
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 
з нормативної дисципліни 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 

для підготовки студентів інституту енергозбереження та енергоменеджменту за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст та магістр» 

 

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 
 

До теми 1.1. Особливості організації охорони праці на гірничодобувних 

підприємствах 

1.1.1. Система управління охороною праці (СУОП) на шахтах та кар’єрах. 

1.1.2. Особливості проведення інструктажів з ОП на гірничодобувних 

підприємствах. 

1.1.3. Відповідальність за порушення законів, норм та правил з ОП. 

1.1.4. Завдання роботи відділу ОП на гірничих підприємствах. 

РОЗДІЛ 2. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ ПРАЦІ ПРИ ВЕДЕННІ 

ГІРНИЧИХ РОБІТ 

 

До теми 2.1. Забезпечення кліматичних умов праці та якості повітря в гірничих 

виробках 

2.1.1. Характеристики мікроклімату робочої зони. 

2.1.2. Нормування параметрів мікроклімату в підземних виробках та кар’єрах. 

2.1.3. Методи нормалізації параметрів мікроклімату на підземних та відкритих 

гірничих      роботах. 

2.1.4. Склад і джерела забруднення повітря робочої зони при веденні гірничих 

робіт. 

2.1.5. Методи попередження забруднення повітря робочої зони. 

2.1.6. Природна та штучна вентиляція кар’єрів та підземних виробок. 

2.1.7. Навести розрахунок кількості повітря яке необхідно подавати в шахту в 

залежності  від кількості працюючих. 

 

До теми 2.2. Захист від шуму та вібрації 

2.2.1. Характеристики та нормування шуму в шахтах та кар’єрах. 

2.2.2. Характеристики та нормування вібрації в шахтах та кар’єрах. 

2.2.3. Методи захисту від шуму при роботі гірничих машин та механізмів. 

2.2.4. Методи захисту від вібрації при роботі гірничих машин та механізмів. 

 

До теми 2.3. Вимоги до освітлення гірничих виробок 

2.3.1. Види, системи, характеристики виробничого освітлення. 

2.3.2. Нормування освітлення підземних та відкритих гірничих виробок. 

2.3.3. Лампи та світильники штучного освітлення гірничих виробок. 

2.3.4. Навести розрахунки штучного освітлення для підземних виробок. 

 

РОЗДІЛ 3. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВЕДЕННІ ГІРНИЧИХ РОБІТ 

До теми 3.1. Техніка безпеки під час підривних робіт та будівництва гірничих 

виробок 

3.1.1. Вимоги до персоналу для вибухових робіт. 

3.1.2. Вимоги безпеки під час збереження та транспортування вибухових 

матеріалів. 

3.1.3. Навести розрахунки безпечних зон при масових вибухах на кар’єрах. 



3.1.4. Вимоги безпеки під час проведення горизонтальних та похилих гірничих 

виробок. 

3.1.5. Вимоги безпеки при спорудженні вертикальних гірничих виробок. 

3.1.6. Вимоги безпеки при будівництві установ на кар’єрах. 

До теми 3.2. Забезпечення безпеки при роботі гірничих машин, транспорту та 

підйому 

3.2.1. Вимоги безпеки при експлуатації залізничного кар’єрного транспорту. 

3.2.2. Вимоги безпеки при експлуатації конвеєрного кар’єрного транспорту. 

3.2.3. Вимоги безпеки при експлуатації автомобільного кар’єрного транспорту. 

3.2.4. Безпека при експлуатації шахтних підземних установок. 

 

До теми 3.3. Електробезпека на гірничих роботах 

3.3.1. Чинники, що впливають на небезпеку ураження людини електричним 

струмом. 

3.3.2. Заходи та засоби безпечної експлуатації гірничого електроустаткування за 

нормальним режимом роботи. 

3.3.3. Електрична схема, конструкція, принцип дії захисного заземлення. 

3.3.4. Розрахунок захисного заземлення за методом коефіцієнта використання 

електродів. 

3.3.5. Електрична схема, конструкція, принцип дії захисного занулення. 

3.3.6. Розрахунок захисного занулення. 

3.3.7. Улаштування заземлення в шахтах. 

3.3.8. Улаштування заземлення на кар’єрах. 

3.3.9. «Крокова напруга». Заходи та засоби захисту. 

3.3.10. Організація безпечної  експлуатації гірничого електроустаткування. 

Система електрозахисних засобів. 

РОЗДІЛ 4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙ В ШАХТАХ 

До теми 4.1. Попередження та ліквідація аварій в шахтах та кар’єрах 

4.1.1. Попередження вибухів метану в шахтах. 

4.1.2. Захист підземних виробок та кар’єрів від затоплення. 

4.1.3. Попередження та ліквідація рудничних пожеж. 

 

До теми 4.2. Гірничорятувальна справа 

4.2.1. Організація Державної гірничорятувальної служби. Склад та оснащення 

воєнізованих  гірничорятувальних частин. 

4.2.2. Склад та зміст плану ліквідації аварій в шахтах та кар’єрах. 
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