
 

 

 

МОДУЛЬ ІІ- 

Основи охорони праці 
1 Охорона праці - це: 
а) Система заходів, спрямована на запобігання травматизму на 

виробництві. 
б) Система правових, Суспільних, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 
засобів, спрямованих на збереження здоров'я та 
працездатності людини у процесі праці. 

в) Система лікувально-профілактичних заходів, 

спрямованих на збереження здоров'я та 

працездатності людини у процесі праці. 

г) Система заходів, спрямованих на збереження 

здоров'я та працездатності людини у процесі праці. 

2 Управління охороною праці в цілому на підприємстві здійснює: 
а) Заступник керівника підприємства. 
б) Керівник підприємства. 

в) Представники Фонду соціального страхування. 
г) Керівник служби охорони праці. 

3 Служба охорони праці підприємства безпосередньо підпорядковується: 
а) Роботодавцю. 

б) Державному інспектору з охорони праці. 

в) Профспілці відповідної галузі. 

г) Головному інженеру підприємства. 

4 Функції керівника служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які 

мають відповідну підготовку на підприємстві: 
а) З кількістю працюючих 50 і більше осіб. 

б) З кількістю працюючих менше 50 осіб, але більше 20. 
в) З кількістю працюючих менше 20 осіб. 

г) З кількістю працюючих менше 10 осіб. 

5. Для яких керівників і фахівців може бути встановлена щорічна перевірка знань з охорони 

праці? 
а) Безпосередньо пов'язаних з виконанням робіт з 
підвищеною небезпекою. 
б) Для керівників і фахівців, що порушують встановлені 
правила з охорони праці. 

в) Перевірка знань не може бути частіше, ніж 1 раз 
на три роки. 
г) Для керівників і фахівців зі стажем роботи до 5 
років. 

6.Для виконання функцій керівника служби охорони праці можуть залучатися сторонні 

спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку: 
а) На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб. 
б) На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб. 

в) На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 
осіб, але більше 20. 
г) На підприємстві з кількістю працюючих 100 і 
більше осіб. 

7.Згідно зі статтею 16 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві з метою 
забезпечення участі працівників у вирішенні будь- яких питань безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватись: 
а) Комісія з питань охорони праці. 

б) Комітет з охорони праці. 

в) Група з охорони праці. 

г) Комісія зі спірних питань 

8.Вибрати правильне визначення поняття «роботодавець»: 
а) Власник підприємства, установи, організації або 
уповноважений ним орган, незалежно від форм власності,, виду 
діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує 
найману працю. 
б) Керівник підприємства, установи, організації або 
уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, що 
здає в оренду приміщення для виробничої діяльності. 

в) Фізичні чи юридичні особи, незалежно від форм 
власності, виду діяльності, господарювання, що 
орендують приміщення для виробничої діяльності. 
г) Фізична особа, яка використовує найману працю 

9.Набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань під безпосереднім 
керівництвом досвідченого фахівця - це: 
а) Дублювання. 

б) Стажування. 

в) Навчання. 

г) Інструктування 

10.Державне управління охороною праці в Україні здійснює: 
а) Кабінет Міністрів України. 

б) Верховна Рада України. 
в) Профспілки України. 

г) Держгірпромнагляд. 

11.Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють: 
а) Держгірпромнагляд. 

б) Спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади з питань охорони праці. 

в) Професійні спілки, уповноважені від трудового колективу. 

г) Кабінет Міністрів України. 

12.Роботодавець створює службу охорони праці на підприємстві з кількістю працюючих:  
а) 50 і більше осіб. 

б) Менше 50 осіб. 
в) Менше 20 осіб. 

г) Менше 10 осіб. 

13.Державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів 



 

 

щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища є одним із основних завдань: 
а) Верховної Ради України. 

б) Комітету Держгірпромнагляду. 

в) Кабінету Міністрів України. 

г) Генерального прокурора України. 
14.Чи проводиться інструктаж з працівниками і який при порушенні вимог нормативно-
правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо? 
а) Так, позаплановий. 

б) Так, вступний. 

в) Так, цільовий. 

г) Ні, проводиться розслідування. 
15.При перерві у роботі виконавця робіт без підвищеної небезпеки більш ніж на 60 календарних 
днів проводиться: 
а) Інструктаж. 

б) Навчання. 

в) Стажування. 

г) Дублювання. 

16. У яких випадках на підприємстві проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці? 
а) За умови зміни технології, заміни устаткування або 

нещасного випадку на виробництві. 
б) У разі переведення працівника з одного цеху до іншого. 

в) Під час направлення працівника для виконання 
одноразової або тимчасової роботи. 

г) За рішенням керівника служби охорони праці. 

17. Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, затверджує: 
а) Керівник відповідного підрозділу. 
б) Державний інспектор з охорони праці. 

в) Керівник підприємства. 
г) Керівник (спеціаліст) служби охорони праці 

18. З усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від 

освіти, стажу роботи та посади, проводять на робочому місці: 
а) Первинний інструктаж. 
б) Цільовий інструктаж. 

в) Позаплановий інструктаж. 
г) Вступний інструктаж. 

19 У якому приміщенні на підприємстві проводять з працівниками вступний інструктаж ? 
а) У виробничому приміщенні на робочому місці. 

б) У кабінеті керівника. 

в) У робочому кабінеті. 

г) У кабінеті охорони праці. 
20.При перерві у роботі виконавця робіт з підвищеною небезпекою більш ніж на 30 календарних 
днів проводиться: 
а) Інструктаж. 

б) Навчання. 
в) Стажування. 
г) Дублювання 

21.За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на такі 
види: 
а) Первинний, повторний, позаплановий, позачерговий. 

б) Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 

в) Вступний, первинний, вторинний, повторний та 

цільовий. 

г) Вступний, періодичний, вторинний, повторний та 

цільовий. 
22.Інструктаж, що проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, не передбачених 
трудовою угодою,за нарядом-допуском, називається :  
а) Позаплановим. 

б) Повторним. 

в) Первинним. 
г) Цільовим   

23.Хто і який інструктаж з охорони праці проводить для студентів перед проведенням 

лабораторних робіт? 
а) Викладач, первинний інструктаж. 

б) Керівник служби охорони праці, вступний інструктаж. 

в) Лаборант, повторний інструктаж 

г) Керівник служби охорони праці, первинний  

інструктаж  
24.Інструктаж, що проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з 
працівником, називається: 
а) Вступний. 

б) Повторний. 

в) Первинний. 

г) Цільовий. 

25.Термін проведення повторного інструктажу з працівниками, які виконують роботи без 

підвищеної небезпеки: 
а) Один раз на 3 місяці. 

б) Один раз на 6 місяців. 

в) Один раз на рік. 

г) Один раз на 3 роки. 

26 До складу комісії з розслідування нещасного випадку входять: 
а) Керівник (спеціаліст) служби охорони праці та керівник 

структурного відділу, на якому стався нещасний випадок, але 
не безпосередній керівник, який відповідає за охорону праці 
у підрозділі. 

б) Представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду та 
представник первинної організації профспілки. 

в) Керівник підприємства та спеціаліст служби 
охорони праці. 

г) Правильні 1 і 2 відповіді. 

27. Чи включається до складу комісії з розслідування нещасних випадків керівник робіт, який 

безпосередньо відповідає за охорону праці на місці, де стався нещасний випадок? 



 

 

а) Ні. 

б) Так. 

в) За рішенням роботодавця. 

г) За рішенням профспілки. 

28. Акти про розслідування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом (за формою Н-5,  

Н-1), разом з матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом: 

а) 5 років на підприємстві, працівником якого є (був) 
потерпілий. 

б) 10 років на підприємстві, працівником якого є (був) 
потерпілий. 

в) 25 років на підприємстві, працівником якого є (був) 
потерпілий. 

г) 45 років на підприємстві, працівником якого є (був) 
потерпілий 

29. Яка особа уповноважена призначити склад комісії для спеціального розслідування 
нещасних випадків? 
а) Уповноважений представник міністерства або іншого 
центрального органу виконавчої влади. 
б) Роботодавець. 

в) Керівник територіального органу Держпраці 
України. 
г) Керівник профспілки. 

30. Звичайне розслідування нещасних випадків на виробництві проводить: 
а) Комісія, призначена керівником підприємства. 

б) Служба охорони праці. 

в) Інспектор Держпраці. 

г) Керівник підприємства. 

31.Чи проводиться розслідування нещасних випадків, якщо вони не пов'язані з виробництвом: 
а) Так, складається акт за формою Н-5. 

б) Ні, це вважається побутовою травмою. 

в) Так, складається акт за формою Н-1, але не береться на 

облік. 

г) За рішенням профспілки може складатись акт за формою 

Н-1. 

32 Спеціальному розслідуванні підлягають нещасні випадки: 
а) Зі смертельними наслідками та з тяжкими наслідками. 

б) Групові (одночасно з двома і більше працівниками). 

в) Випадки смерті працівників або зникнення працівників 

під час виконання трудових (посадових обов'язків). 

г) Усі відповіді правильні. 
33.Протягом якого терміну комісія зобов 'язана розслідувати нещасний випадок і скласти акт 
про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (крім випадків зі 
смертельним наслідком і групових)? 
а) Двох діб. 
б) Трьох діб. 

в) П'яти діб. 
г) Десяти діб. 

34.Термін, протягом якого проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків, — це: 
а) Три робочі дні. 
б) П'ять робочих днів. 
 

в) Вісім робочих днів. 

г) Десять робочих днів, а за потребою може бути 

продовжено. 

35.Чи має право потерпілий або його довірена особа брати участь у розслідуванні нещасного 

випадку? 
а) Ні. 

б) Так. 

в) З дозволу роботодавця. 

г) За рекомендацією профспілки.   
36.Хто очолює комісію зі звичайного розслідування нещасного випадку, що стався на 
підприємстві? 
а) Керівник підприємства. 
б) Спеціаліст служби охорони праці. 

в) Член профспілки підприємства. 
г) Керівник структурного підрозділу, на якому стався 
нещасний випадок. 

37.Професійне захворювання — це: 
а) Захворювання, що виникло у процесі роботи. 
б) Захворювання, що виникло внаслідок дії виробничих 
шкідливих речовин. 

в) Захворювання, що виникло від фізичного 
перевантаження. 

г) Захворювання, що виникло у процесі професійної 

практичної підготовки. 

38..Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму і 

професійної захворюваності поділяються на: 
а) Технічні. 
б) Організаційні 

в) Психологічні. 
г) Правильні 1 і 2 відповіді. 

39.Робоче місце - це: 
а) Місце постійного або тимчасового перебування 

працюючого у процесі трудової діяльності. 
б) Простір, в якому знаходиться працюючий у процесі 

трудової діяльності. 

в) Замкнутий простір у спеціально призначених 
будинках та спорудах, в яких постійно здійснюється 
трудова діяльність людей. 

г) Відкритий простір у будинках та спорудах, в яких 
постійно здійснюється трудова діяльність людей. 

40.Умови, за яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а й створюються передумови 



 

 

для підтримування високого рівня працездатності, належать до: 
а) Допустимих умов праці. 
б) Шкідливих умов праці. 

в) Оптимальних умов праці   
г) Небезпечних умов праці. 

41.Умови внутрішнього середовища, які впливають на тепловий обмін працюючих у 

виробничих приміщеннях, мають назву: 
а) Параметри робочої зони виробничих приміщень. 
б) Метеорологічні умови виробничих приміщень. 

в) Метрологічні вимоги до виробничих приміщень. 
г) Температурні умови виробничих приміщень. 

42.Умови, що характеризуються такими рівнями чинників виробничого середовища, вплив 

яких протягом робочої зміни створює високий ризик виникнення важких форм гострих 

професійних уражень, отруєнь, загрозу для життя, належать до: 
а) Допустимих умов праці. 
б) Шкідливих умов праці. 

в) Небезпечних умов праці. 
г) Відповідних умов праці. 

43.Речовина, яка під час контакту з організмом людини, може спричинити захворювання чи 

погіршити стан здоров'я як під час впливу речовини, так і в подальший період життя 

теперішнього і наступних поколінь, називається: 
а) Небезпечною речовиною. 
б) Шкідливою речовиною. 

в) Хімічною речовиною. 
г) Допустимою речовиною 

44.Умови, які характеризуються наявністю шкідливих виробничих чинників, що 

перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм 

працюючого та його потомство, належать до: 
а) Допустимих умов праці. 
б) Шкідливих умов праці. 

в) Небезпечних умов праці. 
г) Відповідних умові праці 

45.Ступінь залучення до роботи м'язів та фізіологічні витрати внаслідок фізичного 

навантаження визначаються показником: 
а) Напруженість праці. 
б) Важкість праці. 

в) Загальна оцінка умов праці. 
г) Інтенсивність праці 

46.Навантаження на центральну нервову систему, що характеризується інтелектуальними, 

сенсорними, емоційними навантаженнями, монотонним режимом праці, визначаються 

показником: 
а) Важкість праці. 
б) Напруженість праці. 

в) Загальна оцінка умов праці. 
г) Умови праці. 

47.Властивість організму людини підтримувати тепловий баланс із навколишнім 

середовищем - це: 
а) Акліматизація. 
б) Терморегуляція. 

в) Релаксація. 
г) Адаптація. 

48.Максимальна концентрація шкідливої речовини у повітрі робочої зони, яка при щоденній 

роботі протягом 8 год чи іншої тривалості (але не більше 40 год на тиждень) не призводить до 

зниження працездатності і захворювання у період трудової діяльності та у наступний період 

життя, а також не чинить несприятливий вплив, на здоров'я наступних поколінь, має назву: 
а) Надзвичайно небезпечна концентрація. 
б) Високонебезпечна концентрація. 

в) Гранично допустима концентрація. 
г) Оптимальна концентрація. 

49. Небезпечні і шкідливі виробничі чинники поділяються на: 
а) Фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. 
б) Механічні, електричні та біологічні. 

в) Біологічні та хімічні. 
г) Біологічні, хімічні. 

50.Умови праці згідно з Гігієнічною класифікацією розподіляються на: 
а) Оптимальні, допустимі, шкідливі, нешкідливі. 
б) Оптимальні, допустимі, небезпечні, безпечні. 

в) Оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні. 
г) Оптимальні, допустимі, небезпечні, дуже небезпечні. 

51.Вогнегасники, пожежний інвентар та пожежний інструмент належать до: 
А) Стаціонарних засобів пожежогасіння В) Пересувних засобів пожежогасіння 
Б) Мобільних установок пожежогасіння Г) Первинних засобів пожежогасіння 
52.Яка із тканин тіла людини має найменший електричний опір? 
А) Жирова тканина В) Спинномозкова рідина 
Б) Кров Г) Шкіра суха 
53.Вогнегасником називається: 



 

 

А) Пристрій для гасіння осередків пожежі завдяки випуску води 

з пожежного рукава 
В) Засіб, призначений для припинення пожежі завдяки випуску 

вуглецю з розтруба 
Б) Стаціонарний пристрій для припинення пожежі завдяки 

випуску піни з розтруба 
Г) Технічний засіб, призначений для припинення горіння 

шляхом подавання вогнегасної речовини, що міститься у ньому, 

за масою і конструктивним виконанням придатний для 

транспортування і застосування людиною 
54.Переважна більшість людей гине на пожежах внаслідок: 
А) Отруєння токсичними продуктами горіння В) Підвищеної температури середовища та недостатності 

(зниженої концентрації) кисню. 

Б) Руйнування будівельних конструкцій Г) Виникнення паніки 

55.За здатністю до виникнення й поширення горіння, особливістю горіння і здатністю 

піддаватись гасінню загорань виділяють такі групи горючості матеріачів і речовин: 
А) Важкогорючі, горючі та слабогорючі В) Негорючі, важкогорючі та горючі 

Б) Легкозаймисті, горючі та слабогорючі Г) Легкогорючі, важкогорючі та горючі 

56. Яка із тканин тіла людини має найбільший електричний опір? 
А) Жирова тканина В) Слизові оболонки 

Б) Шкіра суха Г) Кров 

57.Які фактори неелектричного характеру суттєво впливають на зміну електричного опору 

тіла людини? 
А) Швидкість руху повітря В) Освітленість робочого місця 

Б) Атмосферний тиск Г) Стан шкіри та центральної нервової системи 

58.Категорії приміщень, що характеризуються наявністю у них високої відносної вологості 

повітря (вище 75%); високої температури (вище 35 °С); струмопровідного пилу; 

струмопровідної підлоги, мають назву: 
А) Приміщення з підвищеною небезпекою В) Приміщення без підвищеної небезпеки 

Б) Особливо небезпечні приміщення Г) Виробничі приміщення 

 


