
Перелік питань до заліку з дисципліни « Основи охорони праці в галузі»

1. Охорона праці як галузь людської діяльності.
2. Охорона праці як соціально-технічна дисципліна.
3. Предмет та об’єкт охорони праці.
4. Структура навчальної дисципліни «Охорона праці».
5. Методологічні основи та наукове забезпечення охорони праці.

6. Зв’язок охорони праці з іншими науками.
7. Стан охорони праці в Україні та інших країнах.
8. Невиробничий травматизм.
9. Професійна захворюваність.
10.Основні принципи державної політики в галузі охопрони праці.
11.Описати різні види діяльності людини.
12. Дати визначення, що таке праця та які є види праці.
13. Дати визначення небезпеки, види небезпек.
14. Дати визначення небезпечного і шкідливого фактору. ^
15. Дати визначення гранично-допустимої концентрації речовини.
1 б.Що таке аварія, катастрофа, стихійне лихо? '
17.Дати визначення , що таке тавма та травматизм.
18.Законодавчі акти, що встановлюють і регламентують основні положення з охорони 

праці в Україні.
19. Питання охорони праці в Конституції України.
20. Закон України «Про охорону праці» , Кодекс законів про працю та інші 
законодавчі акти.
21. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
22. Права працівників при укладанні трудового договору щодо охорони праці.
23.Обов’язки роботодавця (керівника) щодо створення безпечних і нешкідливих умов 
праці.
24. Обов’язки працівника за трудовим договором.

25.Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.
26. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.
27. Система управління охороною праці на виробництві.
28. Навчання та інструктажі з питань охорони праці.
29. Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці,
30. Фінансування охорони праці на підприємстві.
31 .Застосування матеріальних і моральних стимулів охорони праці.
32.ВІдшкодування громадянам збитків, завданих порушенням умов праці.
33.Основні групи причин нещасних випадків та професійних захворювань.
34. Розслідування та облік нещасних випадків.
35. Спеціальне розслідування нещасних випадків.
36. Атестація робочих місць.
37. Фізична та розумова діяльність людини.

38. Поняття про гігієну праці та її основні завдання.
39.Зміст поняття «виробнича санітарія».
40. Робоче місце та робоча зона та санітарно-гігієнічні вимоги до них.



41. Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів та їх характеристика.
42. Вплив мікроклімату на організм людини. Павраметри, якими характеризується 
мікроклімат.
43. Принципи регулювання мікроклімату. Оптимальні, допустимі та граничні норми 
показників мікроклімату.
44. Заходи та засоби , за допомогою яких здійснюється нормалізація параметрів 
мікроклімату.
45. Вплив пилу на організм людини.
46.Захист тіла людини від перегрівання та переохолодження.
47. Вентиляція виробничих приміщень,
48. Методи визначення повітрообігу у виробничому приміщенні.
49.Основні вимоги до виробничого освітлення.
50, Виробниче освітлення та його види.
51 .Нормування природного освітлення.
52.Електромагнітне випромінювання, його види, засоби захисту.
53.Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини.
54.3ахист від дії іонізуючого випромінювання.
55.Шум та його вплив на організм людини, нормування шуму.
56.3аходи та засоби захисту від шуму,
57. Інфра- та ультразвук, їх вплив на організм людини, нормування та заходи та засоби 
боротьби з ним.
58. Вібрація та її вплив на організм людини. Явище резонансу.
59.Заходи та засоби захисту від вібрації та шуму.
60.Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств.
61. Санітарно-захисні зони.
62. Поняття «технічна безпека» та аналіз технічних небезпек.
63. Ергономіка та її значення для охорони праці.
64. Безпечність виробничого устаткування.
65. Технічні засоби безпеки, їх класифікація та вимоги до них.
66. Сигнальні пристрої та знаки безпеки.
67.Загальні заходи безпеки для посудин що працюють під тиском.
68. Безпека підйомно-транспортного обладнання.
69. Технічна безпека при використанні автотранспорту.
70. Поняття прро електробезпеку. Основні причини небезпечних випадків за впливу 
електроструму.
71 .Електротравма. Класифікація елктротравм.
72. Електричний удар та його характеристика за ступенем дії.
73. Надання першої допомоги при електроударі.
74. Фактори, що впливають на дію електричного струмуна людину.
75. Поняття про відчуттєвий, відпускаючий та невідпускаючий струм.
76. Класифікація приміщень за рівнем електробезпеки.
77.Засоби електробезпеки. Заземлення, занулення, захисне відключення, захисне 
розділення мереж.
78,ІзолюючІ, огороджувальні та запобіжні електрозахисні засоби.
79. Статична електрика та захист від неї.
80Атмосферна електрика та захист від неї.
81.Вимоги безпеки до комп’ютерів та устаткування.



82. Поняття про пожежу. Основні причини пожеж.
83. Негативні наслідки пожеж.
84.0бставини, які сприяють виникненню та розповсюдженню пожеж. 
85.Горіння та його характеристика. Різновиди горіння.
86.3давтність речовин і матеріалів до загорання.
87. Небезпечні та шкідливі фактори пожежі.
88. Категорії виробництва за вибухоложежною характеристикою.
89. Пожежна безпека та пожежна профілактика.
90. Система попередження пожеж.
91. Автоматична пожежна сигналізація.
92.3асоби пожежегасіння.
93 .Евакуація людей з приміщень.
94. Порядок надання першої допомоги при утопленні.
95. Дії при наданні допомоги потерпілому від дії електричного струму.
96. ДІЇ при наданні допомоги потерпілому від теплового удару.
97. Дії при наданні допомоги при кровотечах.
98. Дії при наданні допомоги при переломах.
99. Дії при наданні допомоги при обмороженні.
100. Дії при наданні допомоги при отруєнні


