
ПЕРЕЛІК 

питань для підготовки до екзамену 

з дисципліни «Безпека праці в професійній діяльності» 

 

1. Правові та організаційні основи охорони праці. 

2. Система управління охороною праці на підприємстві, організації 

установі – побудова, основні завдання. 

3. Посадові обов’язки, що до питань з охорони праці. 

4. Навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці.  

5. Порядок складання інструкції з питань охорони праці на робочому 

місці 

6. Аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності. 

7. Основні проблеми та причини травматизму. 

8. Класифікація причин виробничого травматизму. 

9. Ціль, задачі, призначення та порядок проведення  атестації. 
10. Організація проведення  атестації робочого місця. 
11. Методи та прилади виявлення шкідливих та небезпечних факторів 

виробничого середовища та трудового процесу.  

12. Гігієнічна класифікація умов праці за показникам шкідливих та 

небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості праці. 

13. Засоби і заходи підвищення безпеки технологічних процесів і 

обладнання, характерних для галузі виробництва. 

14. Галузеві об’єкти підвищеної небезпеки та організація їх безпечної 

експлуатації. 

15. Безпека праці при монтажних та ремонтних роботах.  

16. Характеристика основних акустичних понять: інтенсивність звуку, 
частота, звуковий тиск, рівень звукового тиску.  

17. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. 

18. Основні види теплообміну організму людини, їх залежність від 

параметрів мікроклімату.  

19. Нормування параметрів мікроклімату. Засоби нормалізації параметрів 

мікроклімату. 

20. Вібрація. Санітарно–гігієнічне нормування параметрів вібрації. 

Характеристика виробничої вібрації. Вплив на організм людини. 

21. Виробниче освітлення. Нормування виробничого освітлення. 
22. Кількісні та якісні показники освітлення виробничих приміщень. 

23. Класифікація захисних мір та засобів які використовуються в  

електроустаткуванні 

24. Аналіз небезпеки ураження електричним струмом. Напруга кроку та 

напруга торкання. Оцінка їх небезпеки для людини. 

25. Допустимі значення електричного струму і напруги. 

26. Види електротравм та їх характеристика. Класифікація приміщень за 

ступенем небезпеки поразки електричним струмом та їх характеристик 



27. Фактори, які впливають на характер та наслідки ураження електричним 

струмом. Порогові значення струмів  

28. Фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів, їх особливості та 

пожежонебезпечні об’єкти.   

29. Система пожежної безпеки: система протипожежного захисту, система 

попередження пожежі, система організаційно-технічних засобів. 

30. Показники вибухо-пожежонебезпечних властивостей речовин та 

матеріалів.  

31. Категорії виробничих приміщень за вибухобезпечною та пожежною 

небезпекою. 

32. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних зон.  

33. Первинні засоби пожежогасіння та їх характеристика. 

34. Різновидності горіння. Вогнегасні речовини. 

35. Розслідування та облік нещасних випадків та професійних захворювань 
на підприємстві. 

36. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві. 
37. Відшкодування збитків від нещасних випадків на виробництві. 

38. Права державного інспектора щодо організації охорони праці на 

виробництві. 

39. Види відповідальності за порушення правил та норм з охорони праці. 

40. Методи аналізу нещасних випадків на виробництві. 

41. Структура цивільного захисту в Україні. Керівництво та органи 

управління цивільним захистом в Україні. 

42. Надзвичайні ситуації природного характеру, захист населення від 
стихійних лих.  

43. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. 
44. Застосування індивідуальних засобів захисту населення у 

надзвичайних ситуаціях.  

45. Застосування медичних засобів індивідуального захисту населення в 
надзвичайних ситуаціях.  

46. Характеристика колективних засобів захисту населення. Правила 
користування сховищами.  

47. Колективні засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях. 

Проведення евакуаційних заходів.  

48. Організація медичної допомоги постраждалим у надзвичайних 

ситуаціях.  

49. Само- і взаємодопомога при травмах та ураженнях у надзвичайних 

ситуаціях.  

50. Організація цивільного захисту  на суб’єктах господарювання. 

51. Планування заходів цивільного захисту  у випадку надзвичайних 
ситуацій на підприємстві 

 

              Доцент кафедри БП та НС               

                                                                                                  Олександр ЯНЧИК 


