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Тестові завдання для іспиту 

Тести – це одна з ефективних форм проведення контролю знань. Така 

форма контролю має цілу низку переваг: 

 охоплює контролем великий обсяг матеріалу; 

 зменшує порівняно з традиційним опитуванням затрати часу на 50 

відсотків; 

 дає можливість для впровадження модульного навчання та системи 

рейтингового контролю; 

 підвищує об’єктивність оцінювання знань; 

 є стимулюючим чинником, оскільки студенти вивчатимуть саме те, 

що оцінюється; 

 контролює не тільки велику кількість теоретичних питань, але й 

практичні навички; 

 дає можливість розробляти всеосяжний план оцінки знань 

студентів. 

 

1. З якими категоріями населення України проводиться навчання з 

безпеки життєдіяльності? Вкажіть невірну відповідь. 

а) Навчання з питань особистої безпеки і безпеки оточуючих в процесі 

дошкільної освіти; 

б) Навчання з питань охорони життя, здоров'я і праці в процесі шкільної 

і позашкільної освіти; 

в) Навчання з питань охорони праці у професійно-технічних закладах 

освіти; 

г)  Навчання керівників безпечним методам праці; 

д) Навчання з питань охорони праці у вищих закладах освіти; 

  е) Післядипломне навчання з питань охорони праці; 

 ж) Інструктаж, стажування та попереднє спеціальне навчання 

працівників з питань охорони праці. 
 

2. Перерахуйте види інструктажів з питань охорони праці, які 

проводяться на виробництві. Вкажіть невірну відповідь. 

а) Вступний; 

б) Первинний (на робочому місці); 

в) Вторинний (на робочому місці); 

г) Повторний; 

д) Позаплановий; 

е) Цільовий. 
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3. На підставі яких нормативних документів здійснюється навчання 

безпечним методам праці? 

а) Кодекс законів про працю України; 

б) "Типове положення про Порядок навчання, перевірки знань з 

питань охорони праці"; 

в) Закон України "Про охорону праці"; 

г) Закон України "Про освіту". 

 

4. З ким проводять вступний інструктаж? Вкажіть невірну відповідь. 

а) Усіма працівниками, що приймаються на роботу; 

б) Працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і 

приймають безпосередньо участь у виробничому процесі; 

в) Учнями та студентами, які прибули на підприємство для 

проходження виробничої практики; 

г) Працівником, що буде виконувати нову для нього роботу. 

 

5. В яких випадках проводять цільовий інструктаж? (вкажіть невірну 

відповідь). Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при: 

а) Виконанні разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми обов'язками 

за фахом; 

б) Ліквідації аварії, стихійного лиха; 

в) Довгої хвороби робітника; 

г) Проведенні робіт, на які оформлюється наряд-допуск або дозвіл; 

д) Екскурсіях на підприємство. 

 

6. З ким проводять первинний інструктаж? Вкажіть невірну відповідь. 

а) 3 усіма працівниками, що приймаються на роботу; 

б) Працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і 

приймають безпосередньо участь у виробничому процесі; 

в) Учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження 

виробничої практики; 

г) 3 працівниками, що мають стаж роботи до п'ятнадцяти років; 

д) Працівником, що переводиться з одного цеху виробництва до іншого; 

е) Працівником, що буде виконувати нову для нього роботу. 

 

7. В які терміни проводиться повторний інструктаж?  

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з 

працівниками: 

а) На роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз в три місяці; 

б) На роботах машинописних - 1 раз в 4 місяці; 

в) На інших роботах - 1 раз в 8 місяців; 

г) За вказівкою директора підприємства щотижня. 
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8. В яких випадках проводять позаплановий інструктаж? Вкажіть 

неправильну відповідь. 

а) При заміні керівника цеху; 

б) При введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів; 

в) При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації 

устаткування; 

г) При порушеннях працівниками вимог нормативних актів. 

 

9. В які терміни проводиться повторний інструктаж з питань охорони 

праці на безпечних і нешкідливих роботах? 

а) 1 раз у 3 місяці;  

в) 1 раз у 9 місяців; 

б) 1 раз у 6 місяці;  

г) 1 раз у 12 місяців. 

 

10. Які роботи відносяться до робіт підвищеної небезпеки? 

а) Робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих 

чинників; 

б) Робота в другу зміну; 

в) Не цікава робота; 

г) Робота в жіночому колективі. 

 

11. Що таке стажування? 

а) Дублювання роботи досвідченого фахівця; 

б) Робота на робочому місці без оплати; 

в) Понаднормова робота під керівництвом майстра;  

г) Набуття особою практичного досвіду виконання виробничих 

завдань під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця до 

початку самостійної роботи. 

 

12. Що входить у комплекс навчання з охорони праці у вищих навчальних 

закладах? Вкажіть невірну відповідь. 

а) Вивчення курсу "Безпека життєдіяльності"; 

б) Вивчення курсу "Основи охорони праці"; 

в) Вивчення курсу "Охорона праці в галузі";  

г) Виробнича практика. 

 

13. Яка форма підсумкового контролю знань у студентів з охорони 

праці? 

а) Залік;  

б) Диференційований залік; 

в) Іспит;  

г) Письмовий залік. 
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14. Яким документом визначаються терміни проведення всіх видів 

навчання з охорони праці на підприємствах на поточний рік? 

а) Наказом директора; 

б) Розпорядженням майстра; 

в) Колективним договором; 

г) Трудовим розпорядком. 

 

15. Хто і яким документом створює комісію з перевірки знань з охорони 

праці робітників підприємства? 

а) Директор наказом створює комісію за потребою; 

б) Директор наказом створює постійно діючу комісію; 

в) Директор запрошує комісію із сусіднього підприємства листом; 

г) Комісія створюється з представників державного нагляду за охороною 

праці 

 

16. Яка мінімальна кількість людей повинно бути у комісії з перевірки 

знань з охорони праці у працівників підприємства? 

а)1;  

в)3; 

б)2;  

г)4. 

 

17. Яка форма перевірки знань з питань охорони праці у працівників? 

а) Тестування;  

в) Іспит; 

б) Залік;  

г) Диференційований залік 

 

18. Хто входить до складу комісії підприємства з перевірки знань з 

охорони праці? Вкажіть невірну відповідь. 

а) Спеціалісти служби охорони праці; 

б) Представники юридичної служби; 

в) Представники адміністрації; 

г) Представники виробничої служби; 

д) Представники технічної служби; 

е) Представник профспілки. 

 

19. Хто має право приймати екзамен з питань охорони праці? 

а) Члени комісії, котрі пройшли навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці; 

б) Тільки члени комісії, що мають ОКР "Магістр"; 

в) Тільки члени комісії, що мають медичну освіту; 

г) Тільки члени комісії, що мають технічну освіту. 
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20. За якими навчальними планами та програмами проводиться 

спеціальне навчання з питань охорони праці на підприємствах? 

а) За навчальними планами і програмами, загальними для всіх робіт, що 

затверджені Держпромгірнаглядом; 

б) За навчальними планами і програмами, загальними для всіх робіт, що 

затверджені наказом роботодавця; 

в) За навчальними планами та програмами, які розробляються й 

затверджуються наказом на підприємстві з урахуванням конкретних 

видів робіт; 

г) За навчальними планами та програмами, які розробляються з 

урахуванням конкретних видів робіт і затверджених начальником 

територіального управління Держпромгірнагляду. 

 

21. В якому документі реєструються інструктажі з питань охорони 

праці? 

а) В журналі;  

в) В протоколі; 

б) В акті;  

г) В щоденнику. 

 

22. В які строки проходять навчання і перевірку знань посадові особи? 

а) Раз на 2 роки;                  

 в) Раз на 4 роки; 

б) Раз на 3 роки;                   

г) Раз на 5 років. 

 

23. Де проходять навчання і перевірку знань посадові особи? 

а) У навчальних закладах III-IV ступенів; 

б) У навчальних закладах та установах, котрі отримали дозвіл 

Держпромгірнагляду; 

в) У вищих навчальних закладах І-ІІ ступеня; 

г) У навчальних закладах, де викладається дисципліна "Охорона праці". 

 

24. Яким документом оформляється доступ до постійної роботи 

працівника після стажування? 

а) Наказом по підприємству; 

б) Запискою майстра; 

в) Розпорядженням інженера з охорони праці; 

г) Резолюцією начальника цеху на заяві працівника. 

 

25. На які групи розділяються нещасні випадки? 

a) нещасні випадки на виробництві;  

б) нещасні випадки на виробництві, не пов'язані з виробництвом; 

в) нещасні випадки невиробничого характеру; 
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г) нещасне кохання. 

 

26. Які документи оформляються при нещасних випадках на 

виробництві? 

а) акти по формах Н-5 і НТ; 

б) акти по формах Н-5 і Н-1; 

в) акти по формах Н-5 і НПВ; 

г) акти по формах НТ і Н-1. 

27. Які документи оформляються при нещасних випадках на 

виробництві, не пов'язаних з виробництвом? 

а) акти по формах Н-5 і НТ; 

б) акти по формах Н-5 і Н-1; 

в) акти по формах Н-5 і НПВ; 

г) акти по формах НТ і Н-1. 

 

28. Які документи оформляються при нещасних випадках 

невиробничого характеру? 

а) акти по формах Н-5 і НТ; 

б) акти по формах Н-5 і Н-1; 

в) акти по формах Н-5 і НПВ; 

г) акти по формах НТ і Н-1. 

 

29. Які із наведених нижче нещасних випадків відносяться до 

виробничих? 

Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що 
сталися в період:  

а) перебування на робочому місці; 

б) проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що 

належить підприємству;  

в) участі в громадських акціях; 

г) виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює 

потерпілий; 

д) подання необхідної допомоги, або рятування людей, виконання 

дій, пов'язаних із запобіганням нещасним випадкам і іншим особам 

у процесі виконання трудових обов'язків; 

е) надання підприємством шефської допомоги. 

 

30. Хто складає комісію по розслідуванню нещасних випадків і яким 

документом? 

а) головний інженер - розпорядженням; 

б) інженер з охорони праці - доповідною запискою; 

в) керівник підприємства - наказом;  

г) голова профкому - протоколом. 
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31. Хто входить до складу комісії по розслідуванню нещасного 

випадку? 

а) спеціаліст з охорони праці; 

б) керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався 

нещасний випадок; 

в)представник робочого органу Фонду страхування від нещасних 

випадків на виробництві;  

г) представник профспілки;  

д) родичі потерпілого. 

 

32. Скільки днів повинно вестися розслідування нещасного випадку? 

а) не більше 1;          

 в) не більше 3;              

 д) не менше 15. 

б) не більше 2;          

 г) не менше 5; 

 

33. Скільки років зберігається акт по формі Н-1? 

а} 40 років;  

в) 50 років; 

б) 45 років;  

г) 55 років 

 

34. Скільки екземплярів складається акта по формі Н-1? 

а) 6;           

б) 7;         

в) 8;         

г) 9. 

 

35. Кому направляється акт по формі Н-1? 

а) керівникові структурного підрозділу підприємства, де стався 

нещасний випадок; 

б) територіальному органу Держгірпромнагляду; 

в) профспілковій організації; 

г) місцевій держадміністрації, або органу, до сфери управління 

якого належить підприємство; 

д) потерпілому; 

е) робочому органу Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків. 

 

36. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню? 

а) нещасні випадки із смертельними наслідками; 

б) групові нещасні випадки; 

в) нещасні випадки з тяжкими наслідками;  
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г) нещасні випадки на дискотеці. 

 

37. Який нещасний випадок вважається груповим?  

а) якщо постраждало 2 і більше осіб; 

б) якщо постраждало не менше 5 осіб; 

в) якщо постраждало не менше 10 осіб; 

г) якщо загинуло не менше 5 осіб. 

 

38. Строк проведення спеціального розслідування:  

а) протягом 10 днів;             

 в) протягом 20 днів; 

б) протягом 15 днів;             

 г) протягом 25 днів. 

 

39. Хто входить до складу спеціальної комісії по розслідуванню 

нещасного випадку? 

а) посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду; 

б) представник Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків; 

в) представник органу, до сфери управління якого належить 

підприємство; 

г) керівник служби охорони праці підприємства; 

д) потерпілий або його родичі; 

е) представник профспілки. 

 

40. В якому документі реєструється нещасний випадок? 

а)в журналі;  

б) в картці;           

 в) на перфокарті. 

 

41. Чи може до складу комісії по розслідуванню нещасного випадку 

включатися керівник робочого місця? 

а) так;       

б) нi. 

 

 

42. За якими показниками ведуть аналіз травматизму? 

а) за причинами; 

б) за травмуючим фактором; 

в) за професією; 

г) за зростом і вагою постраждалого; 

д) за статтю; 

е) за віком; 

ж) за стажем роботи. 
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43. Назвіть основні методи аналізу травматизму: 

а) статистичний метод;     

г) топографічний метод; 

б) груповий метод;              

 д) економічний метод.      

в) комплексний метод; 

 

44. Статистичний метод аналізу травматизму визначає: 

а) тільки кількісну сторону травматизму; 

б) закономірності прояву травматизму по значній кількості 

факторів; 

в) узагальнення актів форми Н-1 за однорідним показником; 

г) узагальнення актів форми Н-1 за різнорідним показником. 

45. При якому методі аналізу травматизму і захворюваності 

визначаються оціночні показники? 

а) статистичному; 

б) монографічному; 

в) топографічному; 

г) економічному. 

 

46. За якою з нижче наведених формул визначається коефіцієнт 

частоти травматизму загальний? 
 

    
 

  
      

 
        

   
 

   
       

 
  

   
  

 
  

 
       

   
 

 
  

    
  

47. Розрахуйте коефіцієнт частоти травматизму загальний при 

наступних даних: за рік на підприємстві постраждало 14 чоловік від 

нещасних випадків, середньоспискова чисельність робітників 800 

чол. 

а) 16,7;  

б) 17,5;                  
 в) 18,1;                          

г) 19,4. 

 

 

48. При якому методі аналізу травматизму вивчаються причини 

нещасних випадків по місцю його події? 

а) економічному; 

б) Топографічному; 

в) груповому; 

г) монографічному. 
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49. При якому методі аналізу травматизму визначають економічний 

збиток від виробничого травматизму? 

а) економічному;                    
в) груповому; 

б) топографічному;                 

г) монографічному. 

 

 

50. Якими факторами визначається мікроклімат виробничих 

приміщень? Вкажіть неправильну відповідь. 

а) Температурою повітря, град. С°; 

б) Відносною вологістю, %; 

в) Рухомістю повітря, м/с; 

г) Освітленістю робочого місця, лк; 

д) Температурою нагрітих поверхонь (інтенсивність теплового 

опромінення), Вт/м2; 

е) Барометричним тиском. 

 

51. В залежності від яких умов задаються норми метеорологічних 

умов в виробничих приміщеннях? 

а) Від сезону, категорії робіт по напруженості, здоров'я людини; 

б) Від періоду року, категорії робіт по загальним енерговитратам, 

постійне або непостійне робоче місце; 

в) Від кварталу року, від тривалості робочої зміни, від ваги людини; 

г) Від місця, від зорового напруження, від типу характеру людини, 

постійний або не постійний робочий час. 

 

52. Який прилад застосовується для вимірювання температури 

повітря? 

а) Кататермометр; 

б) Анемометр;  

в) Термометр; 

г) Психрометр;  

д) Актинометр. 

 

53. Який прилад застосовується для вимірювання відносної 

вологості повітря? 

а) Психрометр; 

б) Анемометр;  

в) Люксметр;  

г) Термометр; 

д) Актинометр;   
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е) Гігрометр. 

 

54. Який прилад застосовується для вимірювання рухомості 

повітря? 

а) Термометр;  

б) Анемометр;  

в) Кататермометр;  

г) Психрометр;  

д) Актинометр. 

 

55. Вкажіть температуру, при якій людина відчуває себе 

комфортно в момент виконання важкої роботи в любий період 

року. 

а) 20-25 °С;                         

в) 16-18 °С; 

б) 17-23 °С;                        

г) 12-15 °С. 

 

56. Який інтервал вологості рахується оптимальним для здоров'я 

людини? 

а) 40-60%;                           

в) 40-75%; 

б) 50-75%;                         

г) 60-80% 

 

57. При яких умовах праці вимагаються пільги і компенсації? 

а) Оптимальні;          

в) Шкідливі; 

б) Допустимі;            

г) Легкі. 

 

58. Вкажіть найменше допустиме значення об'єму виробничого 

приміщення на одного робітника (м3) ? 

а)10;                       

в) 14;  

б)12;                       

г) 15;                       

д) 17. 

 

59. Вкажіть найменшу допустиму площу виробничого приміщення 

на одного робітника (м2). 

а) 2;                     

в) 4;  

б) 3,5;                      
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г) 4,5;                     

д) 5,5. 

60. Назвіть методи способи покращення мікроклімату в виробничих 

приміщеннях. (Вкажіть неправильну відповідь). 

а) Обладнання вентиляції; 

б) Обладнання опалення; 

в) Обладнання системи кондиціювання повітря; 

г) Обладнання системи звукопоглинання. 

 

61. На які категорії поділяються роботи по енергозатратах 

організму? 

а) Приємні, зручні, комфортні, важкі; 

б) Оптимальні, допустимі, легкі, важкі; 

в) Легкі, середньої важкості, напружені, оптимальні; 

г) Легкі, середньої важкості, важкі фізичні роботи. 

 

62. Які роботи по енергозатратах організму належать до категорії 

Іа? 

а) Які виконуються сидячи та не потребують фізичного 

навантаження; 

б) Які виконуються в окулярах; 

в) Які можна виконувати тільки в спецодязі. 

 

63. Які роботи по енергозатратах організму належать до категорії 

Iб? 

а) Переміщення вантажу масою 10-15 кг; 

б) Перегляд дуже страшного фільму; 

в) Які виконуються сидячи, стоячи, або пов'язані з ходінням та 

супроводжуються деяким фізичним напруженням. 

 

64. Які роботи по енергозатратах організму належать до категорії 

IIа? 

а) Робота шахтарів; 

б) Які пов'язані з постійним ходінням, переміщенням дрібних 

виробів (до 1 кг), або предметів у положенні стоячи або сидячи; 

в) Пов'язані з переміщенням на 1 км і більше за зміну. 

 

65. Які роботи по енергозатратах організму належать до категорії 

ІІб? 

а) Які виконуються стоячи, пов'язані з ходінням, переміщенням 

невеликих (до 10 кг) вантажів; 

б) Завідувач фермою ВРХ; 

в) Тракторист, що працює на колісному тракторі. 
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66. Які роботи по енергозатратах організму належать до категорії 

III? 

а) Газоелектрозварювальника; 

б) Сіяча; 

в) Які пов'язані з постійними переміщеннями, перенесенням 

значних (понад  

10 кг) вантажів і потребують великих фізичних зусиль. 

 

 

67. Чим вище категорія роботи що виконується, тим 

навантаження на опорно-м'язову, дихальну та серцево-судинну 

системи: 

а) Нижче;             

б) Вище;          

в) Залишається незмінним. 

 

68. На які періоди ділиться рік при нормуванні показників 

мікроклімату? (Вкажіть неправильну відповідь). 

а) Холодний або перехідний; 

б) Теплий; 

в) Морозний; 

г) Жаркий. 

 

69. Що таке "пожежа" 

а) горіння матеріалів, які викликають паніку серед людей; 

б) багаття на узліссі; 

в) неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що 

поширюється в часі і просторі. 

 

70. Що таке "пожежна профілактика"? 

а) своєчасне гасіння пожежі; 

б)комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на 

забезпечення безпеки людей, запобігання пожеж, обмеження її 

поширення, а також створення умов для успішного гасіння 

пожежі; 

в) спасіння людей і майна на пожежі; 

г) читання лекцій про шкідливість куріння. 

 

71. Що таке вогнегасник? 

а) відро з водою для гасіння пожежі; 

б) лопата з піском для гасіння пожежі; 

в) інструмент для гасіння пожежі (багор, лом, сокира);  
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г)технічний засіб, призначений для припинення горіння 

подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, 

під дією надлишкового тиску. 

 

72. Які основні умови необхідні для горіння? 

а) наявність горючої речовини; 

б) наявність окисника; 

в) наявність джерела запалювання; 

г) одночасний контакт горючої речовини, окисника, джерела 

запалювання. 

 

 

73. Перерахуйте основні причини пожеж в Україні:  
а) необережне поводження з вогнем; 

б) порушення правил монтажу та експлуатації електроустаткування та побутових 

електроприладів;  

в) порушення правил проведення спортивних змагань;  

г) порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення;  

д) пустощі дітей з вогнем; 

е) підпали. 

 

74. Назвіть способи гасіння пожеж:   
а) фізичні способи; 

б) хімічні способи;                          

в)змішані способи. 

 

75. Що таке первинні засоби пожежогасіння? 

а) засоби пожежогасіння призначені для ліквідації невеликих 

осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у початковій стадії їх 

розвитку силами персоналу об'єкту; 

б) засіб для гасіння пожеж штатними підрозділами пожежної охорони; 

в) підручний інвентар, що використовується в господарських цілях 

(сокира, відро). 

 

76. Які види первинних засобів пожежогасіння частіше 

використовуються? 

а) вогнегасники;  

б) пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного 

полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, 

бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати);  

в) пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо); 

г) підручний інструмент. 

 

77. В якій колір фарбують пожежний інвентар?  
  а) червоний; 

б) білий; 
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в) чорний; 

г) зелений. 

 

78. В який колір фарбують пожежний інструмент? 

а) червоний; 

б) білий; 

в) чорний; 

г) зелений. 

 

79. В якому випадку можна використовувати піну для гасіння 

пожежі? 

а) для гасіння легкозаймистих рідин; 

б) для гасіння пожежі в спорудах; 

в) для гасіння творів мистецтва, які горять; 

г) для гасіння пожежі на воді. 

 

80. В якому випадку доцільно використовувати інертні і негорючі 

гази? 

а) при гасінні творів мистецтва, які горять; 

б) при гасінні пожежі в касі; 

в) при гасінні пожежі на не відключених електроустановках; 

г) для гасіння вугільних териконів. 

 

81. Чому вуглекислотними вогнегасниками не можна гасити тліючі 

матеріали? 

а) недостатній тиск С02, 

б) надлишок тиску С02; 

в) термін дії потоку вуглекислого газу незначний;  

г) гасильна речовина (вуглекислота) не має змочувальної здатності. 

 

82. В яких виробничих приміщеннях економічно вигідніше гасити 

пожежу вуглекислотними вогнегасниками? 

а) в картинних галереях; 

б) в музеях, архівах, бібліотеках; 

в) в приміщеннях з ПЕОМ; 

г) на вугільних складах. 

 

83. Яким методом перевіряється наповненість вуглекислотного 

вогнегасника газом С02? 

а) нюханням; 

б) зважуванням; 

в) занурюванням у воду; 

г) постукуванням по корпусу вогнегасника. 
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84. В чому проявляється ефект порошкового вогнегасника? 

а) інгібіруванні реакції окислення; 

б) створення ізолюючої плівки на поверхні, яка горить; 

в) збиванні вогню порошком; 

г) створенні хмари порошку з властивостями екрану; 

д) механічному забрудненні полум'я частинками порошку; 

е) виведенні, виштовхуванні кисню з зони горіння. 

 

85. Які пожежі неможна гасити порошковими вогнегасниками? 

а) горіння лужних металів; 

б) мокрих матеріалів; 

в) тліючих матеріалів; 

г) горіння промасленої металевої стружки. 

 

86. Вкажіть, яка з вимог не відноситься до вогнегасників? 

а) вогнегасники, які розміщуються поза приміщенням, або в 

неопаленому приміщенні, повинні зніматися на холодний період; 

б) кнопка пуску повинна чітко виділятися на фоні інших деталей 

вогнегасника; 

в) колір вогнегасника залежить від застосованої вогнегасної 

речовини;  

г) всі вогнегасники принципово не повинні відрізнятися способом 

приведення вдію; 

д) ручні вогнегасники інших типів місткістю більше 5 літрів і пересувні 

вогнегасники повинні бути обладнані гнучким шлангом. 

 

87. Що враховується рекомендаціями по використанню 

вогнегасників? 

а) тип вогнегасника; 

б) ємність вогнегасника; 

в) найменування об'єктів, які рекомендується оснащувати переносними 

вогнегасниками. 

 
88. Що необхідно виконати при виявленні пожежі або її познак? 

а) повідомити по телефону в пожежну охорону; 

б) вжити заходи до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі; 

в) збереження матеріальних цінностей; 

г) в паніці тікати з пожежі. 

 

89. Кого необхідно повідомити у випадку пожежі? 

а) пожежну охорону;  

б) представників МНС; 

в) представників санстанції; 

г) представника підприємства. 
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90. Назвіть основні заходи безпеки при гасінні пожежі 

а) не заходити в зону задимлення, якщо видимість менше 10 м; 

б) при вході в палаюче приміщення покрийте голову ковдрою або 

покривалом; 

в) для захисту від чадного газу дихають через вологу ганчірку; 

г) одяг, що загорівся збивати методом перекочування по підлозі 

(бігти не можна, тому що полум'я може збільшитися); 

д) якщо на людині горить одяг, не можна поливати його водою, 

оскільки пара, що утвориться, спричинить ще більші опіки, слід 

його обгорнути щільно чим-небудь і щільно притиснути. 

 

91. Які причини пожеж в тваринництві? (Вкажіть невірну відповідь) 

а) несправність і порушення правил експлуатації електрообладнання і 

електропобутових приладів; 

б) необережне поводження з вогнем; 

в) несправність приладів опалення; 

г) порушення пожежної безпеки при зварювальних роботах; 

д) несправність технологічного обладнання;  

е) проведення культурно-масових заходів. 

 

92. Основні вимоги безпеки при зварювальних роботах. (Вкажіть 

невірну відповідь) 

а) роботи проводяться тільки з дозволу головного інженера; 

б) відповідальність покладається на завідувача фермою; 

в) місце проведення вогненебезпечних робіт повинно бути обладнане 

засобами пожежогасіння; 

г) до зварювальних робіт допускаються кваліфіковані робітники; 

д) улаштування грозозахисту тваринницьких приміщень. 

 

93. Як повинні відчинятися брама та двері на фермах? (Вкажіть 

невірну відповідь) 

а) брама та двері повинні відчинятися лише назовні; 

б) зачиняти їх допускається лише на засувки, гачки та клямки, що легко 

відчиняються; 

в) брама та двері повинні відчинятися лише всередину; 

г) брама та двері приміщень повинні нічим не захаращуватися і не 

перекриватися. 

 

94. Хто відповідає за пожежну безпеку на тваринницьких фермах? 

а) завідуючий фермою; 

б) головний зоотехнік; 

в) головний економіст; 

г) інженер з охорони праці. 



265 

 

 

95. Як правильно проводити евакуацію тварин при пожежі? 

а) відчинити навстіж двері і не мішати евакуації тварин; 

б) для евакуації тварин використовувати виходи, які розташовані 

далі від зон інтенсивного горіння; 

в) при витісненні тварин з приміщення необхідно використовувати 

дерев'яні щити, струмінь води тощо; 

г) застосовувати фізичну силу і прийоми, що заспокоюють тварин. 

 

96. Які первинні засоби пожежогасіння використовуються при гасінні 

пожежі? 

а) вогнегасники; 

б) автоматичні установки пожежогасіння; 

в) установка пожежної автоматики; 

г) пожежний інвентар; 

д) пожежний інструмент 

 

97. Хто на підприємстві здійснює громадський контроль за станом 

охорони праці: 

а) інспектори Держгірпромнагляду; 

б) експерти ФССНВ; 

в) уповноважені профспілками або трудовим колективом особи; 

г) уповноважені місцевими держадміністраціями особи. 

 

98. Коли відбувається страхування працівника від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання: 

а) під час прийняття на будь-яку роботу; 

б) лише під час прийняття на роботу зі шкідливими умовами праці; 

в) після подання працівником заяви про бажання застрахувати своє 

життя і здоров’я; 

г) після атестації робочого місця і виявлення на ньому хоча б одного 

небезпечного або шкідливого виробничого чинника. 

 

99. Неповнолітніх можна залучати до нічних, надурочних робіт і робіт 

у вихідні дні в разі: 

а) їхньої згоди;  

б) згоди батьків; 

в) вимоги працедавця; 

г) у жодному разі не можна. 
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100. За якої кількості працівників на підприємстві працедавець повинен 

створити службу охорони праці як окрему структуру: 

а) за будь-якої кількості; 

б) 10 і більше осіб; 

в) 20 і більше осіб; 

г) 50 і більше осіб. 

 

101. За зміни технологічного процесу, заміни або модернізації 

устаткування, що впливає на стан охорони праці, з 

працівниками проводять: 

а) вступний інструктаж з охорони праці; 

б) первинний інструктаж з охорони праці; 

в) повторний інструктаж з охорони праці; 

г) позаплановий інструктаж з охорони праці; 

д) цільовий інструктаж з охорони праці. 

 

102. Гранична маса важких речей у разі постійного підіймання та 

переміщення їх жінкою-робітницею впродовж зміни становить: 

а) 5 кг; 

б) 7 кг; 

в) 10 кг; 

г) 12 кг. 

103. Підставою для видачі працівнику безплатно спеціального одягу, 

спеціального взуття або іншого засобу індивідуального захисту 

є: 

а) відповідні типові галузеві норми; 

б) рішення профспілкового комітету працівників підприємства; 

в) рішення профспілкової організації працівників галузі; 

г) рішення адміністрації підприємства, узгоджене з трудовим 

колективом. 

104. Інструктаж з охорони праці, який проводить з працівниками 

спеціаліст з охорони праці, називається: 

а) вступний; 

б) первинний; 

в) повторний; 

г) позаплановий; 

д) цільовий. 

105. До якого виду відповідальності за порушення вимог законодавства 

про охорону праці має право притягати працедавець 

(адміністрація підприємства): 



267 

 

а) дисциплінарної; 

б) адміністративної; 

в) матеріальної; 

г) кримінальної; 

д) громадської. 

106. До якого виду відповідальності за порушення вимог законодавства 

про охорону праці має право притягати інспектор державного 

органу нагляду за охороною праці: 

а) дисциплінарної; 

б) матеріальної; 

в) кримінальної; 

г) адміністративної; 

д) громадської. 

107. Хто несе всю відповідальність за стан охорони праці на 

виробництві: 

а) держава; 

б) роботодавець; 

в) профспілкова організація; 

г) Фонд соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві; 

д) керівник служби охорони праці. 

108. В якому разі під час прийняття на роботу від працівника не 

вимагають проходження попереднього медичного огляду: 

а) при прийнятті на важкі роботи; 

б) при прийнятті на роботи зі шкідливими чи небезпечними умовами 

праці; 

в) при прийнятті на роботи, де є потреба у професійному доборі; 

г) при прийнятті на роботи, які потребують спеціальної підготовки; 

д) якщо працівник неповнолітній. 

109. Підготовку працівників, яких залучають до виконання робіт з 

підвищеною небезпекою, проводять лише: 

а) безпосередньо на виробництві під керівництвом досвідченого 

фахівця; 

б) у навчальних закладах, які мають ліцензію МОНмолодьспорту та 

дозвіл         Держгірпромнагляду; 

в) у професійно-технічних навчальних закладах; 

г) у навчально-курсових комбінатах. 

 


