охорони праці. 

30. Проаналізувати основні вимоги з пожежної безпеки при експлуатації 

приміщень та обладнання теплових установок і теплових мереж. 

31. Проаналізувати небезпеки, які мають місце  при проведенні 

газонебезпечних робіт, і запропонувати технічні рішення та організаційні 

заходи щодо безпечного виконання цього виду робіт. 

32. Проаналізувати особливості стандарту OHSAS 18001 щодо процедур 

для ідентифікації небезпек та оцінки ризиків, а також особливості 

методології самого  процесу ідентифікації. 

33. Охарактеризувати загальні протипожежні заходи, якими 

забезпечується обмеження розповсюдження та розвитку пожежі на 

виробничих об’єктах галузі. 

34. Охарактеризувати основні вимоги щодо організації  санітарно-захисних 

зон (СЗЗ) і зон спостереження (ЗС) атомних станцій (АС) та визначити 

ліміт ефективної дози та ліміт еквівалентної дози зовнішнього 

опромінення іонізуючими випромінюваннями (IB) для відповідних 



категорій персоналу АС і населення  з урахуванням  Норм радіаційної 

безпеки України (НРБУ−97). 

35. Проаналізувати основні особливості топографічного, монографічного 

та економічного методів аналізу виробничого травматизму. 

36. У відповідності до існуючої нормативної бази визначити основні 

загальні заходи щодо попередження утворення горючого середовища у 

виробничих приміщеннях. 

37. Проаналізувати основні організаційно-технічні принципи забезпечення 

радіаційної безпеки  з урахуванням покладеного в основу проектування та 

експлуатації АС  гігієнічного принципу поділу виробничих приміщень, 

будівель і споруд на відповідні зони та категорії залежно від характеру 

технологічних процесів, використовуємого обладнання, виду та 

можливого ступеня забруднення радіоактивними речовинами. 

38. Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо 

оцінки результативності та моніторингу стану охорони праці в 

організації. 

39. Визначити основні права та обов’язки уповноваженої найманими 

працівниками особи з питань охорони праці на підприємстві. 

40. Визначити загальні вимоги безпеки щодо організації технологічного 

процесу і експлуатації виробничого обладнання АС. 

41. Класифікувати виробничі приміщення за ступенем небезпеки ураження 

персоналу електричним струмом 

42. Визначити основні вихідні дані, які необхідні для розробки комплексу 

технічних і організаційних рішень щодо забезпечення потрібного рівня 

пожежної безпеки. 

43. Визначити загальні вимоги безпеки щодо виконання ремонтних робіт і 

проведення технічного обслуговування обладнання АС. 

44. Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо 

компетентності, навчання та обізнаності персоналу організації. 

45. Визначити порядок нормування напруженості електростатичного поля 

на робочих місцях та розглянути основні способи захисту від 

електростатичних полів. 

46. Класифікувати види, масштаби і фази радіаційних аварій на  АС (НРБУ-

97). 

47. Охарактеризувати мету та визначити порядок проведення процедури 

експертизи електроустановок. 

48. Запропонувати алгоритм розрахунку рівня безпечності виробничого 

обладнання. 

49. Визначити основні вимоги щодо розробки планів локалізації та ліквідації 

аварій на АС (НРБУ-97). 

50. Визначити перелік заходів з охорони праці, які можуть здійснюватися 

за рахунок фондів охорони праці підприємств. 

51. Визначити у яких випадках належить виконувати захисне заземлення 

електрообладнання, а також привести  обмеження, які накладаються на 

еквівалентний опір заземлюючих  пристроїв  згідно з вимогами ПУЕ. 



52. Охарактеризувати яким чином здійснює свою роботу по нагляду за 

охороною праці спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 

влади з нагляду за охороною праці та визначити права інспекторів даного 

органу. 

53. Визначити  першочергові дії і  обов’язки персоналу у разі  виникнення 

пожежі на АС та описати документацію з пожежної безпеки, яка 

повинна застосовуватися  на АС. 

54. Визначити на які види страхових виплат Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України (ФССНВ) може розраховувати працівник у разі його 

травмування, профзахворювання або смерті. 

55. Визначити основні нормативні документи, які регламентують питання   

пожежної безпеки при проектуванні та експлуатації АС, і розглянути 

необхідні  заходи з безпечної евакуації персоналу у разі виникнення 

пожежі. 

56. Визначити якими органами відповідно до Закону "Про охорону праці" 

здійснюється державний нагляд за додержанням законів та інших 

нормативно-правових актів з охорони праці та привести перелік основних 

законів, які регулюють діяльність цих  органів. 

57. Охарактеризувати вимоги щодо проектування електрообладнання для 

вибухонебезпечних зон.  

58. Проаналізувати особливості застосування на АС систем автоматичної 

пожежної сигналізації і пожежегасіння, а також систем вентиляції, 

кондиціонування повітря та протидимного захисту. 

59. Визначити основні зобов’язання Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

(ФССНВ) у разі настання страхового випадку. 

60. Запропонувати алгоритм розрахунку рівня безпечності технологічного 

процесу. 

61. Визначити основні вимоги щодо  обов’язків посадових осіб 

підприємства, які вони повинні виконувати в структурі системи 

управління охорони праці підприємства (СУОПП). 

62. Визначити на які категорії поділені всі небезпечні речовини за їх 

властивостями для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН) 

та в які групи об'єднані ці категорії за видами аварій, що можуть 

статися на ОПН, виходячи з властивостей небезпечних речовин та за 

впливом уражальних факторів цих аварій. 

63.  Сформувати склад комісії з розслідування нещасного випадку на 

виробництві. 

64. Сформулювати основні вимоги щодо організації служби охорони прауі 

на підприємстві та визначити  функції, які виконує ця служба відповідно 

до "Типового положення про службу охорони праці" НПАОП 0.00-4.35-04. 

65. Визначити на підставі чого складається Декларація безпеки об'єктів 

підвищеної небезпеки (ОПН) та проаналізувати її основний зміст та 

складові. 



66.  Визначити основні права інспекторів з пожежного нагляду стосовно 

питань, які відносяться до їх компетенції. 

67. Проаналізувати основні завдання та функції системи управління 

охороною праці на підприємстві (СУОПП). 

68. Зробити перелік основних методів  контролю якості елементів посудин, 

що працюють під тиском, та їх зварних з'єднань і визначити основні 

вимоги щодо проведення гідравлічних випробувань.  

69.  Запропонувати алгоритм розрахунку рівня безпечності умов праці. 

70. Зробити перелік основних технічних рішень, які використовуються для 

управління роботою і забезпечення безпечних умов експлуатації посудин, 

що працюють під тиском.  

71. Проаналізувати основні завдання управління охороною праці в галузі та 

визначити відповідні заходи з охорони праці, які можуть здійснюватися 

за рахунок галузевих коштів (наказ  Держнаглядохоронпраці  від 02.06.99 

р. №102). 

72. Визначити порядок дій керівництва та персоналу підприємства у разі 

виникнення  нещасного випадку на виробництві. 

73. Сформулювати основні вимоги щодо маркування балонів для 

стиснутих, зріджених та розчинених газів, а також описати порядок їх 

опосвідчення. 

74.  Обгрунтувати порядок та визначити види планування і прогнозування  

роботи з охорони праці в галузі. 

75. Визначити основні права спеціалістів служби охорони праці 

підприємства. 

76. Визначити з чого складається контроль якості зварювання i зварних 

з'єднань при  виготовленні, монтажі реконструкції та ремонті 

котлового обладнання першої групи, а також зробити перелік основних  

видів неруйнівного та руйнівного контролю металу i зварних з'єднань. 

77. Визначити порядок формування планів попередження, локалізації і 

ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС) в сфері СУОП у 

відповідності до існуючого Положення НПАОП 0.00-4.33-99. 

78. У відповідності до існуючої нормативної бази визначити основні 

загальні заходи щодо попередження утворення в горючому середовищі 

виробничих приміщень джерел запалювання. 

79. З урахуванням існуючої нормативно-правової бази визначити вимоги 

щодо встановлення запобіжних клапанів на котловому обладнанні другої 

групи та привести алгоритм розрахунку їх кількості і розмірів. 

80. Визначити порядок розслідування та обліку нещасних випадків 

відповідно до   „Положення про порядок розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2001 р. N 1094. 

81. . Привести основні заходи, які передбачені при проведені атестації 

робочих місць за умовами праці, та визначити у яких випадках  робоче 



місце вважається „атестованим”, а яких  „атестованим і вимагає пільг 

і компенсацій”. 

82. З урахуванням вимог Правил технічної експлуатації теплових установок 

і мереж визначити перелік інструкцій і документів, якими повинен бути 

забезпечений оперативний (черговий) та оперативно-виробничий 

персонал. 

83. Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо 

оцінки результативності та моніторингу стану охорони праці в 

організації. 

84. Визначити порядок розслідування та обліку аварій відповідно до   

„Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2001 р. N 1094. 

85. Проаналізувати особливості  організації роботи з  оперативним 

(черговим) і оперативно-виробничим персоналом на підприємствах 

теплоенергетичної галузі. 

86.  Визначити порядок спеціального розслідування нещасного випадку 

відповідно до   „Положення про порядок розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2001 р. N 1094. 

87. Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо 

готовністі до аварійних ситуацій і реагування на них. 

88. Проаналізувати порядок  дій чергового персоналу на підприємствах 

теплоенергетичної галузі у разі порушення режиму роботи 

технологічного обладнання, а також визначити  основні заходи щодо 

розслідування аварій та порядок проведення протиаварійних тренувань. 

89.  Визначити порядок паспортизації виробництв та атестації робочих 

місць за умовами праці в галузі та нормативні документи, відповідно до 

яких вони здійснюються.  

90. Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо 

проведення внутрішнього аудиту стану охорони праці на підприжємстві. 
 

 


