
Контрольна робота з дисципліни «Основи охорони праці» 

для студентів IV курсу Інженерно-фізичного факультету  

 
 

Контрольна робота складається з відповідей на чотири питання, вибраних з 

наведених нижче, та рішення задачі згідно варіанту. Три перші питання вибираються 

відповідно до порядкового номера студента в списку групи з кожного з трьох переліків, а 

четверте - з третього списку питань відповідно до порядкового номера студента плюс 10. 

 

ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Відповіді на питання необхідно надавати після вивчення передбаченого 

програмою дисципліни матеріалу. Відповідь пишеться самостійно акуратним розбірливим 

почерком від руки або набирається на комп’ютері. Не допускається пряме копіювання 

відповіді шляхом сканування матеріалу з підручника, безпосередньо з конспекту лекцій, 

наведеного на сайті кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, або з іншого 

джерела. Обсяг відповіді повинен становити 1,5…2 сторінки друкованого тексту шрифтом 

14 або 2…3 сторінки рукописного тексту. 

 

 Список питань № 1 

1. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори  

2.Правові та організаційні основи охорони праці  

3. Виробнича санітарія  

4. Виробнича безпека  

5. Пожежна безпека на виробництві 

6. Законодавча та нормативна база охорони праці в Україні  

7. Засади державної політики в галузі охорони  праці  

8. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці  

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

10. Гарантії прав на охорону праці під час роботи  

11. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці 

12. Державне управління охороною праці в Україні 

13. Державний нагляд за охороною праці в Україні  

14. Повноваження інспекторів Держгірпромнагляду  

15. Громадський контроль за охороною праці в Україні  

16. Система безперервного навчання з питань охорони праці 

17. Вступний інструктаж 

18. Первинний інструктаж 

19. Повторний інструктаж 

20. Позаплановий інструктаж 

21. Цільовий інструктаж 

22. Обов’язок працівників щодо виконання вимог охорони праці 

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

смерті 

24. Охорона праці жінок 

25. Охорона праці неповнолітніх та літніх людей  

26. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту 

 

 Список питань № 2 
1. Теплообмін між людиною та навколишнім середовищем  

2. Вплив температури на самопочуття людини  

3. Вплив вологості на самопочуття людини  

4. Оптимальні мікрокліматичні умови  



5. Допустимі мікрокліматичні умови  

6. Нормування параметрів мікроклімату 

7. Характеристика шкідливих речовин у виробничій зоні  

8. Гігієнічне нормування шкідливих речовин 

9. Основні заходи щодо нормалізації повітря робочої зони 

10. Природна вентиляція 

11. Механічна вентиляція  

12. Характеристика світла та процесів, що супроводжують зорове сприйняття  

13. Основні світлотехнічні поняття та одиниці 

14. Природне освітлення  

15. Нормування природного освітлення 

16. Штучне освітлення  

17. Нормування штучного освітлення 

18. Джерела світла 

19. Основні характеристики акустичних коливань  

20. Дія шуму, ультразвуку та інфразвуку на людину 

21. Корекція рівнів звукового тиску в октавних частотних смугах  

22. Нормування шуму 

23. Дія вібрації на людину  

24. Дія електромагнітних випромінювань на людину  

25. Дія інфрачервоного випромінювання на людину  

26. Дія ультрафіолетового випромінювання на людину  

 

 Список питань № 3 
1. Причини потрапляння людей під електричну напругу  

2. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження електричним 

струмом 

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

струмом 

4. Чинники виробничого середовища, що впливають на тяжкість ураження електричним 

струмом 

5. Що таке напруга дотику  

6. Що таке напруга кроку 

7. Що таке струм витоку та опір струму витоку 

8. Як вимірюється напруга дотику і напруга кроку 

9. Однофазний дотик у трифазній електромережі з ізольованою нейтраллю у 

нормальному режимі роботи  

10. Однофазний дотик у трифазній електромережі із глухозаземленою нейтраллю за 

нормального режиму роботи 

11. Однофазний дотик у аварійному стані трифазної електромережі із глухозаземленою 

нейтраллю  

12. Однофазний дотик у аварійному стані трифазної електромережі з ізольованою 

нейтраллю  

13. Двофазний дотик у трифазній електромережі 

14. Дотик до фазного і нейтрального провідників електромережі 

15. Горіння, пожежа, класи і підкласи пожеж 

16. Самозагоряння речовин, його види 

17. Категорія пожежної небезпеки приміщення  

18. Класифікація пожежонебезпечних зон 

19. Класифікація вибухонебезпечних зон  

20. Способи і засоби гасіння пожеж  

21. Первинні засоби пожежогасіння. 

22. Системи пожежної сигналізації 

23. Стаціонарні установки автоматичного пожежегасіння 



ЗАДАЧА 

 

Умова 

 

Людина, опір якої разом з одягом, взуттям та опором перехідної площадки ґрунту 

становить Rлд, Ом, торкається корпусу електричної установки, яка живиться від електричної 

мережі з глухозаземленою нейтраллю джерела напругою Uл/ Uф, В. Опір функціонального 

заземлення джерела живлення становить Rф, Ом. В установці відбулося порушення ізоляції і 

одна з фаз замкнула на її корпус. 

Вихідні данні для вирішення задачі наведені в таблиці. 

Намалювати схему ввімкнення людини в електричну мережу, визначити струм Ілд, 

мА, який буде протікати через людину і оцінити яку ступінь небезпеки він становить для неї. 

Таблиця 

 

Варіант 

Опір людини, Rлд, 

Ом 

 

Напруга мережі, Uл/ Uф, В 

Опір функціонального 

заземлення Rф, Ом 

1 10000 220/127 4 

2 15000 380/220 6 

3 20000 660/380 8 

4 30000 220/127 10 

5 40000 380/220 4 

6 10000 660/380 6 

7 15000 220/127 8 

8 20000 380/220 10 

9 30000 660/380 4 

10 40000 220/127 6 

11 10000 380/220 8 

12 15000 660/380 10 

13 20000 220/127 4 

14 30000 380/220 6 

15 40000 660/380 8 

16 10000 220/127 10 

17 15000 380/220 4 

18 20000 660/380 6 

19 30000 220/127 6 

20 40000 380/220 8 

 

 


