
ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ТА ЗАВДАНЬ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ 

БІЛЕТІВ  

з  нормативної  дисципліни  “Основи охорони праці” 
 
 

1. Теоретичні запитання 
 

До теми 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

1.1.1. Охарактеризувати основні законодавчі документи з охорони праці та 
систематизувати їх в порядку пріоритетності.  Положення Закону України 

“Про охорону праці”. 

1.1.2. Охарактеризувати обов„язки працівників щодо виконання вимог охорони 

праці. 
1.1.3. Пояснити за що, в яких випадках та які саме передбачені законодавством 

пільги та компенсації в сфері охорони праці. 

1.1.4. Обґрунтувати значення громадського контролю за дотриманням 

законодавства про охорону праці. 
1.1.5. Надати оцінку відповідальності за порушення законодавства з охорони 

праці. 

1.1.6. Пояснити завдання та основні положення Закону України «Про охорону 

праці» та Кодексу Законів про працю. 
1.1.7. Пояснити повноваження та завдання профспілок та уповноважених осіб з 

охорони праці. 

 

До теми 2. Організація охорони праці на підприємстві.  

1.2.1. Охарактеризувати організацію охорони праці на підприємстві. 

1.1.8. Порівняти інструктажі з ОП на підприємстві та пояснити специфіку 

кожного з них. 

 
До теми 3. Виробничий травматизм (СРС) 

1.1.1. Проаналізувати чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. 

1.1.2. Охарактеризувати причини виробничого травматизму. 

1.1.3. Охарактеризувати методи попередження травматизму. 
 

До теми 4. Основи фізіології та гігієни праці 

1.4.1. Дати оцінку засобам та заходам захисту від інфрачервоних та 

ультрафіолетових випромінювань. 
1.4.2. Пояснити особливості дії ІЧ- та УФ-випромінювань на організм людини. 

1.4.3. Провести порівняння шкідливих речовин з точки зору їх токсичності та 

характеру впливу на людину. 

1.4.4. Охарактеризувати методи зниження виробничого шуму.   
1.4.5. Запропонувати систему вентиляції для виробничого приміщення з 

непостійними робочими місцями та інтенсивними джерелами утворення 

шкідливих газів та парів. 

1.4.6. Проаналізувати вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини. 
1.4.7. Обґрунтувати вибір засобів індивідуального захисту в залежності від умов 

праці. 

1.4.8. Охарактеризувати систему природного освітлення та визначити систему 

освітлення в конкретному приміщенні. 
1.4.9. Порівняти нормування природного і штучного освітлення.  

1.4.10. Проаналізувати переваги та недоліки штучної та природної вентиляції. 

1.4.11. Порівняти джерела штучного освітлення. 



1.4.12. Пояснити особливості вимірювання шумів на робочому місці. 

1.4.13. Охарактеризувати методи боротьби з виробничим шумом. 

1.4.14. Класифікувати існуючі системи вентиляції виробничих приміщень. 

1.4.15. Класифікувати шкідливі речовини за гігієнічною класифікацією. 
 

До теми 5. Електробезпека 

1.5.1. Проаналізувати чинники, що впливають на небезпеку ураження людини 

електричним струмом. 
1.5.2. Пояснити дію електричного струму на організм людини.  

1.5.3. Запропонувати методи боротьби зі статичною електрикою.  

1.5.4. Надати оцінку технічним заходам і засобам захисту працюючих для в 

нормальному режимі роботи електроустановок. 
1.5.5. Охарактеризувати технічні заходи і засоби захисту працюючих в 

аварійному режимі роботи електроустановок. 

1.5.6. Порівняти вимоги до персоналу різних кваліфікаційних груп з 

електробезпеки. 
1.5.7. Проаналізувати причини електротравм на виробництві. 

1.5.8. Проаналізувати методи надання першої допомоги у випадку ураження 

людини електричним струмом. 

 
До теми 6. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах 

 

1.6.1. Охарактеризувати сутність та умови протікання процесу горіння. Порівняти 

види горіння. 
1.6.2. Пояснити принцип роботи та будову пожежної сигналізації. 

1.6.3. Пояснити основні положення системи попередження вибухів і пожеж. 

1.6.4. Охарактеризувати План евакуації.  

 
 

2. Приклади практичних завдань 

 

2.1. Розрахуйте всі показники виробничого травматизму за минулий рік. 
Вихідні дані для розрахунків: середньоспискова чисельність працівників – 1000; загальна 

кількість нещасних випадків – 40; загальна кількість днів непрацездатності – 100; 

кількість нещасних випадків, що призвели до смерті і каліцтва – 10.  

2.2. Встановіть, чи відповідає якість повітря виробничого приміщення 
встановленим нормам, якщо у повітря виділяються три шкідливі речовини: дві речовини 

односпрямованої дії (1 і 2) і одна, що має іншу спрямовану дію (3). Вихідні дані: фактичні 

концентрації забруднювальних речовин, відповідно – Сф1 =12, Сф2 =8,8, Сф3 =25 мг/м
3
; 

гранично допустимі концентрації – ГДК1 =25, ГДК2 =16, ГДК3 =40 мг/м
3
.  Якщо якість 

повітря не відповідає встановленим нормам, викладіть пропозиції щодо нормалізації 

якості повітря. 
2.3. Визначте методом номограми сумарне значення шуму в приміщенні, якщо 

рівні звуку (дБА), що надходять від кожного окремого джерела шуму становлять: L1=70, 

L2=75, L3=65, L4=73. Номограма до завдання додається.  

2.4.  Визначте, чи відповідають фактично отримані в результаті вимірювання 

значення параметрів мікроклімату нормативним значенням, за умови що: дата 
вимірювання – 5 березня, робоче місце – непостійне, енерговитрати організму – 130 

ккал/год, tф. = 20 °C, wф. = 60 %, vф. = 0,4 м/с. Довідникові таблиці додаються.   


