
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

з нормативної дисципліни 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ РАДІОЕЛКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» 

для підготовки студентів факультету електроніки за  

освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» 

1. Законодавство та нормативно-технічна документація України з охорони праці. 

2. Законодавство України з охорони праці. Зміст основних статей законів. 

3. Відповідальність за порушення законів, норм та правил щодо охорони праці. 

4. Організація охорони праці на підприємствах. 

5. Обов’язки посадових осіб та робітників з охорони праці. 

6. Навчання з охорони праці. Види, зміст та оформлення інструктажів з охорони праці. 

7. Державний та відомчий контроль, профспілковий нагляд за охороною праці. 

8. Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків на виробництві. 

9. Класифікації нещасних випадків. 

10. Розслідування нещасних випадків на виробництві галузі. 

11. Облік та аналіз травматизму і професійних захворювань на підприємствах 

радіоелектронної промисловості. 

12. Виробнича санітарія. 

13. Мікроклімат виробничих приміщень. Характеристики, вплив на людину, нормування. 

14. Заходи та засоби забезпечення мікроклімату на робочих місцях. 

15. Засоби вимірювання мікроклімату приміщень. 

16. Шкідливі речовини, їх класифікація. Контроль вмісту в повітрі робочої зони. 

17. Механічна вентиляція. Класифікація схеми вентиляції. Розрахунок вентиляції. 

18. Розрахунок загальної та місцевої вентиляції. 

19. Шум. Характеристики, вплив на людину, нормування, заходи та засоби захисту. 

20. Вібрація. Характеристики, вплив на людину, нормування, заходи та засоби захисту. 

21. Ультразвук та інфразвук. Характеристики, вплив на людину, нормування, заходи та 

засоби захисту. 

22. Природне освітлення. Характеристики, нормування. Розрахунок природного 

освітлення. 

23. Штучне освітлення. Характеристики, нормування. Розрахунок штучного освітлення. 

24. Лампи та світильники штучного освітлення. 

25. Ультрафіолетове випромінювання. Джерела, характеристики, вплив на людину, 

нормування, заходи та засоби захисту. 

26. Інфрачервоне випромінювання. Джерела, характеристики, вплив на людину, 

нормування, заходи та засоби захисту. 

27. Лазерне випромінювання. Джерела, характеристики, вплив на людину, нормування, 

заходи та засоби захисту. 

28. Електромагнітне випромінювання. Джерела, характеристики, вплив на людину, 

нормування, заходи та засоби захисту. 

29. Іонізуюче випромінювання. Джерела, характеристики, вплив на людину, нормування, 

заходи та засоби захисту. 

30. Види ураження електричним струмом. 

31. Фактори, які визначають безпеку ураження електричним струмом. 

32. Захисні заходи при нормальному режимі роботи устаткування. 



33. Заземлення. Електрична схема, конструкція. Принципи захисту. Розрахунок 

заземлення. 

34. Занулення. Електрична схема, конструкція. Принципи захисту. Розрахунок занулення. 

35. Електрозахисні засоби. 

36. Перша допомога при ураженні електричним струмом. 

37. Вимоги до приміщення для роботи з обчислювальною технікою. 

38. Вимоги до організації робочого місця з обчислювальною технікою. 

39. Вимоги до обчислювальної техніки. 

40. Вимоги до організації режиму праці та відпочинку при роботі з обчислювальною 

технікою. 

41. Загальні відомості про процес горіння. 

42. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів. 

43. Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

44. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних зон та класів виробничих приміщень. 

45. Засоби виявлення та гасіння пожеж. 

46. Системи запобігання пожеж та протипожежного захисту підприємств. 

47. Вогнегасні речовини, їх склад, область застосування. 

48. Вогнегасники. Їх типи, марки, конструкція, область використання. 

49. Автоматичне устаткування гасіння пожеж, їх конструкція, область використання. 

50. Пожежна сигналізація. Типи, марки пожежних оповіщувачів, схеми їх з’єднання. 
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