Білет № 1
1. Хто очолює комісію з розслідування нещасного випадку, що стався на підприємстві, в навчальному
закладі?
а) Спеціаліст служби охорони праці, б) член профкому підприємства,
в) керівник підрозділу потерпілого
2. Хто підтверджує (встановлює) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову
відпустку, скорочений робочий день?
а) відділ охорони праці, б) профком підприємства, в) атестаційна комісія підприємства
3. Рух організованих груп людей дорогою дозволяється з правого боку колоною більше чотирьох осіб за
наявності:
а) супроводжуючих із заборонними знаками, б) супроводження працівника ДАІ,
в) супроводжуючих із червоними прапорцями (вночі – з ліхтарями)
4. Горючі гази, пара, пил (ацетон, метан, пропан, бензин, кам’яновугільний і борошняний пил, тощо)
можуть утворювати вибухові суміші:
а) у суміші з азотом, б) у суміші з киснем повітря, в) під час зберігання понад один рік
5. Захист населення від наслідків аварій на атомних електростанціях забезпечується:
а) навчання населення діям під час аварій, б) складанням плану-графіка дій під час аварій,
в) використанням засобів індивідуального захисту й евакуацією людей у безпечне місце.
6. Який нещасний випадок відноситься до навчально-виховного процесу?
а) при самостійному прямуванні учня, студента до місця навчання, б) при самостійному з друзями
відвіданні кінотеатру, в) під час організованого навчальним закладом заходу в святковий день.

Білет № 2
1. У який термін комісія складає акт про нещасний випадок, що стався на підприємстві, за
формою Н-1?
а) протягом однієї доби, б) протягом трьох діб, в) після закінчення розслідування
2. Хто проводить інструктаж з охорони праці з учнями під час проведення занять і несе відповідальність
за збереження життя і здоров’я учнів?
а) зав.лабораторії, б) інженер з охорони праці, в) викладач
3. За межами населеного пункту під час руху проїжджою частиною пішоходи повинні триматися:
а) правого боку, б) лівого боку, в) не має значення з якого боку
4. Найефективніший засіб штучного дихання:
а) потерпілому підняти руки за голову і опустити груди, б) вдувати повітря в рот (ніс) потерпілого,
в) періодично натискати на грудну клітку потерпілого і відпускати
5. Надзвичайні ситуації екологічного характеру – це:
а) деградація грунтів, руйнування озонового шару, «кислотні дощі», виснаження водних ресурсів,
тощо, б) викид шкідливих речовин в атмосферу, в) виникнення пожеж, вибухів
6. Погіршення стану здоров’я (втрату працездатності) при нещасному випадку в НВП засвідчує:
а) комісія навчального закладу, б) лікувально-профілактичний заклад
в) батьки потерпілого учня.

Білет № 3
1. Хто очолює комісію з розслідування причин нещасного випадку, що стався в НВП із учнем,
вихованцем?
а) спеціаліст служби охорони праці,
б) голова профспілки,
в) заступник керівника навчального закладу.
2. Який документ складається в установах між власником і профспілкою з питань умов охорони праці?
а) угода, б) колективний договір,
в) зобов’язання сторін.
3. Яким чином повинні переходити проїжджу частину, якщо пішоходні переходи не позначені?
а) у будь якому місці, б) на перехрестях, уподовж лінії тротуарів або узбіч, в) не повинні переходити
4. Умовою вибуху є:
а) певна концентрація паро- чи газоповітряної суміші та імпульс (полум’я, іскра, адіабатичне
стискання тощо), б) несправність електро обладнання, в) порушення строків інструктажу
працюючих з охорони праці.
5. Дії населення за сигналом «Увага до всіх», коли гудять сирени і виробничі гудки:
а) прослухати по радіо або телебаченню на місцевому каналі повідомлення штабу МЧС про
надзвичайну ситуацію і послідовність дій при цьому, б) зібратися на центральному майдані міста,
в) вважати це за поздоровлення із наступаючим святом.
6. Хто направляє запит до лікувально-профілактичного закладу щодо медичного висновку про стан
потерпілого в НВП?
а) класний керівник, б) працівник відповідальний за безпеку життєдіяльності, в) керівник
навчального закладу.

Білет № 4
1. Гостре профзахворювання – це захворювання після одноразового впливу на працюючого шкідливих
чинників, яке виникло протягом більше ніж:
а) однієї робочої зміни, б) двох годин, в) двох діб.
2. Хто затверджує інструкції з пожежної безпеки для структурних підрозділів навчального закладу?
а) керівник структурного підрозділу, б) інженер з пожежної профілактики, в) заступник керівника
з адміністративно-господарської роботи.
3. Гранично допустима річна доза іонізуючого опромінення персоналу категорії Б ( не працюючих із
джерелами опромінення):
а) 0,5 Бер,
б) 5 Бер, в) 50 Бер.
4. Перша допомога у разі поранення – зупинити кровотечу, запобігти зараженню, для чого треба:
а) ополоснути рану водою і перев’язати, б) засипати рану порошком, в) рану обробити зак
допомогою марлі, вати, йодом або перекисом водню, забинтувати.
5. Хто розслідує нещасні випадки невиробничого характеру, що виникли на шляху до роботи не на
транспорті підприємства або під час виконання громадського обов’язку?
а) прокуратура району, б) органи міліції, в) організація, де працює потерпілий.
6. Відповідальність за правильне, своєчасне розслідування і облік нещасних випадків в НВП несе:
а) класний керівник, б) керівник навчального закладу, в) спеціаліст відповідальний за безпеку
життєдіяльності.

Білет № 5
1. Повторний інструктаж на робочому місці на роботах без підвищеної небезпеки проводиться:
а) щомісяця, б) один раз на півріччя, в) щороку.
2. Підприємство сплачує штраф за нещасний випадок, який не спричинив стійкої втрати працездатності
потерпілого, проте виник з вини підприємства, у розмірі:
а) двох зарплат, б) однієї зарплати, в) за весь період непрацездатності потерпілого з розрахунку
середньомісячної зарплати.
3. Для якої служби основним завданням є контроль за дотриманням протипожежних вимог?
а) служби охорони праці, б) пожежної служби, в) служби головного механіка.
4. Електротехнічному персоналу після навчання і складання іспитів з електробезпеки:
а) видається диплом електромонтера, б) присвоюється кваліфікаційний розряд, в) присвоюється
група з електробезпеки.
5. Про надзвичайні ситуації навчальні заклади повідомляють начальнику ЦО Міносвіти України:
а) негайно, б) після отримання дозволу зі штабу ЦО району, в) після прийняття заходів з
ліквідації небезпеки.
6. Нещасний випадок в НВП, наслідки якого виявлено не одразу, розслідується:
а) на протязі місяця після нещасного випадку, б) на протязі 10 днів після отримання заяви про
нього, в) на протязі місяця після отримання заяви про нещасний випадок.

Білет № 6
1. Скільки людей має бути в службі охорони праці за умови кількості працюючих від 51 до 5000
працівників ( у невиробничій сфері від 101 до 500 працівників)?
а) одна особа, б) двоє працівників, в) за узгодженням з органами Держнаглядохоронпраці.
2. Хто організовує виконання заходів щодо створення нормальних і безпечних умов праці, дотримання
протипожежного режиму під час навчальних занять в аудиторіях, лабораторіях, майстернях?
а) заступник директора з навчальної роботи, б) заступник директора з адміністративногосподарської роботи, в) відділ охорони праці і профком.
3. Чи використовується іонізуюче випромінювання в медицині?
а) ні, б) так, під час флюорографії, рентгеноскопії легень, зубів тощо,
в) так, з метою дезинфекції шприців.
4. В аудиторіях навчальних закладів норма площі та об’єму на одне місце:
а) 1-3 кв.м. і 4 куб.м. б) 4,5 кв.м. і 15 куб.м. в) 6 кв.м. і 20 куб.м.
5. Вплив чинників: голод, нестача води, перевтома, самітність – на збереження життя людини в
аварійних ситуаціях:
а) не впливають, якщо людина психічно здорова, б) загрожують життю людини, в) впливають на
різних людей по різному.
6. Організовує, потерпілому під час навчально-виховного процесу, першу допомогу і доставку його до
лікувально- профілактичного закладу:
а) керівник навчального закладу, б) класний керівник, в) батьки потерпілого учня.

Білет № 7
1. Чи мають право органи нагляду за ОП надсилати керівникам підприємств про невідповідність
окремих посадових осіб посаді, яку вони займають?
а) так, б) ні, в) так, за згодою профспілки.
2. Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у службі охорони праці
протягом:
а) одного року, б) до тих пір, поки потерпілий працює на даному підприємстві, в) 45 років.
3. Вік прийняття на роботу неповнолітніх:
а) з 15 років, б) з 15 років, а в окремих випадках з 14 років, в) з 16 років.
4. Зі збільшенням сили струму, що проходить через тіло людини, ураження:
а) збільшується, б) зменшується, в) не змінюється.
5. Стихійне лихо – це:
а) позапланові викиди шкідливих речовин у довкілля, б) природні явища, які спричиняють багато
чисельні людські жертви і значні матеріальні збитки (урагани, землетруси, повені, сніжні затори)
в) виникнення пожарів і вибухів.
6. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки в НВП:
а) групові (одночасно з двома і більше потерпілими і втратою працездатності), б) при втраті
працездатності потерпілим більше ніж на один день, в) одночасно з трьома потерпілими без
втрати працездатності.

Білет № 8
1. Працівники, які двічі виявили незадовільні знання з питань охорони праці:
а) направляються на курси для навчання з питань охорони праці, б) мають час для третьої
спроби, в) працевлаштовуються відповідно до діючого законодавства.
2. Розслідування хронічного профзахворювання проводиться комісією призначеною наказом:
а) керівника підприємства, б) керівника вищестоящої господарської організації,
в) керівника санепідемстанції.
3. До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо йому оголошено догану?
а) адміністративної, б) дисциплінарної, в) матеріальної.
4. Захисне заземлення або занулення слід виконувати в усіх випадках під напругою:
а) 1000в і вище змінного – і 1500в постійного струму, б) 380в і вище змінного – і 440в постійного
струму, в) 42в і вище змінного – і 110в постійного струму.
5. Найнебезпечніші наслідки аварій на виробництві:
а) матеріальні збитки підприємству, б) погіршення морального клімату в колективі,
в) пожежі, вибухи, обвали, затоплення, утворення зон хімічного зараження.
6. Розслідуванню підлягають нещасні випадки в НВП, що призвели до погіршення стану здоров’я згідно
медичного висновку:
а) з втратою працездатності на один день, б) без втрати працездатності, в) одночасно з кількома
потерпілими, але без втрати працездатності.

Білет № 9
1. Вступний інструктаж із працівниками, ново найманими на роботу, проводить:
а) спеціаліст з охорони праці, б) працівник відділу кадрів, в) юрисконсульт.
2. За порушення охорони праці підприємство може бути оштрафоване у відсотках до місячного фонду
зарплати: а) головою Держнаглядохорони праці; б) начальником тер управління; в) начальником
інспекції:
а) а) 2%; б) 1%; в) 0,5%, б) а) 3%; б) 2%; в)1%, в) а) 10%; б) 5%; в) 2,5%.
3. До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо на нього накладено штраф?
а) адміністративної, б) дисциплінарної, в) матеріальної.
4. За ступенем безпеки ураження електрострумом розрізняють три класи приміщень:
а) без підвищеної небезпеки, з підвищенною небезпекою, особливо небезпечні; б) вологі, запиленні,
вибухонебезпечні, в) за електрообладнанням: заземленим, незаземленим, із зануленням.
5. Три основні засоби захисту населення у надзвичайних ситуаціях:
а) укриття у захисних спорудах, розосередженняв позаміській зоні, використання засобів
індивідуального захисту; б) припинення роботи підприємства, розвезення працівників по
домівках, призначення дня збору; в) повідомлення до штабу ЦО Міністерства, місцевої виконавчої
влади, очікування вказівок.
6. Відповідальність за виконання заходів по усуненню причин нещасного випадку в НВП несе::
а) класний керівник, б) керівник навчального закладу, в) батьки потерпілого.

Білет № 10
1. Чи розслідуються і беруться на облік нещасні випадки, які сталися під час дій працівника в інтересах
свого підприємства без дорученя власника?
а) розслідуються, але не беруться на облік, б) не розслідуються і не беруться на облік,
в) розслідуються і беруться на облік.
2. Хто складає в навчальному закладі заявки на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту?
а) керівник підрозділу, б) інженер з охорони праці, в) голова комісії з охорони праці в профкомі.
3. У межах населеного пункту під час руху проїжджою частиною вулиці пішоходи повинні триматися:
а) правого боку, б) лівого боку, в) не має значення з якого боку.
4. Перша допомога при опіках:
а) уражену частину покрити чистою марлею або простирадлом, б) проколоти пухирі, відірвати
шматки одягу, що прилипли, в) не вживати ніяких заходів до приїзду лікаря.
5. Організоване автобусне перевезення дітей здійснюється водіями, які мають стаж керування
транспортним засобом:
а) не менше 5-и років, б) більше 3-х років, в) не менше 10-и років.
6. У рази відмови адміністрації навчального закладу від складання акту за формою Н-Н, або незгоди
потерпілої сторони (його батьків, опікунів) з змістом акту розслідування конфлікт за їх заявою розглядає:
а) суд, б) орган управління освітою по підпорядкуванню закладу, в) органи профспілки
навчального закладу.

Білет № 11
1. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і перевірку знань з охорони
праці:
а) щороку, б) кожні три роки, в) кожні п’ять років.
2. Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки з учнями у період практики під керівництвом
персоналу підприємства?
а) підприємство, б) навчальний заклад, в) орган управління освітою.
3. Порядок звільнення неповнолітніх з ініціативи власника:
а) загальний порядок, б) з повідомленням відділу у справах неповнолітніх,
в) за згодою відділу у справах неповнолітніх.
4. Захисне заземлення – це навмисне електричне зєднання з землею металевих частин ел.обладнання:
а) не струмопровідних, що можуть опинитися під напругою, б) струмопровідних,
в) на яких було коротке замикання струму.
5. Автобусне перевезення організованих груп дітей колоною узгоджується Державтоінспекцією при
наявності в колоні:
а) 5-и автобусів, б) 3-х автобусів, в) 7-ми автобусів.
6. Орган управління освіти розглядає заяву потерпілої сторони на дії навчального закладу щодо нещасного випадку в НВП на протязі:
а) одного місяця з дня отримання заяви, б) на протязі 10-и днів з дня отримання письмової заяви,
в) на протязі трьох місяців з дня нещасного випадку.

Білет № 12
1. Нещасний випадок на виробництві – це випадок, що спричинив працівникові втрату працездатності
терміном не менше за:
а) дві робочі зміни, б) три дні, в) один день.
2. Хто забезпечує експлуатацію, дотримання й утримання протипожежного стану будівель, споруд і
території навчального закладу?
а) відділ охорони праці, б) заступник директора з адміністративно-господарської роботи,
в) відділ капітального ремонту.
3. При організованих автобусних перевезеннях дітей призначається старший за супроводження і
медпрацівник на групи дітей відповідно:
а) супроводжуючий на 15 і медпрацівник на 15 дітей,
б) супроводжуючий на 10 і медпрацівник
на 30 дітей, в) супроводжуючий на 30 і медпрацівник на 20 дітей.
4. Норми освітленості (в люксах) для аудиторій і лабораторій, на дошці і робочому столі, у кімнаті
викладачів:
а) 200 лк, 100 лк, 50 лк; б) 500 лк, 300 лк, 200 лк; в) 1000 лк, 600 лк, 300 лк.
5. Зазначте речовини, викиди яких формують парниковий ефект Землі:
а) вуглекислий газ, метан, б) окисли азоту, оксид вуглецю, в) сірчаний ангідрид, хлористі
вуглеводні.
6. Про нещасний випадок, що стався з учнем, вихованцем під час далеких походів, керівник цього
заходу повинен негайно повідомити:
а) орган управління освітою за місцем події, б) органи профспілки за місцем події, в) органи
Держнагляду з охорони праці за місцем події.

Білет № 13
1. Державний нагляд за охороною праці здійснюють:
а) Верховна Рада, Кабінет Міністрів; б) Міністерства і профспілки, в) Державні комітети з
нагляду за ОП, з ядерної і радіаційної безпеки, Міністерство з надзвичайних ситуацій і
Держсанепідемнагляд.
2. Розслідування профзахворювання проводиться комісією під головуванням:
а) спеціаліста служби охорони праці, б) працівника санепідемстанції,
в) головного лікаря місцевої поліклініки.
3. Чи можуть понаднормові роботи компенсуватися відгулами?
а) ні, б) так, в) за бажанням працівника.
4. Забороняється перевозити на передньому сидінні легкового автомобіля або задньому сидінні
мотоцикла дітей:
а) дошкільного віку, б) які не досягли 12-річного віку, в) які не досягли 16-річного віку.
5. Аварії, що призводять до загибелі людей, називаються:
а) надзвичайною ситуацією, б) стихійним лихом, в) катастрофою.
6. Нещасний випадок, що стався з учнем, вихованцем на підприємстві під час проходження виробничої
практики під керівництвом посадових осіб підприємства розслідується:
а) комісією навчального закладу за участю представника підприємства з складанням акту Н-Н,
б) комісією підприємства за участю представника навчального закладу з складанням акту Н-1,
в) управлінням освіти, якому підпорядкований навчальний заклад.

,
Білет № 14
1. Посадові особи згідно з «Переліком», періодично проходять навчання і перевірку знань з охорони
праці:
а) один раз на рік, б) один раз у три роки, в) на вимогу Держнагляду охорони праці.
2. За якою формою складається акт про нещасний випадок з учнем, вихованцем?
а) за формою Н-1, б) за формою Н-2, в) за формою акту спеціального розслідування.
3. Вкажіть послідовність відповідальності працівників за порушення законодавства з охорони праці:
а) адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, кримінальна; б) кримінальна, моральна,
матеріальна, дисциплінарна; в) адміністративна, моральна, матеріальна, дисциплінарна.
4. Захисне заземлення – це навмисне електричне зєднання з землею металевих частин ел.обладнання:
а) не струмопровідних, що можуть опинитися під напругою, б) струмопровідних,
в) на яких було коротке замикання струму.
5. Що являє собою план цивільної оборони об’єкта?
а) перелік об’єктів, що будуватимуться в поточному році; б) перелік заходів щодо захисту
робітників і службовців, підвищення стабільності роботи об’єкта на випадок аварій, стихійних
лих; в) послідовність проведення навчальних занять з цивільної оборони .
6. Спеціальне розслідування нещасного випадку в НВП під час якого загинуло 5 і більше осіб або
травмовано 10 і більше осіб здійснюється комісією призначеною наказом:
а) управління освіти, якому підпорядковано навчальний заклад, б) Міносвіти України, в)
навчального закладу.

Білет № 15
1. Повторний інструктаж на робочому місці для робіт із підвищеною небезпекою проводиться:
а) один раз в квартал, б) один раз за півріччя, в) щороку.
2. У якому розмірі підприємство сплачує штраф у разі смерті потерпілого?
а) у розмірі річного заробітку, б) у розмірі дворічного заробітку, в) у розмірі трирічного заробітку.
3. Чи має право пожежна служба заборонити роботи, що проводяться з прорушенням пожежної безпеки?
а) ні, б) так, в) так, через керівника об’єкта.
4. Небезпечними називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:
а) до захворювань, б) до зниження працездатності, в) до травмування.
5. З якою метою створюються невоєнізовані формування цивільної оборони на об’єктах?
а) з метою будівництва сховищ, б) для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у
надзвичайних ситуаціях, в) для навчання населення з питань цивільної оборони.
6. Спеціальне розслідування нещасного випадку в НВП під час якого загинуло до 4-х осіб або
травмовано до 10 осіб здійснюється комісією призначеною наказом:
а) управління освіти, якому підпорядковано навчальний заклад, б) Міносвіти України, в)
навчального закладу.

Білет № 16
1. Чи розслідується нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив?
а) не розслідується, б) розслідується, якщо з моменту події пройшло не більше одного місяця,
в) розслідується, за заявою потерпілого, якщо з моменту події пройшло не більше одного року.
2. Чи може власник у колективному договорі додатково встановлювати працівникам пільги, не
передбачені законодавством?
а) так, б) так, за рахунок коштів підприємства, в) ні.
3. Чи дозволяється водіям маршрутних засобів під час руху розмовляти з пасажирами, їсти, пити,
палити?
а) забороняється, б) не забороняється, в) дозволяється лише водіям зі стажем понад 10 років.
4. Чи можуть понаднормові роботи компенсуватися відгулами?
а) ні, б) так, в) за бажанням працівника.
5. Що являє собою план цивільної оборони об’єкта?
а) перелік об’єктів, що будуватимуться в поточному році; б) перелік заходів щодо захисту
робітників і службовців, підвищення стабільності роботи об’єкта на випадок аварій, стихійних
лих; в) послідовність проведення навчальних занять з цивільної оборони.
6. Акт форми Н-Н про нещасний випадок, що стався в НВП з вихованцем, учнем зберігається в архівах
навчального закладу, управління освіти протягом:
а) 5-и років, б) 25-и років в) 55-и років.

Білет № 17
1. Хто може відмінити розпорядження спеціаліста з охорони праці?
а) профспілковий комітет, б) керівник підприємста, в) суд.
2. Хто керує постійно діючою комісією зведення в експлуатацію нових і реконструйованих лабораторій,
кабінетів тощо для проведення науково-дослідних робіт?
а) начальник відділу охорони праці, б) начальник науково-дослідницького сектора, в) проректор з
наукової роботи.
3. Окрім застосовуваних в медицині, джерелами іонізуючих випромінювань є:
а) космічні випромінювання, телевізор, комп’ютери, атомні і теплові електростанції,
б) працюючі електродвигуни, в) люмінесцентні лампи.
4. Обов’язкові медичні огляди, попередні (під час прийняття н
ч
е і дричні (прт

Білет № 19
1. Автобусні перевезення організованих груп дітей допускаються лише:
а) у світлу пору доби і за сприятливимх погодних умов, б) у будь яку пору доби за сприятливих
погодних умов, в) у світлу пору доби за будь яких погодних умов.
2. Хто несе відповідальність за створення нормальних, безпечних умов праці під час проведення
навчально-виховного процесу в кабінеті хімії?
а) заступник директора, б) вчитель хімії, в) спеціаліст з охорони праці.
3. Природний радіаційний фон не повинен перевищувати:
а) 5 мілірентген на годину, б) 20 мікрорентген на годину, в) 50 мікрорентген на годину.
4. Перша допомога при обморожуванні – відновити кровообіг і відігріти обморожену частину тіла, для
чого треба:
а) розтерти снігом, б) розтерти сухою шерстяною тканиною, накласти повязку з борною маззю,
тепло вкрити потерпілого, в) дати випити спирту, тепло вкрити.
5. Хто приймає рішення про розслідування невиробничого нещасного випадку з тяжкими наслідками,
що сталися у житлових приміщеннях, торговельних об’єктах, присадибних ділянках, у місцях відпочинку
тощо?
а) організація де працює постраждалий, б) відділ охорони праці місцевого органу виконавчої
влади, в) прокуратура району.
6. Розслідування нещасного випадку, що стався під час виробничої практики під керівництвом майстра
навчального закладу на окремій дільниці, виділеній для практики підприємством, здійснює:
а) управління освіти, якому підпорядкований навчальний заклад;, б) навчальний заклад за участю
представника підприємства; в) підприємство, за участю представника навчального закладу..

Білет № 20
1. Хто виконує розслідування нещасних випадків?
а) відділ охорони праці, б) комісія, призначена керівником підприємства,
в) інспектор Держнаглядохоронпраці.
2. У яких випадках дозволяється проведення занять у приміщеннях навчального закладу?
а) якщо приміщення внесене у розклад занять, б) якщо приміщення відповідно обладнане і прийняте в експлуатацію згідно вимогам з охорони праці, в) за розпорядженням навчального відділу.
3. На підприємствах, які проводять роботи з радіоактивними речовинами, контроль опромінення
персоналу здійснюється:
а) держсанепідемстанція, б) служба охорони праці, в) служба радіаційної безпеки підприємства.
4. Яка потрібна перша допомога, якщо потерпілий не дихає і не має пульсу?
а) одягнути кисневу маску, б) викликати лікаря і чекати його приїзду,
в) робити штучне дихання і непрямий масаж серця.
5. Цільовий інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки, включених до списку на організоване автобусне перевезення, дітей проводить:
а) перевізник, б) призначений керівник всієї групи, в) класний керівник.
6. Не складаються акти за формою Н-Н і не беруться на облік нещасні випади, що трапилися в НВП:
а) на перерві між заняттями, б) якщо потерпілий перебував в стані наркотичного сп’яніння і був
відсторонений від навчання, роботи; в) за межами навчального закладу в час занять.

Білет № 21
1. Інструктаж учнів з безпеки діяльності під час проведення лабораторних робіт проводить:
а) інженер з охорони праці, б) старший лаборант, в) викладач.
2. У якому розмірі підприємство сплачує штраф у разі виявлення факту приховування нещасного
випадку?
а) у п’ятикратному розмірі, б) у 10-и кратному розмірі, в) у 20-и кратному розмірі.
3. З метою пожежної безпеки під’їзди до будівель і до водопостачання мають бути:
а) завжди вільними, б) по мірі можливості вільними, в) вільними у нічний час.
4. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:
а) до захворювання або зниження працездатності, б) до травмувань, в) до моральної втрати.
5. Де і яким чином проводиться підготовка населення, незайнятого у сфері виробництва, до дій у
надзвичайних ситуаціях?
а) на спеціальних курсах при навчальних закладах, б) на підприємствах, де вони раніше
працювали, в) за місцем проживання самостійно в обсязі пам’ятки «Знай і вмій».
6. Комісія здійснює спеціальне розслідування нещасного випадку, що стався під час навчальновиховного процесу протягом:
а) календарного місяця, б) 3-х днів, в) 10 днів.

Білет № 22
1. У чому полягає небезпека радіоактивного опромінення для організму людини?
а) у нервовому збудженні організму, б) в підвищенні температури тіла,
в) в організмі утворюються заряджені атоми і молекули (йони).
2. Санітарні норми для учбових приміщень взимку: температура, вологість, швидкість руху повітря:
а) 22-25 0С, 70-80%, 1-2 м/с; б) 16-180С, 40-60%, 0,2-0,5м/с; в) 10-150С, 20-30%, 0,05-0,1м/с.
3. Чи забороняється під час купання запливати за обмежувальні знаки, стрибати в воду із споруд, не
призначених для цього, підпливати до човнів, барж?
а) не забороняється тим, хто добре плаває, б) не забороняється, якщо плавають удвох,
в) забороняється у всіх випадках.
4. Чи сплачують штрафи бюджетні організації у разі відсутності коштів, віднесених для преміювання?
а) ні, б) сплачують із фонду розвитку, в) сплачують із фонду охорони праці.
5. Розслідування випадків пожеж виконується:
а) органами пожежного нагляду спільно з представниками підприємства, б) органами пожежного
нагляду, в) пожежно-технічною комісією підприємства.
6. Хто може подовжити термін спеціального розслідування нещасного випадку в НВП:
а) управління освіти, якому підпорядковано навчальний заклад; б) орган, яким створено комісію з
спеціального розслідування; в) голова комісії з спеціального розслідування.

Білет № 23
1. Яким чином впливає шум і вібрація на людину?
а) підвищує працездатність, б) поліпшує загальний стан здоров’я, в) виникає головний біль,
поганий сон і зниження працездатності.
2. Де дозволяється купатися в природних водоймищах?
а) у спеціально відведених означених буями місцях і за наявності рятувальників, б) у водоймах
завглибшки не більше від 1,5м, в) за індивідуальним вибором тих, хто купається.
3. У якому випадку проводиться цільовий інструктаж з охорони праці?
а) у разі переведення працівника з одного цеху до іншого, б) під час направлення для виконання
одноразової або тимчасової роботи, в) за умови зміни технології або після нещасного випадку.
4. Вогнегасники, бочки з водою, відра, лопати тощо – це засоби пожежегасіння:
а) основні, б) допоміжні, в) первинні.
5. Засоби захисту від небезпечних факторів: огородження, попереджувальна сигналізація, блокуючи
пристрої, захисні екрани, обмежувачі і запобіжники називаються:
а) колективні, б) індивідуальні, в) основні.
6. Хто, у разі необхідності, створює експертну комісію під час спеціального розслідування нещасного
випадку?
а) управління освіти, якому підпорядковано навчальний заклад; б) орган, яким створено комісію з
спеціального розслідування; в) голова комісії з спеціального розслідування.

Білет № 24
1. До яких наслідків може привести використання побутового газу для обігрівання, безконтрольне
горіння газової горілки під час приготування їжі?
а) до накладення штрафу газовою службою, б) до перевитрати газу, в) до отруєння газом.
2. Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки з учнями у період практики на виробництві, коли вона
здійснюється на відведеній для цього дільниці і під керівництвом посадових осіб навчального закладу?
а) підприємство, б) навчальний заклад, в) розслідує орган управління освіти, беруться на облік
навчальним закладом.
3. Хто входить до складу комісії з трудових спорів?
а) керівники структурних підрозділів, б) члени профкому та інженер з охорони праці,
в) в однаковій кількості члени профкому і адміністрації.
4. Захисне заземлення або занулення забезпечує:
а) захист обладнання від короткого замикання, б) захист людей від ураження електричним
струмом у разі дотикання до металевих частин, які випадково опинилися під напругою, в) захист
приміщення від удару блискавки.
5. Захист населення від наслідків аварій на атомних електростанціях забезпечується:
а) навчанням населення діям під час аварії, б) складанням плану-графіка дій під час аварій,
в) використанням засобів індивідуального захисту й евакуацією людей у безпечне місце.
6. Витрати пов’язані з діяльністю комісії, залучення до її роботи експертів, а також витрати членів
комісії на відрядження при розслідуванні нещасного випадку компенсуються:
а) управління освіти, якому підпорядковано навчальний заклад; б) навчальним закладом, в якому
трапився нещасний випадок; в) винуватцями нещасного випадку.

Білет № 25
1. Виробничі нещасні випадки, групові або з смертельним наслідком, підлягають спеціальному
розслідуванню під головуванням:
а) працівника Держнагляду за охороною праці, б) спеціаліста служби охорони праці,
в) технічного інспектора профспілки
2. Яка тривалість понаднормових робіт дозволяється за Законом?
а) не більше 120 годин на рік і чотири години за два дні підряд, б) не більше 8-и годин щомісяця,
в) тривалість не обмежується.
3. Чи дозволяється перевозити людей вантажним автомобілем?
а) забороняється, б) дозволяється, в) дозволяється, якщо кузов обладнано сидіннями.
4. Яким чином компенсується робота у святкові і вихідні дні?
а) грошова компенсація в півтора кратному розмірі, б) 2-а відгули за святковий день і один за
вихідний день, в) відгул або грошова компенсація в подвійному розмірі.
5. До організованих автобусних перевезень допускаються діти:
а) за згодою дитини і батьків, б) без обмежень,
в) що не мають протипоказань за станом здоров’я
6. Члени комісії із спеціального розслідування нещасного випадку в НВП повинні:
а) включити до складу комісії потерпілого, його батьків або членів його сім’ї; б) зустрітися з
потерпілими або членами його сім’ї, розглянути і вирішити на місці соціальні питання, а також
дати роз’яснення щодо їх прав відповідно до законодавства ; в) включити до складу комісії юриста
від потерпілої сторони.

Білет № 26
1. Чи зобов’язаний власник, під час укладання трудового договору проінформувати громадянина про
небезпечні та шкідливі чинники на його робочому місці, про його права і пільги?
а) ні, б) так, в) так, якщо громадянин цього вимагає.
2. Чи беруться на облік і чи складаються акти за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з
особами, які прямували на роботу пішки або громадським транспортом?
а) не беруться на облік і не складається акт, б) беруться на облік, в) беруться на облік і
складається акт.
3. Ким регулюються протиріччя між працівником і адміністрацією з питань впровадження законодавства
про охорону праці:
а) відділом охорони праці, б) комісією з трудових спорів,
в) органом Держнагляду за охороною праці.
4. Чим триваліший час людина перебуває під дією електричного струму, тим ураження:
а) менше, б) більше, в) час не впливає.
5. Під час автобусного перевезення організованих груп дітей на автобус встановлюється візуальна
інформація:
а) трафарет «На замовлення», на передній і задній віконній панелі розпізнавальний знак «Діти»;
б) на передній і задній віконній панелі розпізнавальний знак «Діти»;, в) як звичайний автобус для
перевезення пасажирів.
6. Акт форми Н-Н про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем в НВП складається:
а) в 3-х примірниках, б) в 5-и примірниках, в) в одному примірнику.

