
 

Перелік екзаменаційних питань з курсу: «ОХОРОНА ПРАЦІ У ГАЛУЗІ» для 

студентів факультету прикладної математики 

Тема 1. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними 

дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-

98  

1. Охарактеризувати гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними 

дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. 

2. Охарактеризувати вимоги, що висуваються до приміщень для експлуатації 

ВДТ ЕОМ та ПЕОМ. 

3. Проаналізувати виплив шкідливих факторів на робочому місці програміста 

та оператора ЕОМ. 

4. Охарактеризувати вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ 

ЕОМ. 

 

Тема 2. Шкідливі речовини та заходи щодо нормалізації повітря робочої зони 

5. Охарактеризувати вентиляційні системи на прикладі штучної 

загальнообмінної вентиляції.  

6. Охарактеризувати заходи захисту від УФ- та ІЧ-випромінюваннь. 

7. Охарактеризувати вимоги щодо виробничої вентиляції. 

8. Пояснити принцип функціонування природної вентиляції та класифікувати її. 

9. Класифікувати вентиляційні системи та проаналізувати їх переваги та 

недоліки. 

10. Проаналізувати переваги та недоліки природної та штучної вентиляції. 

 

Тема 3. Основні причини, що породжують небезпеку виробничого обладнання і 

технологічних процесів та загальні вимоги безпеки. Аналіз виробничого 

травматизму. 

11.  Проаналізувати спектр вимог щодо безпеки технологічних процесів. 

12. Охарактеризувати причини виробничого травматизму. Навести приклади 

заходів щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму і 

професійної захворюваності. 

 

Тема 4. Електробезпека 

13.  Проаналізувати основні причини електротравм на виробничих об’єктах. 

14.  Проаналізувати принцип дії занулення електромереж та визначити область 

його застосування. 

15. Запропонувати методи боротьби зі статичною електрикою. 

16. Пояснити сутність класифікаційних груп за ПУЕ. 

17. З урахуванням існуючих НПАОП класифікувати виробничі приміщення за 

ступенем небезпеки ураження персоналу електричним струмом. 

18. Порівняти захисне заземлення та занулення з точки зору умов застосування 

та принципу дії. 



19. Дати оцінку системам заходів і засобів з електробезпеки. 

 

Тема 5. Пожежна безпека 

20. Провести порівняння характеристик речовин для пожежогасіння.  

21.  Охарактеризувати функції та принцип дії пожежної сигналізації. 

22. У відповідності до існуючої нормативної бази визначити основні загальні 

заходи щодо попередження утворення горючого середовища у виробничих 

приміщеннях. 

23. Визначити основні вимоги щодо організації евакуації людей при пожежі на 

виробництві. 

 

Тема 6. Атестація робочих місць за умовами праці 

24.  Охарактеризувати основні етапи атестації робочих місць за умовами праці. 

25. Проаналізувати дії роботодавця за результатами атестації робочих місць за 

умовами праці. 

26. Пояснити функції та охарактеризувати склад комісії з розслідування 

нещасних випадків на виробництві. 

27. Охарактеризувати основні положення щодо атестації робочих місць за 

умовами праці. 

28. Пояснити, що покладено в основу організації атестації робочих місць за 

умовами праці.  

 

Тема 7. OHSAS 18001. Система управління охороною праці на 

підприємстві. Розслідування нещасних випадків на виробництві. 

29. Проаналізувати особливості стандарту OHSAS 18001 та визначити сферу 

його застосування. 

30. Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо 

компетентності, навчання та обізнаності персоналу організації. 

31. Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо ведення 

та управління документацією з охорони праці. 

32. Проаналізувати особливості стандарту OHSAS 18001 щодо процедур для 

ідентифікації небезпек та оцінки ризиків, а також особливості методології самого  

процесу ідентифікації. 

33. Проаналізувати основні особливості стандарту OHSAS 18001 щодо оцінки 

результативності та моніторингу стану охорони праці в організації. 

34. Проаналізувати основні завдання та функції системи управління охороною 

праці на підприємстві (СУОПП). 

35. Визначити можливі шляхи застосування в системі управління охороною 

праці в галузі (СУОПГ) мотивації та стимулювання роботи з охорони праці. 

36. Визначити основні завдання та функції системи управління охороною праці 

на підприємстві (СУОП). 

37. Охарактеризувати порядок розслідування та обліку нещасних випадків на 

виробництві. 

38. Пояснити, які нещасні випадки підлягають розслідуванню. 

39. Охарактеризувати дії безпосереднього керівника робіт та роботодавця у 

випадку настання нещасного випадку на виробництві. 



 

Тема 7. Діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів 

40. З урахуванням вимог існуючих НПАОП визначити на які види страхових 

виплат Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України (ФССНВ) може розраховувати працівник у разі 

його травмування, профзахворювання або смерті. 

41. Пояснити які зобов’язання та функції виконує Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України (ФССНВ). 

42. Охарактеризувати основні принципи страхування від нещасного випадку на 

виробництві 

43. Пояснити специфіку охорони праці жінок. 

44. Пояснити специфіку охорони праці неповнолітніх та інвалідів. 

 

 

 

 

 

 

 


