
                              НТУУ «КПI»          Форма № У-5.09 

    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    1  

1. Основні визначення в галузі охорони праці 

2. Теплообмін між людиною та навколишнім середовищем  

3. Дія електричного струму на організм людини 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 

     протокол №   від “          ”   2015    р. 

Зав. кафедри          Левченко О.Г.    Екзаменатор        Зацарний В.В. 
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                               НТУУ «КПI»          Форма № У-5.09 

    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    2  

1. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори 

2. Вплив температури на самопочуття людини 

3. Причини потрапляння людей під електричну напругу та електротравматизм 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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                             НТУУ «КПI»          Форма № У-5.09 

    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    3  

1. Структура охорони праці 

2. Вплив вологості на самопочуття людини 

3. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    4  

1. Законодавча та нормативна база охорони праці в Україні  

2. Оптимальні мікрокліматичні умови 

3. Чинники неелектричного характеру, що впливають на тяжкість ураження електричним 

струмом  

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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                             НТУУ «КПI»          Форма № У-5.09 

    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    5  

1. Засади державної політики в галузі охорони  праці   

2. Допустимі мікрокліматичні умови 

3. Чинники виробничого середовища, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    6  

 

1. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці  

2. Нормування параметрів мікроклімату 

3. Що таке напруга дотику і напруга кроку   

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 

     протокол №   від “          ”   201     р. 
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    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    7  

1. Гарантії прав на охорону праці під час прийому на роботу 

2. Характеристика шкідливих речовин у виробничій зоні 

3. Однополюсний дотик у однофазній електромережі, ізольованій від землі 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 

     протокол №   від “          ”   2015    р. 

Зав. кафедри          Левченко О.Г.    Екзаменатор        Зацарний В.В. 
  (підпис)             (прізвище, ініціали)     (підпис)         (прізвище, ініціали) 
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    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    8  

1. Гарантії прав на охорону праці під час роботи 

2. Гігієнічне нормування шкідливих речовин  

3. Однополюсний дотик у однофазній електромережі із заземленим полюсом 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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                             НТУУ «КПI»          Форма № У-5.09 

    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    9  

1. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці 

2. Основні заходи щодо нормалізації повітря робочої зони 

3. Однополюсний  дотик у однофазній електромережі змінного струму за аварійного стану 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    10  

1. Державне управління і державний нагляд за охороною праці в Україні 

2. Вентиляція природна та механічна 

3. Однофазний дотик у трифазній електромережі з ізольованою нейтраллю у нормальному 

режимі роботи 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 

     протокол №   від “          ”   201     р. 
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                             НТУУ «КПI»          Форма № У-5.09 

    (назва вищого навчального закладу)              



 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    11  

1. Повноваження інспекторів Держгірпромнагляду 

2. Характеристика світла та процесів, що супроводжують зорове сприйняття  

3. Однофазний дотик у трифазній електромережі з глухозаземленою нейтраллю за нормального 

режиму роботи 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 

     протокол №   від “          ”   2015    р. 

Зав. кафедри          Левченко О.Г.    Екзаменатор        Зацарний В.В. 
  (підпис)             (прізвище, ініціали)     (підпис)         (прізвище, ініціали) 

 

 ГП ВПО “Укрвузполіграф”. Зам. 15244-100 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               НТУУ «КПI»          Форма № У-5.09 

    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    12  

1. Громадський контроль за охороною праці в Україні 

2. Основні світлотехнічні поняття та одиниці  

3. Однофазний дотик у трифазній електромережі із глухозаземленою нейтраллю за аварійного 

стану  

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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    (назва вищого навчального закладу)              

 

Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    13  

1. Система безперервного навчання з питань охорони праці  

2. Природне освітлення, його нормування 

3. Однофазний дотик у трифазній електромережі з ізольованою нейтраллю за аварійного стану  

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    14  

1. Інструктажі з охорони праці. Вступний інструктаж 

2. Штучне освітлення, його нормування 

3. Двофазний дотик у трифазній електромережі  

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    15  

1. Інструктажі з охорони праці. Первинний інструктаж 

2. Характеристика джерел світла 

3. Дотик до фазного і нейтрального провідників електромережі  

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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Спеціальність: всі напрями підготовки :6.0504                    Семестр  8  

Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    16  

1. Інструктажі з охорони праці. Повторний інструктаж 

2. Основні характеристики акустичних коливань 

3. Горіння, пожежа, класи і підкласи пожеж 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 

безпеки 
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Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    17  

1. Інструктажі з охорони праці. Позаплановий інструктаж 

2. Дія шуму, ультразвуку та інфразвуку на людину 

3. Самозагоряння речовин, його види 

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 
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Навчальний предмет   основи охорона праці      

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    18  

1. Інструктажі з охорони праці. Цільовий інструктаж 

2. Корекція рівнів звукового тиску в октавних частотних смугах 

3. Категорія пожежної небезпеки приміщення  

 

Затверджено на засіданні кафедри   охорони  прац, промислової та цивільної 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    19  

1. Обов’язок працівників щодо виконання вимог охорони праці  

2. Нормування шуму 

3. Класифікація пожежонебезпечних зон 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    20  

1. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівника або в разі його смерті 

2. Дія вібрації на людину 

3. Класифікація вибухонебезпечних зон  
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    21  

1. Охорона праці жінок та інвалідів 

2. Дія електромагнітних випромінювань на людину 

3. Способи і засоби гасіння пожеж 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    22  

1. Охорона праці неповнолітніх та людей похилого віку  

2. Дія інфрачервоного випромінювання на людину 

3. Первинні засоби пожежогасіння 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    23  

1. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту 

2. Дія ультрафіолетового випромінювання на людину  

3. Системи пожежної сигналізації 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  №    24  

1. Характеристика фізичної та розумової праці  

2. Дія іонізуючих випромінювань на людину 

3. Стаціонарні установки автоматичного пожежегасіння 
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