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Перелік питань з дисципліни "Основи охорони праці та безпека 

життєдіяльності " 

Модуль І Безпека життєдіяльності 

1. Сформулюйте, що становить предмет і завдання БЖД? 

2. Перерахуйте основні аксіоми БЖД. 

3.  Класифікуйте надзвичайні ситуації за причинами походження 

4. Що таке ризик? Які бувають причини його виникнення 

5.. З чого складається життєве середовище людини? 

6. Назвіть рівні системи "Людина-життєве середовище". 

7. Назвіть, що становить регіональний комплекс природних загроз. 

8. Як здійснюється виявлення вражаючих природних факторів, номенклатура та 

одиниці виміру? 

9. Перерахуйте комплекс заходів з запобігання природних НС та організації дій 

щодо усунення їхніх негативних наслідків. 

10.Які головні вимоги правил техногенної безпеки підприємств, установ та 

організацій в залежності від галузевого напряму. 

11. Перерахуйте загальні вимоги до безпечності технологічного обладнання, 

виробничих процесів, будівель і споруд. 

12.Назвіть особливості структури виробництва щодо вимог правил безпеки. 

13. Назвіть внутрішні фактори, що впливають на безпечність діяльності об'єкту 

господарювання. 

14. Перерахуйте комплекс робіт на об'єкті з попередження НС, локалізації та 

ліквідації їхніх наслідків за відомими алгоритмами, технологіями з урахуванням 

чинних галузевих норм і правил. 

15. Назвіть головні вимоги правил техногенної безпеки підприємств, установ та 

організацій в залежності від галузевого напряму. 

16 . Які пред'являються загальні вимоги до безпечності технологічного 

обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд? 

17.Які особливості структури виробництва щодо вимог правил безпеки? 

18. Які внутрішні фактори впливають на безпечність діяльності об'єкту 

господарювання? 



19. Перерахуйте комплекс робіт на об'єкті з попередження НС, локалізації та 

ліквідації їхніх наслідків за відомими алгоритмами, технологіями з урахуванням 

чинних галузевих норм і правил. 

20. Що Ви знаєте про систему управління безпекою та захистом у НС в галузі, 

як складову державної системи, її місце і значення в системі управління 

функціонуванням галузі? 

21. Яка організаційна побудова системи управління безпекою та захистом у НС 

на підприємстві, в установі та організації? 

22.Як здійснюється фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, 

відшкодування збитків постраждалим? 

23.Назвіть страховий механізм відшкодування збитків від НС. 

24. Який порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень 

щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету? 

25.Як здійснюється використання матеріальних ресурсів з державного, 

оперативного, регіонального та місцевого резерву? 

26. Назвіть порядок здійснення реанімації, необхідність та методи її проведення. 

27. Перерахуйте способи тимчасової зупинки кровотечі. 

28. Назвіть правила накладання кровоспинного джгута 

29. Що таке травматичний шок, вкажіть причини, фази, ступені. 

30. Назвіть порядок надання допомоги щодо профілактики розвитку шоку. 

Модуль ІІ Основи охорони праці.  

 

31. Які Ви знаєте основні терміни та визначення в галузі охорони праці? 

32. З чого складається система державного управління охороною праці в 

Україні? 

33. Які пільги мають жінки, що працюють, згідно в Кодексом законів про працю 

(КЗпП)? 

34. Які пільги на виробництві мають працівники, що не досягли 18-річного віку? 

Які пільги мають працівники. що навчаються? 

35. Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про охорону 

праці? 

36. Які органи здійснюють державний нагляд за охороною праці? Які їх основні 

повноваження і права? 

37. Яким чином здійснюється громадський контроль за дотриманням 

законодавства про охорону праці? 

38. Що Ви знаєте про службу охорони праці підприємства?. Яка структура і 

чисельність служб охорони праці? 

39. Яка мета, основні завдання та зміст  атестації робочих місць? 

40. Що Ви знаєте про вступний інструктаж з питань охорони праці? Яка його 

мета, правила проведення і оформлення? 

41. Яку мету має стажування та дублювання працівника? Яких знань та навичок 

він повинен набути?  



42. Які види навчання передбачені Типовим положенням про навчання з питань 

охорони праці? 

43. Які існують види інструктажів з питань охорони праці, з ким, як та коли вони 

проводяться, яким чином оформлюються? 

44. Як здійснюється розслідування та облік нещасних випадків на виробництві? 

45. Назвіть дії роботодавця та склад комісії по звичайному розслідуванню 

нещасних випадків на виробництві. 

46. Які документи відпрацьовуються комісією при звичайному розслідуванні 

нещасного випадку та професійного захворювання? За якими адресами вони 

відправляються? 

47. Назвіть дії роботодавця та склад комісії по спеціальному розслідуванню 

нещасних випадків на виробництві. 

48. Які нещасні випадки на виробництві підлягають спеціальному 

розслідуванню? Назвіть склад комісії. 

49. Назвіть чинники , що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. 

50. Яким чином класифікуються шкідливі та небезпечні виробничі чинники? 

51. Як нормуються параметри мікроклімату та за допомогою яких приладів 

здійснюється їх контроль? 

52. Назвіть склад повітря робочої зони та джерела забруднення повітряного 

середовища шкідливими речовинами. 

53. Що таке природна вентиляція? Яким чином вона здійснюється? 

54. Як класифікується виробниче освітлення? 

55. Перерахуйте основні вимоги до виробничого освітлення. 

56. Перерахуйте методи та засоби колективного та індивідуального захисту від 

шуму. 

57. Які існують електричні травми? Перерахуйте причини електротравм 

58. На які види підрозділяються електротравми та що є характерним для кожної 

з них? 

59. Перерахуйте категорії приміщень та будівель за вибухопожежонебезпекою. 

60. Назвіть первині засоби пожежогасіння, їх види, принципи дії, правила 

застосування. 

 

 

Практичні ситуації  

1. Ви мерчендайзер супермаркету. Слюсаря, який ремонтував холодильне 

обладнання в торговельній залі вдарило електричним струмом. Ваші дії. 

2. Працівник проводив санітарну обробку інструментів після закінчення 

робочого часу. При пересуванні по приміщенню мийної інструментів він 

посковзнувся на вологій підлозі і тримав травму. Чи є травма виробничою? 

Поясність. 

3. Вантажник магазину виносив зіпсовані овочі. Він посковзнувся біля 

смітника, впав і отримав серйозну травму. Який акт складається і чому. 



4. У яких випадках акт за формою Н-1 не складається, а складається 

тільки акт за формою Н-5? 

5. Поруч з Вашим офісом знаходиться житловий будинок, в якому сталася 

пожежа. Офіс-менеджер під час робочого часу рятував мешканців будинку і 

отримав опіки. Чи є травма виробничою? Поясніть.  

6. У вашій установі сталася пожежа. Кількість поверхів та приміщень, що 

сполучаються оберіть довільно. Визначте шляхи евакуації людей під час пожежі та 

назвіть евакуаційні виходи. 

7. Ви власник супермаркету. Яку вентиляцію слід використовувати у 

гарячому цеху? Перелічіть основні вимоги до вентиляції. 

8. При проектуванні власного магазину потрібно передбачити систему 

пожежних сповіщувачів. Якому виду пожежних сповіщувачів Ви надаєте перевагу? 

Поясніть чому. 

9. Ви власник будівельного супермаркету. Якому виду освітлення надаєте 

перевагу в торговельній залі? Чому? Яким вимогам повинно відповідати 

освітлення? 

10. Ви директор продмаркету мережі  «Вопак".  В кулінарному цеху стався 

нещасний випадок через несправність жарової шафи, внаслідок цього постраждав 

працівник. Назвіть склад комісії по розслідуванні нещасного випадку. Який акт 

складається і чому? 

11. У Вашому офісі сталася пожежа. Перелічіть небезпечні та шкідливі 

фактори, які можуть впливати на людину під час пожежі. 

12. У кулінарному відділі Вашого супермаркету стався нещасний випадок 

внаслідок несправності жарової шафи-гриль. Встановіть причини, за яких міг 

статися нещасний випадок та запропонуйте заходи щодо їх усунення. 

13. Ви голова комісії із розслідування нещасного випадку, що стався в 

гарячому цеху внаслідок несправності електричної плити. Які можливі причини 

цього нещасного випадку? Назвіть повноваження та обов’язки комісії з 

розслідування нещасного випадку. 

14. Ви головний менеджер офісу, де сталася пожежа, ваші дії, як керівника. 

15. В заготівельному цеху Вашого супермаркету стався нещасний випадок 

при експлуатації картоплечистки у власних цілях. Хто організовує розслідування, 

який акт складається і чому? 

16. В складських приміщеннях будівельного супермаркету сталася 

пожежа. Визначте шляхи евакуації. Вкажіть дії працівника під час виникнення 

пожежі. 

17. Працівник їхав на роботу у власному автомобілі. Потрапив у аварію, 

який акт складається і чому? 

18. Оператор котельні в стані алкогольного сп’яніння приступив до 

виконання роботи. Отримав опіки через несправність газового обладнання котла. 

Який акт складається і чому? 



19. Експедитор гуртовні дверей «Океан» був відправлений у відрядження 

на власному транспорті для укладання договору на заготівлю і потрапив в аварію. 

Який акт складається? Відповідь обґрунтуйте використовуючи посилання на 

нормативні документи. 

20. Ви зав. виробництвом супермаркету. На що звернете увагу при 

організації робочих місць в цеху виготовлення кулінарних виробів. Яким вимогам 

безпеки повинні відповідати робочі місця? 

21. За наказом директора вантажник магазину сантехніки вийшов на 

роботу у свій вихідний день. Отримав травму. Чи є травма виробничою? Поясніть? 

22. Слюсар-сантехнік комунального підприємства під час прямування на 

роботу автобусом, орендованим підприємством, потрапив у аварію та тримав 

травму. Який акт складається і чому? 

23. Інспектор митниці помер на робочому місці від серцевого нападу. 

Назвіть склад комісії, термін роботи та обов’язки комісії по розслідуванню цього 

нещасного випадку. 

24. Ви топ-менеджер. У Вашій установі стався нещасний випадок. Які ваші 

дії як керівника? Запропонуйте заходи по запобіганню подібних нещасних 

випадків. 

25. Бухгалтер підприємства під час обідньої перерви вийшла в магазин. По 

дорозі назад впала та отримала травму, який акт складається і чому? 

26. Слюсар Вашого підприємства використовував електричний 

заточувальний верстат у власних цілях, отримав електротравму через пробій 

напруги на корпус верстату. Який акт складається і чому? 

27. Працівник митниці їхав на роботу на власному транспорті, отримав 

травму. Чи є травма виробничою, який акт складається і чому? 

28. Неповнолітнього у віці 16 років взяли на роботу вантажником 

продовольчого маркету. Вкажіть за яких умов це можливо. 

29. Продавець-консультант магазину перед початком робочої зміни 

розкладав товар по полицям. Використовуючи драбину він впав і отримав травму. 

Чи є травма виробничою? Поясніть. 

30. Працівниця кулінарного цеху супермаркету під час робочого часу 

використовувала м’ясорубку у власних цілях, при цьому не користувалася 

товкачкою і як наслідок отримала травму. Чи є травма виробничою? Поясніть. 

Назвіть порядок Ваших дій як керівника.  

 

Укладач: Екзаменатор Батеньков О.Л. 

 


