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Тема 2. Система управління охороною праці (СУОП) в організації.  

1. Розкрийте поняття терміну Система управління охороною праці (СУОП) та вкажіть 

основні вимого функціонування СУОП в організації ?  

2. Сформулюйте основні функції та завдання СУОП.  

3. Вкажіть мету стандарту OHSAS 18001, а також сферу його застосування.  

4. Які існують види планування роботи з охорони праці в СУОП?  

5. Яким чином реалізовується політика підприємства щодо охорони праці.  

6. Вкажіть основні завдання при плануванні СУОП.  

7. Приведіть алгоритм впровадження СУОП. 2 

8. Які існують форми контролю за охороною праці на підприємстві?  

9. Вкажіть види планування та контролю стану охорони праці на підприємстві.  

10. Якими позниками характеризується стан охорони праці в СУОП.  

11. Які основні обов’язки керівників структурного підрозділу (начальників відділів, 

тервідділів) з охорони праці в СУОП. 

 12. Які основні обов’язки працівник та службовців підприємства з охорони праці в 

СУОП. 

 



Тема 3. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці  

1. Хто уповноважений здійснювати Державний нагляд за додержанням законів та 

інших нормативно-правових актів про охорону праці ?  

2. За якими принципами здійснюється Державний нагляд (контроль) у сфері 

господарської діяльності?  

3. Вкажіть права та відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду.  

4. Які мають зобов’язання органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи 

під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)?  

5. Дайте перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері 

промислової безпеки та охорони праці.  

6. Які умови та порядок здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)? 

 7. Які умови та порядок здійснення позапланових заходів державного нагляду 

(контролю)? 

 

 

Тема 4. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах  

1. Наведіть класифікацію виробничих та складських приміщень по вибуховій та 

пожежній небезпеці.  

2. Як визначається вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів? Назвіть 

способи її підвищення.  

3. Які існують протипожежні перешкоди? Забезпечення безпечної евакуації персоналу.  

4. Назвіть основні вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування, 

електрообладнанню, систем опалення та вентиляції.  

5. Назвіть основні функції і завдання державного пожежного нагляду.  

6. У чому полягає пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації 

промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання.  

7. Які Вам відомі автоматичні системи пожежної сигналізації.  

8. Назвіть засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання.  

9. Первинні засоби пожежогасіння.  

10. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.  

11. Розкрийте поняття терміну пожежонебезпечна зона, та приведіть на які класи вони 

поділяються.  

12. Розкрийте поняття терміну горіння та наведіть основні форми горіння.  

13. Вкажіть основні види пожежовибухонебезпечних матеріалів та речовин.  

14. Наведіть основні способи гасіння пожеж. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності 

в галузі.  

1.  Сформулюйте цілі і завдання розслідування нещасних випадків (НВ). 

 Розкрийте поняття: травматизм, професійне захворювання (ПЗ).  

2. Вкажіть обставини за яких НВ визнається таким, що пов'язаний з виробництвом. 

3. Порядок розслідування та облік НВ на виробництві.  

4. Порядок розслідування хронічних ПЗ і отруєнь на виробництві.  

5. Як проводиться спеціальне розслідування НВ на виробництві?  

6. Які НВ підлягають спеціальному розслідуванню? Терміни розслідування?  

7. Як організовується розслідування НВ, склад комісії з розслідування, основні 

документи?  

8. Розслідування та облік аварій.  

9. Методи аналізу виробничого травматизму. Коротка характеристика цих методів.  

10. У чому полягає статистичний метод аналізу травматизму? Якими показниками 

оцінюється виробничий травматизм? 

 

 

Тема 6. Вимоги техніки безпеки та організація роботи у відділеннях лікарні 

1.Основні види трудової діяльності з фізіолого-гігієнічної точки зору.  

2. Важкість та напруженість праці.  

3. Працездатність та втома.  

4. Фізіологічна класифікація основних форм трудової діяльності.  

5. Фізичні чинники виробничого середовища.  

6. Електромагнітні поля.  

7. Лазерне випромінювання.  

8. Хімічні чинники виробничого середовища.  

9. Основні класи та види промислових отрут.  

10. Біологічні чинники виробничого середовища. 

11. Гігієнічні вимоги до проектування та будівництва споруд вищих медичних 

навчальних закладів.  

12. Особливості мікроклімату, повітряного середовища та освітлення приміщень 

вищих медичних навчальних закладів.  

13. Гігієна та охорона праці медичного персоналу під час роботи з джерелами 

іонізуючого випромінювання та приладами для променевої діагностики.  

14. Гігієна та охорона праці під час роботи з обладнанням для ультразвукової 

діагностики.  

15. Гігієна та охорона праці в ході роботи з медичним обладнанням, що генерує 

лазерне випромінювання.  

16. Гігієна та охорона праці користувача ЕОМ.  

17. Основні питання охорони праці персоналу допоміжних структур у медичній галузі 
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