
Перелік екзаменаційних питань з курсу «Основи охорони праці. 

 

1.  Наведіть основні етапи історії розвитку охорони праці. 

2.  Обгрунтуйте актуальність питань пожежної безпеки. 

3.  Проаналізуйте відповідальність за порушення вимог з охорони праці. 

4.  Які існують категорії робіт за важкістю? 

5. Охарактеризуйте загальні положення щодо мікроклімату виробничих 

приміщень. 

6.  Класифікуйте основні матеріали та речовини за схильністю до виникнення   

горіння. 

7.  Сформулюйте гарантії прав громадян на охорону праці. 

8.  Охарактеризуйте штучне освітлення виробничих приміщень, нормування,   

характеристики вимірювання. 

9.  Дайте визначення поняттю «інструктаж з охорони праці». Які види 

інструктажів ви знаєте. 

10.  Охарактеризуйте поняття «стомлення» і «перевтома» працівника. 

11.  Охарактеризуйте дію шуму на людину. Які види шуму ви знаєте. 

12.  Охарактеризуйте вимоги до організації праці на робочому місці. 

13.  Наведіть причини нещасних випадків. 

14. Дайте визначення поняттям «пожежа» та «пожежна безпека об’єкта». 

15. Дайте визначення поняттям «небезпечний виробничий фактор» та 

«шкідливий виробничий фактор». Поясніть в чому різниця між ними. 

16. Що таке охорона праці? Які завдання вона вирішує? Яка її структура? 

17. Дайте визначення поняття «мікроклімат». Охарактеризуйте дію 

мікроклімату на працівника. 

18.  Охарактеризуйте методи захисту від шуму.  

19. Дайте визначення поняттям «виробнича травма», «нещасний випадок» та 

наведіть їхню класифікацію. 

20. Назвіть основні види вогнегасників. 

21. Охарактеризуйте правову основу законодавства щодо охорони праці.  

22. Проаналізуйте основні положення закону України про охорону праці. 

23. Які є знаки пожежної безпеки. Охарактеризуйте способи гасіння пожеж.  

24.Охарактеризуйте класифікацію шуму. Проаналізуйте методи нормування 

шуму за інтенсивністю та звуковим тиском. 

25. Наведіть основні функції служби охорони праці. 

26. Охарактеризуйте загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату. 

27. Наведіть основні обов'язки працівників щодо охорони праці. 

28. Наведіть яким чином і з якою метою оцінюється стан умов праці на 

виробництві. 

29. Назвіть основні характеристики освітлення та одиниці виміру. 

30. Наведіть основні фактори загрози для життя людини, що знаходиться в зоні 

пожежі. 

31.Наведіть методи аналізу виробничого травматизму. 

32.Охарактеризуйте поняття «природне освітлення». За яким показником 

нормується природне освітлення.  

33. Що таке «умови праці» та «безпека праці»? 

34. Поясніть що таке нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом. 

35. Охарактеризуйте поняття «системи штучного освітлення». Які джерела 

штучного освітлення Ви знаєте?Проаналізуйте іх недоліки та переваги. 



36. Дайте визначення поняттю «протипожежна перешкода». З яких елементів 

вона складається? 

37. Наведіть класифікацію умов праці. Проаналізуйте категорії шкідливих 

речовин. 

38. Проаналізуйте розряди зорової роботи. Які джерела освітлення ви знаєте? 

39. Охарактеризуйте поняття «пил». Від чого залежить шкідливий вплив пилу на 

організм людини 

40. Яким чином відбувається розслідування нещасного випадку на виробництві? 

41. Хто входить в комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві? 

42. Назвіть основні параметри мікроклімату. Якими приладами вони 

вимірюються?  

43. Проаналізуйте методи визначення запиленості та методи захисту від пилу. 

44. Охарактеризуйте види відповідальності за порушення вимог з охорони 

праці. 
45. Проаналізуйте права працівників за роботу в шкідливих умовах? 

46. Назвіть види вентиляцїї та основні вимоги до її проектування. 

47. Які види іонізуючого випромінювання та захисти від іх впливу ви знаєте? 

48. Проаналізуйте види виробничої вібрації. Назвіть одиниці виміру.  

49. Охарактеризуйте види електротравм. Порівняйте наслідки  шкідливого 

впливу на організм людини змінного та постійного струмів. 

50. Проаналізуйте класифікацію приміщень за електробезпекою. 


