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Перелік питань до екзамену з дисципліни
«Атестація робочих місць по умовах праці»
1. Який розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії треба
передбачати при підготовці до проведення атестації робочих місць?
2. Пояснити необхідність проведення ідентифікації робочого місця при
складанні Переліку робочих місць, що підлягають атестації.
3. По яких ознаках робочі місця вважаються аналогічними? Привести
признаки аналогічності робочих місць
4. Назвати посадових осіб, які входять до основного складу
атестаційної комісії, із зазначенням їх обов'язків (функцій) під час
проведення АРМ.
5. У яких випадках і яких досліджень під час проведення АРМ слід
залучати власних фахівців?
6. Які роботи на підприємстві передують складанню Переліку робочих
місць, що підлягають атестації?
7. Дати якісну та кількісну оцінку класифікації умов праці за ступенем
шкідливості та небезпеки, тяжкості та напруженості трудового процесу.
8. Які вимоги встановлюються при визначенні термінів проведення
чергової атестації робочих місць та відповідно дати видачі наказу? Пояснити.
9.У яких випадках тимчасово можна проводити АРМ на підприємствах
і як це оформляється?
10. Які переваги набувають після проведення АРМ за умовами праці всі
зацікавлені сторони – працівники, роботодавці, контрольовані органи?
11. Фотографія робочого дня. Яке значення має фотографія робочого
дня при проведенні АРМ? Назвати етапи складання фотографії робочого дня.
12. Які задачі необхідно вирішити атестаційною комісією на етапі
заповнення Карти атестації робочого місця за умов праці?
13. На відповідність яким вимогам проводиться оцінка травмобезпеки
виробничого устаткування, пристосувань і інструментів?
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14. Надати класифікацію умов праці по чиннику травмобезпеки.
15. Що дає проведення атестації робочих місць за умовами праці?
16. Які вимоги пред'являються до випробувальної лабораторії, яка
здійснює інструментальні вимірювання шкідливих чинників виробничого
середовища при проведенні АРМ?
17. Надати класифікацію умов праці по ступеню шкідливості і
небезпеки, тяжкості і напруженості трудового процесу.
18. Вказати гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії факторів
біологічного походження.
19. Вказати гігієнічні критерії оцінки умов праці при дії хімічного
чинника.
20. Вказати класифікації умов праці за показниками світлового
середовища.
21. Характеристика виробничого шуму. Оцінка умов праці по шуму.
22. Характеристика вібрації. Оцінка умов праці по показнику вібрації.
23. Показники тяжкості трудового процесу і їх загальна оцінка.
24. Вказати послідовність аналізу умов праці по параметрам
мікроклімату.
25. Показники напруженості трудового процесу і їх загальна оцінка.

