
Контрольні екзаменаційні питання з дисципліни «Основи охорони 

праці» 

 
1. Класифікувати виробничі приміщення за ступенем небезпеки ураження персоналу 

електричним струмом. 

2. Організація пожежної безпеки та профілактики на виробництві. 

3. Охарактеризувати принципи організації та види навчання з питань охорони праці. 

4. Електробезпека. Значення. Фактори, від яких залежить характер поразки 

електричним струмом, допустимі значення напруги та струму. 

5. Нормування рівня електромагнітного  випромінювання промислової частоти. 

6. Визначити особливості нормування ЕМП на робочих місцях при наявності  одразу 

декількох джерел електромагнітного випромінювання. 

7. Визначити яким чином класифікуються умови праці на робочих місцях при 

проведенні атестації робочих місць за умовами праці. 

8. Вентиляція виробничих приміщень. Види, сфера застосування, схеми та устрій. 

9. Проаналізувати основні організаційно-технічні заходи щодо попередження 

електротравм.  

10. Зробити перелік існуючих видів інструктажів з охорони праці та розглянути 

порядок проведення вступного, первинного та повторного інструктажів. 

11. Джерела інфрачервоного випромінювання на виробництві. Біологічна дія. Методи 

захисту та принцип нормування. 

12. Класифікація матеріалів і речовин щодо їх можливості загоряння. Система 

запобігання пожеж.  

13. Охарактеризувати основні методи щодо зниження рівня напруги дотику при 

аварійному режимі роботи електрообладнання. 

14. Виробничий шум. Види, принципи  нормування, методи захисту. 

15. Види та системи виробничого освітлення. Вимоги щодо їх застосування. 

Нормування рівня освітленості на робочих місцях. 

16. Технічні заходи щодо попередження електротравм при переході напруги на 

нормально не струмоведучі частини електрообладнання. Проектування захисного 

заземлення. 

17. Класифікувати існуючі види механічної вентиляції у виробничих приміщеннях та 

привести алгоритм  розрахунку вентиляційної мережі.  

18. Системи штучного освітлення, вимоги безпеки, улаштування, нормування. 

19. Занулення в електроустановках. Призначення, розрахунок, функціонування. 

20. З урахуванням існуючих НПАОП сформулювати основні вимоги щодо нормування 

умов мікроклімату у виробничих приміщеннях. 

21. Системи заходів щодо забезпечення  електробезпеки. Технічні заходи забезпечення 

електробезпеки при нормальних режимах роботи електрообладнання. 

22. Штучне освітлення виробничих приміщень. Види, нормування, методи розрахунку. 

23. Визначити на які групи поділяють фактори виробничого середовища відповідно до 

існуючої Гігієнічної класифікації умов праці на робочих місцях. 

24. Види іонізуючих випромінювань. Біологічна дія і принципи їх нормування. Методи 

захисту. 

25. Привести основні заходи і засоби захисту працюючих від шкідливої дії  вібрації у 

виробничих умовах та  проаналізувати основні методи боротьби з вібрацією машин 

та механізмів 

26. Природне освітлення виробничих приміщень, системи освітлення, нормування, 

основи проектування. 

27. Сформулювати основні принципи нормування електромагнітних полів (ЕМП). 

28. Виробничий шум. Рівні інтенсивності та сили звуку, еквівалентні рівні звука. 

Вплив виробничого шуму на організм людини. 



29. Проаналізувати основні особливості нормування, контролю та вимірювання 

виробничого шуму. 

30. Охарактеризувати принципи нормування природного освітлення у виробничих 

приміщеннях. 

31. Визначити основні принципи нормування ультра- та інфразвуку у виробничих 

умовах і проаналізувати особливості існуючих методів захисту. 

32. Охарактеризувати  основні заходи та засоби щодо захисту від негативної дії 

електромагнітних полів (ЕМП). 

33. Причини електротравм і існуючи системи заходів щодо їх запобігання. 

34. Визначити основні заходи та засоби захисту від негативного впливу ЕМП. 

35. Проаналізувати  якими методами забезпечується безпека виробничого обладнання 

та визначити основні вимоги щодо засобів захисту, що входять у конструкцію 

виробничого обладнання. 

36. Охарактеризувати основні заходи щодо попередження вибухів та пожеж на 

виробництві. 

37. Визначити основні вимоги щодо нормування лазерного випромінювання та 

охарактеризувати існуючі класи лазерів за ступенем небезпеки. 

38. Охарактеризувати такі технічні способи та засоби захисту персоналу при 

нормальних режимах роботи електрообладнання, як „мала напруга”  та 

„вирівнювання потенціалів робочої зони”. 

39. Визначити основні вимоги щодо нормування електромагнітних полів (ЕМП) 

промислової частоти. 

40. Охарактеризувати основні методи та засоби захисту від іонізуючих випромінювань 

(ІВ). 

41. Визначити шкідливі та небезпечні фактори, які мають місце при експлуатації 

оптичних квантових генераторів (ОКГ), та запропонувати відповідні заходи щодо 

зменшення негативного впливу цих факторів на персонал. 

42. Класифікувати основні типи  засобів індивідуального захисту органів дихання 

(ЗІЗОД) та описати принцип їх дії. 

43. Визначити фактори, що впливають на тяжкість ураження людини електричним 

струмом та детально проаналізувати вплив факторів електричного характеру. 

44. Охарактеризувати основні засоби та заходи щодо попередження утворення в 

горючому середовищі джерел запалювання. 

45. Визначити основні вимоги безпеки до технологічних процесів. 

46. Визначити основні методи захисту працюючих від негативного впливу 

інфрачервоних випромінювань. 

47. Охарактеризувати дію електричного струму на людину та класифікувати місцеві та 

загальні електротравми. 

48. Визначити основні права державних інспекторів з пожежного нагляду стосовно 

питань, які відносяться до їх компетенції. 

49. Визначити принципи нормування електромагнітних полів (ЕМП) радіочастотного 

діапазону у разі опромінення персоналу одразу від декількох установок, що 

працюють одночасно. 

50. Класифікувати існуючі види механічної вентиляції у виробничих приміщеннях та 

описати які саме пристрої входять до складу вентиляційних систем виробничих 

приміщень. 

51. Показники пожежонебезпечних властивостей матеріалів та речовин. 

52. Зробити перелік основних методів аналізу виробничого травматизму та визначити 

особливості статистичних методів аналізу. 

53. Визначити такі поняття в сфері охорони праці, як „робоча поза” та „принцип 

економії рухів”. 



54. Визначити порядок організації та функціонування на підприємстві  комісії з питань 

охорони праці. 

55. Охарактеризувати такі поняття в сфері охорони праці, як „фізичне навантаження”, 

„статична робота”, „динамічна робота”, „розумові навантаження” і „напруженість 

праці”. 

56. Проаналізувати основні вимоги з гігієни праці та виробничої санітарії щодо 

оснащення та організації  робочого місця. 

57. Класифікувати виробничі приміщення за ступенем небезпеки ураження персоналу 

електричним струмом. 

58. Негативна дія на людину шума, вібрації та ультразвуку. Принципи нормування. 

59. Захисне занулення, суть, сфера застосування. Допустимі значення опору 

заземляючи пристроїв при повторному заземленні нульового дроту. 

60. Охарактеризувати основні вимоги щодо організації на виробничому об’єкті  

системи пожежної безпеки. 

61. Визначити основні принципи гігієнічного нормування шкідливих речовин. 

62. Привести алгоритм розрахунку вентиляційної мережі. 

63. Класифікувати існуючі види штучного освітлення за своїм функціональним 

призначенням, визначити принципи нормування та зробити перелік основних 

вимог щодо створення сприятливих умов зорової роботи працюючих на робочих 

місцях.  

64. Визначити у яких випадках ефективно застосовувати захисне заземлення 

електрообладнання та охарактеризувати особливості „захисного заземлення” в 

електромережах із ізольованою та глухозаземленою нейтралю. 

65. З урахуванням існуючих НПАОП охарактеризувати вимоги щодо обмеження 

величин найбільших опорів захисного заземлення а також визначити у яких 

випадках належить виконувати захисне заземлення електрообладнання. 

66. Показники вибухопожежної небезпеки речовин та матеріалів. 

67. Зробити перелік існуючих видів інструктажів з охорони праці та розглянути 

порядок проведення позапланового та цільового інструктажів. 

68. Охарактеризувати основні особливості навчання з питань пожежної безпеки на 

виробництві та проведення пожежно-профілактичної роботи. 

69. Основні методи захисту від електромагнітних випромінювань радіочастотного 

діапазону при проведені виробничих іспитів РЕА. 

70. З урахуванням існуючих НПАОП сформулювати основні принципи гігієнічної 

оцінки та нормування виробничої вібрації. 

71. Види іонізуючих випромінювань. Біологічна дія і принципи їх нормування. Методи 

захисту.  

72. Вимоги безпеки при експлуатації систем, що працюють під тиском. 

73. Привести алгоритм розрахунку систем штучного освітлення методом коефіцієнта 

використання світлового потоку. 

74. Проаналізувати існуючі заходи та засоби захисту від виробничого шуму. 

75. Класифікувати існуючі види ізоляції струмовідних частин електрообладнання. 

76. Охарактеризувати яким чином здійснюється стажування (дублювання) та допуск 

працівників  до роботи. 

77. Охарактеризувати існуючі методи зниження рівнів вібрацій на робочих місцях. 

78. З урахуванням існуючої класифікації визначити на які групи поділяють небезпечні 

та шкідливі виробничі фактори (НШВФ)  за своїм походженням та природою дії.  

79. Основні небезпечні і шкідливі чинники, що виникають при експлуатації лазерів. 

Класифікація лазерів по рівню небезпечності. 

80. Охарактеризувати основні гарантії на охорону праці, які має працівник відповідно 

до існуючого законодавства. 



81. Відповідно до існуючої класифікації визначити групи горючості матеріалів і 

речовин на виробництві. 

82. Визначити обов’язки роботодавця щодо створення і забезпечення функціонування  

системи управління охороною праці на підприємстві. 

83. Джерела ультрафіолетового випромінювання. Біологічна дія. Принципи 

нормування. 

84. Класифікація будівель і робочих зон  по пожежо- та вибухонебезпеці. 

85. Охарактеризувати таке поняття, як нормативно правові акти в сфері охорони праці 

(НПАОП),  та визначити основні принципи системи їх  кодування в державному 

реєстрі НПАОП. 

86. Біологічна дія електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону. 

Принципи нормування. 

87. Основні показники пожежної небезпеки речовин і матеріалів, які застосовуються 

при виготовленні РЕА.  

88. Описати основні принципи системи кодування стандартів безпеки праці в 

державному реєстрі НПАОП. 

89. Класифікувати основні види відповідальності за порушення законодавства з 

охорони праці та визначити основні їх особливості..  

90. Види вентиляції виробничих приміщень, системи вентиляції. Вибір виду та 

системи вентиляції. 

91. Види електротравм та їх причини. Основні заходи щодо їх попередження. 

92. Міжгалузеві та галузеві нормативно-правові акти з охорони праці в Україні, їх 

кодифікація. 

93. Захисне занулення. Суть. Область  застосування. Припустимі значення опору 

повторного заземлення нульового дроту. 

94. Природна вентиляція і її види. Переваги і недоліки, область застосування на 

радіотехнічних підприємствах.  

95. Визначити у чому полягає матеріальна та кримінальна відповідальність працівника 

у разі порушення ним законодавства з охорони праці та у яких випадках вони 

настають. 

96. Занулення, призначення, функціонування, розрахунок на вимикаючу здатність.  

97. Відомчий та громадський контроль за додержанням законодавства про охорону 

праці на підприємстві. 

98. Організація охорони праці на радіотехнічних підприємствах. Оперативний і 

особливий  контроль (триступінчатий контроль).. 

99. Захисне заземлення. Суть. Область  застосування. Припустимі значення опору 

заземляючих пристроїв. 

100. Визначити у чому полягає дисциплінарна та адміністративна  відповідальність 

працівника у разі порушення ним законодавства з охорони праці, у яких випадках 

вони настають і хто має право притягати до дисциплінарної та адміністративної 

відповідальності. 

101. Ізоляція струмовідних чактин електрообладнання, призначення, вимоги ПУЕ. 

102. Визначити порядок організації та функціонування служби охорони праці на 

підприємстві. 

103. Визначити основні  органи державної влади, які здійснюють державний нагляд за 

додержанням законів та інших НПАОП в сфері охорони праці та зробити перелік 

основних законів, що регулюють діяльність цих органів. 

104. Класифікація небезпечних речовин у повітрі робочої зони по характеру шкідливої 

дії та по ступеню шкідливої дії. 

105. Призначення захисного заземлення та занулення, функціонування, сфера 

застосування. 

 


