
БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З  ДИСЦИПЛІНИ  “ОХОРОНА ПАРАЦІ  

В  ГАЛУЗІ”   
 

   1. До соціально-економічних заходів щодо ОП відносяться: 

          а) правильна організація робочого місця; 

          б) вживання ЗІЗ; 

          в) обов'язкове страхування працівників від нещасних випадків; 

          г) обов'язкові медичні огляди. 

 

    2. До організаційних заходів щодо ОП відносяться:  

          а) проведення інструктажів; 

          б) вживання ЗІЗ; 

          в) обов'язкове страхування працівників від нещасних випадків; 

          г) обов'язкові медичні огляди. 

 

       3. До  лікувально-профілактичних заходів щодо ОП відносяться:  

          а) проведення інструктажів; 

          б) вживання ЗІЗ; 

          в) обов'язкове страхування працівників від нещасних випадків; 

          г) обов'язкові медичні огляди. 

 

       4. Небезпечним називається виробничий чинник, вплив якого на 

працівника може привести до: 

           а) професійного захворювання; 

           б) травми або іншого миттєвого різкого погіршення здоров'я; 

           в) гострого отруєння; 

           г) травми.               

 

       5. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо: 

           а) на робочому місці порушуються норми ОП; 

           б) на робочому місці перевищені ГДК шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони; 

           в) створилася ситуація, небезпечна для його життя або здоров'я; 

           г) робота не пов'язана з обов'язками за фахом. 

        

       6. Розмір одноразового посібника в разі  смерті постраждалого повинен 

складати не менше: 

           а) 5-річного заробітку на сім'ю і піврічного заробітку на кожного 

утриманця;  

           б) 3-річного заробітку на сім'ю і  річного заробітку на кожного 

утриманця; 

           в) 5-річного заробітку на сім'ю і  річного заробітку на кожного 

утриманця;  

           г) 3-річного заробітку на сім'ю і піврічного заробітку на кожного 

утриманця. 



          

       7. Гранична норма підйому вантажу жінками (до двох раз на годину): 

           а) 7кг; 

           б) 10кг; 

           в) 16кг; 

           г) 15% від маси тіла. 

 

       8. До робіт в нічний час не допускаються: 

           а) всі жінки; 

           б) вагітні жінки; 

           в) вагітні жінки і жінки з дітьми до 3х років; 

           г) вагітні жінки і жінки з дітьми до 14 років. 

             

9. Сумарна вага вантажу, переміщувана жінкою з робочої поверхні протягом 

кожної години зміни, не повинна перевищувати: 

           а) 200кг; 

           б) 350кг; 

           в) 500кг; 

           г) п'ятикратну масу тіла.  

          

       10. Неповнолітніх дозволяється: 

           а) залучати до нічних робіт; 

           б) залучати до наднормових робіт; 

           в) залучати до  робіт у вихідні дні; 

           г) посилати у відрядження. 

 

      11. Допустима норма піднімання вантажів 17-річною дівчиною при  

тимчасовій роботі, кг: 

           а) 8;   б) 9;  в) 10; г) 12. 

        

       12. Кодексом законів про працю встановлені наступні види 

дисциплінарних стягнень: 

           а) догана і сувора догана; 

           б) догана і тимчасовий перевід на нижче оплачувану роботу; 

           в) догана і звільнення з роботи; 

           г) зауваження, догана і сувора догана. 

  

       13. Загальними підставами покладання матеріальної відповідальності на 

працівника є: 

           а) наявність прямого дійсного збитку; провина працівника у формі 

наміру або необережності; протиправні дії або бездіяльність; наявність 

причинного зв'язку між діями (бездіяльністю) і збитком; 

           б)  наявність прямого дійсного збитку; провина працівника у формі 

наміру; протиправні дії або бездіяльність; наявність причинного зв'язку між 

діями (бездіяльністю) і збитком; 



           в)  наявність прямого або непрямого дійсного  збитку; провина 

працівника у формі наміру; протиправні дії або бездіяльність; наявність 

причинного зв'язку між діями (бездіяльністю) і збитком; 

           г)  наявність прямого або непрямого дійсного збитку; провина 

працівника у формі наміру або необережності; протиправні дії або 

бездіяльність; наявність причинного зв'язку між діями (бездіяльністю) і 

збитком. 

 

       14. Обмежена матеріальна відповідальність  покладається в межах до: 

           а) 1000 у.о.; 

           б) 5000 грн..; 

           в) середнього місячного заробітку; 

           г) 5 мінімальних зарплат.  

 

15. Раціональною організацією робочого місця займається: 

     а) ергономіка; 

     б) евристика; 

     в) етимологія; 

     г) есхатологія. 

 

16. До достоїнств ламп розжарювання відноситься: 

а) економічність; 

б) довгий термін служби; 

в) правильна передача кольорів; 

г) компактність. 

 

17. ГДК ртуті в повітрі робочої зони, мг/м
3
: 

     а) 0,001; б) 0,01;  в) 0,1;  г) 1. 

 

18. При роботі з патогенними мікроорганізмами – збудниками особливо 

небезпечних інфекцій, умови праці відносяться до класу: 

     а) 2;  б) 3.3;  в) 3.4;  г) 4. 

 

      19. За гігієнічною класифікацією умов праці шкідливі умови відносяться 

до класу: 

          а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4  

 

20. Адміністративна відповідальність за порушення вимог ОП виступає у 

вигляді: 

        а) догани; 

        б) штрафу; 

        в) звільнення з роботи; 

        г) позбавлення премії. 

 

 21.  Висота робочої зони над рівнем підлоги або робочого майданчика, м: 



        а) 1,8;      б) 2;     у) 2,25;    г) 2,5. 

 

22. До недоліків люмінесцентних ламп відноситься: 

а) мала світловіддача; 

б) недовгий термін служби; 

в) чутливість до  підвищеної температури повітря; 

г) викривлення передачі кольорів. 

 

23. До кліматичних умов не відноситься: 

а) атмосферний тиск; 

б) теплове випромінювання; 

в) швидкість руху повітря; 

г) концентрація шкідливих речовин в повітрі. 

 

24. ГДК діетилового ефіру в повітрі робочої зони, мг/м
3
: 

     а) 1000; б) 300;  у) 20;  г) 1. 

 

25. Норма штучного освітлення для асептичних кімнат аптек,  лк: 

    а) 200;  б) 300;  в) 400;  г) 500 

 

26. При роботі з патогенними мікроорганізмами – збудниками  інфекцій 

(не особливо небезпечних), умови праці відносяться до класу: 

     а) 2;  б) 3.3;  в) 3.4;  г) 4. 

 

27. Основний нормований параметр чистоти повітря: 

а) ПДД;   б) ГДК;   в) ПДУ;  г) ПДІ. 

 

28. Допустимий рівень звукового тиску в палатах лікарень, дБА: 

а) 25; б) 35; в) 50;  г) 80 

 

29. Шкідливим називається виробничий чинник, вплив якого на працівника 

може привести до: 

           а) професійного захворювання; 

           б) травми або іншого миттєвого різкого погіршення здоров'я; 

           в) гострого отруєння; 

           г) травми.       

 

30. Гранична норма підйому вантажу жінками (більш двох разів на годину): 

           а) 7кг; 

           б) 10кг; 

           в) 16кг; 

           г) 15% від маси тіла. 

 

31.   Сумарна вага вантажу, переміщувана жінкою з підлоги протягом кожної 

години зміни, не повинна перевищувати: 



           а) 175кг; 

           б) 350кг; 

           в) 500кг; 

           г) п'ятикратну масу тіла.  

 

32. Допустима норма піднімання вантажів 17-річним хлопцем при  

тимчасовій роботі, кг: 

           а) 8; 

           б) 9; 

           в) 10; 

           г) 16. 

 

33. ГДК ацетону  в повітрі робочої зони, мг/м
3
: 

     а) 1000; б) 200;  в) 20;  г) 1. 

 

 

34. Етанол відноситься до класу небезпеки: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4  

 

35. За гігієнічною класифікацією умов праці допустимі умови відносяться до 

класу: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4  

 

36. За гігієнічною класифікацією умов праці оптимальні умови відносяться 

до класу: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4  

 

37. За гігієнічною класифікацією умов праці небезпечні (екстремальні) умови 

відносяться до класу: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4  

 

38. Адміністративна відповідальність виступає у виді: 

        а) догани; б) штрафу; в) звільнення з роботи; г) позбавлення премії. 

 

 39. Шкідливим є фактор, вплив якого на робітника може привести до:  

           а) професійного захворювання; 

           б) травми або іншого миттєвого різкого погіршення здоров’я; 

           в) гострого отруєння або травми; 

           г) травми або професійного захворювання.     

            

  

40. Неповнолітніх не дозволяється: 

           а) притягати до підземних робіт; 

           б) притягати до адміністративної відповідальності; 

           в) посилати у відрядження; 



           г) притягати  до  матеріальної відповідальності. 

 

41. Сумарна вага вантажу, що переміщується жінкою з робочої поверхні за 

годину, не повинна перевищувати: 

           а) 175кг;  б) 350кг;  в) 500кг; г) п’ятикратну масу тілу.   

 

42.  Штрафи за порушення вимог ОП мають право накладати посадові особи: 

           а) прокуратури; 

           б) санепідемслужби; 

           в) органів МВС; 

           г) КРУ. 

 

43. Розмір одночасної допомоги у випадку смерті потерпілого на роботі 

повинен складати не менш:   

           а) 5-річного заробітку на сім'ю і піврічного заробітку на кожного 

утриманця;  

           б) 3-річного заробітку на сім'ю і річного заробітку на кожного 

утриманця;           

           в) 5-річного заробітку на сім'ю і  річного заробітку на кожного 

утриманця; 

           г) 3-річного заробітку на сім'ю і піврічного заробітку на кожного 

утриманця;. 

 

 44. Нормальна тривалість робочого тижня складає, год.: 

              а) 36;   б) 38;    в)40;    г)41. 

 

45. При роботі з патогенними мікроорганізмами – збудниками особливо 

небезпечних інфекцій, умови праці відносяться до класу: 

     а) 2;  б) 3.3;  в) 3.4;  г) 4. 

  

46. Пожежі рідин, легших за воду, можна гасити: 

     а) водою; б) піною; в) вологим піском; г) сухим піском. 

 

 47. Воду не можна застосовувати при гасінні: 

   а) пластмас; б) каучуку; в) калію; г) деревини. 

 

48. До місцевих електротравм відноситься: 

      а) електричний удар;       б) електричний знак; 

      в) електричний шок;       г) електричні  судоми. 

 

49. Захисне заземлення це -   

а) електричне з’єднання неструмоведучих частин електроустановки, які 

можуть опинитися під напругою, із землею;  

б) електричне з’єднання струмоведучих частин електроустановки із землею;  



в) електричне з’єднання неструмоведучих частин електроустановки, які 

можуть опинитися під напругою, із нульовим проводом;  

г) електричне з’єднання фазних проводів мережі із землею.  

 

50. До ознак особливої небезпеки ураження струмом відноситься:    

а) висока температура повітря; 

б) хімічно активне середовище; 

в) струмопровідні підлоги; 

г) наявність електроустановок з напругою > 1000 В. 

 

51. Жінки з дітьми до 14 років не допускаються до: 

   а) нічних робіт без їх згоди; 

   б) робіт у вихідні дні; 

   в) відрядження без їх згоди; 

   г) відрядження. 

 

52. Не можна застосовувати як природні заземлювачі:  

а) арматуру залізобетонних підвалин; 

б) трубопроводи горючих рідин; 

в) водопровідні труби; г) свинцеві оболонки кабелів. 

 

53. До заходів захисту від дотику до частин електроустановки, які можуть 

опинитися під напругою, відноситься:   

      а) електрична ізоляція;       б) блокування; 

      в) заземлення;                      г) огорожі.    

 

54. Для звукоізоляції краще використовувати: 

а) сталеві листи;  б) цегляну кладку; 

в) поропласт; г) листи фанери. 

 

55. Для звукопоглинання краще використовувати: 

а) сталеві листи;  б) цегляну кладку; 

в) поропласт; г) листи фанери. 

 

56. Тривалість робочого тижня для робіт із шкідливими умовами праці, год.: 

  а) 41;  б) 40;  в) 36;  г) 24. 

 

57. Реєстром документів з охорони праці в Україні є: 

  а)НПАОП;  б) ДСТУ;  в) ДСН;  г) ДБН 

 

58.Захисне занулення застосовується у мережах: 

  а) з ізольованою нейтраллю при напрузі до 1000 В; 

  б) з ізольованою нейтраллю при напрузі вище 1000 В; 

  в) з глухозазамленою нейтраллю; 

  г) у будь-яких мережах. 



 

59. Допустима норма підняття вантажів 17-річною дівчиною при 

тимчасовому характері роботи, кг: 

           а) 8; 

           б) 9; 

           в) 10; 

           г) 12. 

 

60. Допустима норма підняття вантажів 17-річним парубком при 

тимчасовому характері роботи, кг: 

           а) 8; 

           б) 9; 

           в) 12; 

           г) 16. 

 

61. Електричний знак являє собою:   

а) пляму червоного кольору з  розмитими краями;   

б) обвуглену дільницю шкіри; 

в) різко окреслену пляму сірого кольору;   

г) пухир із желеподібним  вмістом. 

 

62. Електроустановки заземлюють обов’язково при напрузі не менш: 

а) 220 В;  б) 380 В;  в) 500 В;  г) 1000 В. 

 

63. Рівень звукового тиску в децибелах:  

а) L = 10 lg P/Po ; б) L = 20 lg P/Po ;  в) L = 10 lg Po/P;  г) L = 20 lg Po/P. 

 

64. Найбільший коефіцієнт звукопоглинання має:  

      а) сталь; б) цегла; в) поролон; г) деревина.  

 

                  65. Для шкідливих речовин однонаправленої дії з потенційованим ефектом 

повинна виконуватися умова:  

      а) Сі/ГДКі ≤ 1;      б) Сі/ГДКі ≤А< 1;      в) Сі ∙ГДКі ≤ А<1;       г) Сі   ≤ 

АГДКі ;   

 

66. Основним нормативним актом, що встановлює порядок проведення 

навчання та перевірки знань з питань охорони праці є: 

а. Конституція; 

б. НПАОН 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань»; 

в. Кодекс Цивільної оборони України; 

г. Кодекс Законів про Працю; 

 

67. Типове положення НПАОН 0.00-4.12-05 «Про проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці»: 



а. є обов’язковим для виконання всіма установами; 

б. є не обов’язковим для виконання всіма установами; 

в. для виконання тільки у фарм. галузі; 

г. для виконання у металургії; 

68. Теоретична частина предмету «Охорона праці»   вивчається обсягом : 

а. не більше 5 годин; 

б. не менше 15 годин; 

в. більше ніж 300 годин; 

г. не менше 30 годин; 

69. Теоретична частина предмету «Охорона праці» при перепідготовці 

вивчається обсягом: 

а. не більше 5 годин; 

б. не менше 15 годин; 

в. більше ніж 300 годин; 

г. не менше 25 годин 

70. Комісія з перевірки знань з питань охорони праці вважається 

правочинною, якщо до її складу входять: 

а. тільки начальник  

б. не більше двох осіб; 

в. не менше трьох осіб; 

г. тільки один робітник; 

 

71. Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці покладається на: 

а. місцеві органи самоврядування; 

б. роботодавця; 

в. працівника; 

г. фонд соціального страхування; 

72. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці 

бувають : 

а. Вступним, первинним; 

б. Першим та наступним; 

в. Вступним і вхідним; 

г. Первинним і вторинним; 

73. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці 

бувають : 

а. Є тільки вступні; 

б. Позаплановій та цільовий; 

в. Первинним і вторинним; 

г. Вступним і вхідним; 



75. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового 

інструктажів вноситься запис до: 

а. трудова книжка; 

б. паспорт робітника; 

в. журнал реєстрації інструктажів; 

г. посвідчення  «з охорони праці»; 

76. Новоприйнятий на підприємство працівник після первинного інструктажу 

на робочому місці повинний пройти: 

а. вторинний інструктаж; 

б. навчання за професією; 

в. медичний огляд; 

г. стажування 2-15 змін;  

77. Призначення та здійснення страхових виплат потерпілим від нещасного 

випадку провадиться в першу чергу відповідно до: 

а. Кодексу законів про Працю; 

б. Кодексу Цивільної безпеки; 

в. Конституції України; 

г. Закону «Про загальнообов’язкове державне соц.страхування…»; 

78. Призначення та здійснення страхових виплат потерпілим від нещасного 

випадку провадиться в першу чергу відповідно до: 

а. Закону «Про  страхові тарифи на загальнообов`язкове…»; 

б. Кодексу законів про Працю; 

в. Кодексу Цивільної безпеки; 

г. Конституції України. 

79. Що означає наступне визначення: «Обмежена в часі подія або раптовий 

вплив на працівника небезпечного виробничого фактора, що сталися у 

процесі виконання трудових обов`язків»: 

а. Професійне захворювання; 

б. Нещасний випадок; 

в. Щасливий випадок; 

г. Незручна ситуація; 

80. Встановлення виду професійного захворювання проводиться відповідно 

до: 

а. Закону «Про ядерну безпеку»; 

б. Закону «Про охорону праці»; 

в. Переліку проф.. захворювань №1662; 

г. Конституції. 

81. Страхування від нещасного випадку здійснює: 

а. Фонд реконструкції на розвитку; 

б. Фонд Соціального страхування; 

в. Фонд Пінчука; 



г. Пенсійний фонд; 

82. Фонд соціального страхування – це: 

а. Організація з обмеженою відповідальністю; 

б. Організація з необмеженою відповідальністю; 

в. Приватне підприємство; 

г. Некомерційна самоврядна організація. 

83. Страховий ризик – це: 

а. Обставини, внаслідок яких може статися страховий ризик; 

б. Обставини, за яких працівник сильно нервує; 

в. Обставини, за яких працівник не з'явився на роботу; 

г. Обставини, за яких працівник має поганий настрій; 

84. Професійне захворювання є: 

а. Нещасною подією; 

б. Не страховим випадком; 

в. Страховим випадком; 

г. Нещасним випадком. 

85. Нещасний випадок є: 

а. Страховим випадком; 

б. Не страховим випадком; 

в. Професійним захворюванням; 

г. Нещасною подією; 

86. Хто встановлює ступінь втрати професійної працездатності? 

а. Пенсійний фонд; 

б. Профспілкова організація; 

в. Молодіжна спеціальна організація; 

г. Медико-соціальна експертна комісія за участі фонду. 

87. До травматизму на виробництві належать: 

а. Нещасні випадки; 

б. Поганий настрій; 

в.  Щасливий випадок; 

г. Реконструкція будівель. 

88. До травматизму на виробництві належать: 

а. Поганий настрій; 

б. Щасливий випадок; 

в. Професійні захворювання; 

г. ГРВІ, астма, грип. 

89. До травматизму на виробництві належать: 

а. Поганий настрій; 

б. Професійні отруєння; 



в. ГРВІ, астма, грип; 

г. Грип, ГРВІ. 

90.  Хто повинен організовувати розслідування та проводити облік нещасних 

випадків відповідно до закону «Про охорону праці»: 

а. Працівник; 

б. Профспілки; 

в. Роботодавець (власник); 

г. Пенсійний фонд. 

90. Розслідування нещасних випадків проводиться згідно з: 

а. Переліку проф. захворювань №1662; 

б. Постановою КМУ № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку 

нещасних випадків…»; 

в. Кодексом Законів про Працю; 

г. Кодексом Цивільного Захисту. 

91. У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт 

зобов’язаний: 

а. Викликати міліцію; 

б. Сховати докази того, що сталося; 

в. Нічого не зобов’язаний; 

г. Терміново організовувати надання невідкладної допомоги. 

92. У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт 

зобов’язаний: 

а. Повідомити роботодавця про те, що сталось; 

б. Нічого не зобов’язаний; 

в. Сховати докази того, що сталося; 

г. Викликати міліцію. 

93. У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт 

зобов’язаний: 

а. Сховати докази того, що сталося; 

б. Нічого не зобов’язаний; 

в. Викликати міліцію; 

г. Зберегти обстановку на робочому місці. 

94. Травма, отримана працівником на виробництві й викликана 

недотриманням вимог безпеки праці - це … 

а. Важка травма; 

б. Виробнича травма; 

в. Невиробнича травма; 

г. Легка травма. 

95. Гострі отруєння відносять до: 

а. Раптових випадків; 



б. Нещасних випадків; 

в. Професійних захворювань; 

г. Випадкових захворювань. 

96. Розробка інструкцій за галузевим спрямуванням проводиться згідно: 

а. Закон «Про соціальне страхування…»; 

б. Постанова № 1232 «Про розслідування і облік нещасних випадків»; 

в. Наказ №9 «Про затвердження положення про розробку інструкцій» 

г. Закон «Про ядерну безпеку»; 

97.  …- є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання 

працівниками вимоги з охорони праці при виконанні певних робіт: 

а. Конституція; 

б. Інструкція; 

в. Стандарт; 

г. Кодекс; 

98. Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про 

охорону праці та: 

а. Не обов’язкові для виконання; 

б. Чинні для будь-яких підприємств; 

в. Чинні у конкретній галузі; 

г. Чинні у межах конкретного підприємства. 

99. Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій 

покладається на: 

а. Працівника; 

б. Роботодавця; 

в. Пенсійний фонд; 

г. Фонд соціального страхування. 

100. Включення до інструкцій з охорони праці підлягають … 

а. паспортні данні роботодавця; 

б. загальні положенні щодо охорони праці; 

в. план будівлі; 

г. загальні положення етики спілкування. 

101. Інструкції з ОП повинні містити наступні розділи: 

а. Вимоги до відпусток; 

б. Вимоги безпеки перед початком роботи; 

в. Вимоги до обідньої перерви; 

г. Вимоги безпеки в домашніх умовах. 

102. Інструкції з ОП повинні містити наступні розділи: 

а. Вимоги безпеки в домашніх умовах; 

б. Вимоги до обідньої перерви; 

в. Вимоги до відпусток; 

г. Вимоги безпеки під час виконання роботи. 



103. Інструкції з ОП повинні містити наступні розділи: 

а. Вимоги безпеки після закінчення роботи; 

б. Вимоги до відпусток; 

в. Вимоги до обідньої перерви; 

г. Вимоги безпеки в домашніх умовах. 

104. Інструкції з ОП повинні містити наступні розділи: 

а. Вимоги до відпусток; 

б. Вимоги до обідньої перерви; 

в. вимоги безпеки в аварійних ситуаціях; 

г. Вимоги безпеки в домашніх умовах. 

105. Дотримання інструкцій, що належать до державних міжгалузевих 

нормативних актів про охорону праці є: 

а. Обов’язковими для однієї галузі; 

б. Обов’язковими для працівників відповідних професій; 

в. Рекомендованими; 

г. За бажанням працівника. 

106. Інструментальне дослідження рівнів шуму проводиться за допомогою:    

а. Термографа. 

б. Барографа.   

в. Прилада „ШУМ-1м”. 

г. Прилада УГ-2.   

д. Гігрографа.  

107. За допомогою якого приладу роблять заміри освітлюваності?    

а. Термографа. 

б. Дозиметра.   

в. Шумометра.   

г. Люксметра. 

д. Барометра.   

108. Мікроклімат приміщення характеризується наступними параметрами: 

температура повітря – 40оС; відносна вологість – 70%; швидкість руху 

повітря – 0,1 м/с; радіаційна температура – 80-90оС. Вкажіть найбільш 

імовірний патологічний стан організму, який може виникнути в даних 

мікрокліматичних умовах:   

а. Загальна гіпотермія.     

б. Зниження працездатності, функціональне виснаження організму.  

в. Порушення фізіологічного стану з боку дихальної системи.   

г. Місцева гіпертермія.   

д. Порушення фізіологічного стану в системі травлення.   



109. Вкажіть фізичні чинники виробничого середовища, які нормуються  в 

гранично допустимих рівнях:   

а. Шум ,вібрація .  

б. Вологість повітря.   

в. Рух повітря.   

г. Радіаційне тепло.   

д. Температура повітря.   

110. При проведеннi санiтарно-гiгiєнiчної оцiнки лабораторного дослiдження 

повiтря, вiдiбраного на територiї теплової станцiї, яка працює на твердому 

паливi, встановлено значне перевищення ГДК алюмосилiкатiв.  Це може 

призвести до:   

а. Травмування епiтелiю бронхів;   

б. Специфiчного впливу на тканини легень;   

в. Неспецифiчного впливу на тканини легень;  

г. Кумуляцiї SiO2;   

д. Інтоксикацiї органiзму;   

111. З якими ГДК необхiдно порiвнювати данi лабораторного дослiдження 

атмосферного повiтря, вiдiбраного на робочому місці?   

а. Середньодобовими;   

б. Середньорiчними;   

в. Середньомiсячними;   

г. Максимально разовими;   

д. ГДК повiтря робочої зони;   

112. На промисловому підприємстві обстежується стан здоров`я 

шліфувальників. На усунення дії якого шкідливого фактору повинні бути 

направлені профілактичні заходи?   

а. Загальної вібрації   

б. Місцевої вібрації  

в. Комбінованої вібрації    

г. Іонізуючого випромінювання   

д. Освітлення   

113. Вам необхідно провести гігієнічну обробку рук. Яким розчином 

необхідно проводити гігієнічну обробку рук?   

а. 70% етиловим спиртом   

б. 96% етиловим спиртом   

в. 6% Н2О2   

г. 0,2% хлораміну В   

д. Звичайним милом   



114. Медичні огляди бувають :     

а. Попередніми, поточними   

б. Попередніми, періодичними  

в. Періодичними, позаплановими   

г. Позаплановими, попередніми   

д. Поточним, позаплановими   

115. Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки медичним 

працівникам за відпрацьований робочий рік становить:   

а. 24 календарних днів   

б. 35 календарних днів   

в. 56 календарних днів.   

г. 42 календарних днів   

д. 50 календарних днів.   

116. При виконанні нової роботи працівником безпосередній керівник робіт 

повинен провести з ним:     

а. Вступний інструктаж;   

б. Первинний інструктаж;   

в. Цільовий інструктаж;   

г. Поточний  інструктаж; 

д. Позаплановий  інструктаж; 
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117. Ви прийняті на роботу до аптечного закладу. Який вид інструктажу 

повинен провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим 

працівником?   

а. Вступний;   

б. Первинний;   

в. Повторний;  

г. Позаплановий;   

д. Цільовий;   

118. Випускника фармацевтичного коледжу 17-ти років приймають на роботу 

до аптеки. Якою повинна бути тривалість робочого тижня для цього 

працівника? 

а. 24 години;     

б. 30 годин;   

в. 32 години;   

г. 36 годин; 

д. 40 годин;   



11. Етанол відноситься до класу небезпеки: 

     а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4   

 

119. Адміністративна відповідальність виступає у виді: 

а) догани;  

б) штрафу;  

в) звільнення з роботи; 

г) позбавлення премії. 

 

120. Шкідливим є фактор, вплив якого на робітника може привести до:  

           а) професійного захворювання; 

           б) травми або іншого миттєвого різкого погіршення здоров’я; 

           в) гострого отруєння або травми; 

           г) травми або професійного захворювання.     

            

121 . Неповнолітніх не дозволяється: 

           а) притягати до підземних робіт; 

           б) притягати до адміністративної відповідальності; 

           в) посилати у відрядження; 

           г) притягати  до  матеріальної відповідальності. 

 

122. Сумарна вага вантажу, що переміщується жінкою з робочої поверхні за 

годину, не повинна перевищувати: 

а) 175кг;   

б) 350кг;   

в) 500кг; 

г) п’ятикратну масу тілу.   

 

123.  Штрафи за порушення вимог ОП мають право накладати посадові 

особи: 

           а) прокуратури; 

           б) санепідемслужби; 

           в) органів МВС; 

           г) КРУ. 

 

124. Розмір одночасної допомоги у випадку смерті потерпілого на роботі 

повинен складати не менш:   

           а) 5-річного заробітку на сім'ю і піврічного заробітку на кожного 

утриманця;  

           б) 3-річного заробітку на сім'ю і річного заробітку на кожного 

утриманця;           



           в) 5-річного заробітку на сім'ю і  річного заробітку на кожного 

утриманця; 

           г) 3-річного заробітку на сім'ю і піврічного заробітку на кожного 

утриманця;. 

 

 125. Нормальна тривалість робочого тижня складає, год.: 

а) 36;    

б) 38;     

в)40;     

г)41. 

 

126. При роботі з патогенними мікроорганізмами – збудниками особливо 

небезпечних інфекцій, умови праці відносяться до класу: 

а) 2;   

б) 3.3;  

в) 3.4;   

г) 4.  

 

127. Пожежі рідин, легших за воду, можна гасити: 

а) водою;  

б) піною;  

в) вологим піском;  

г) сухим піском. 

 

 128. Воду не можна застосовувати при гасінні: 

а) пластмас;  

б) каучуку;  

в) калію;  

г) деревини. 

 

129. До місцевих електротравм відноситься: 

а) електричний удар;        

б) електричний знак; 

в) електричний шок;        

г) електричні  судоми. 

 

130. Захисне заземлення це -   

а) електричне з’єднання неструмоведучих частин електроустановки, які 

можуть опинитися під напругою, із землею;  

б) електричне з’єднання струмоведучих частин електроустановки із 

землею;  



в) електричне з’єднання неструмоведучих частин електроустановки, які 

можуть опинитися під напругою, із нульовим проводом;  

г) електричне з’єднання фазних проводів мережі із землею.  


