
 

Білет  № 1 

1.Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 

2. Для яких будівель і споруд опрацьовується схематичний план евакуації людей у разі 

пожежі? 

3.Організація роботи в нічний час.  

4.Хто здійснює державний нагляд за дотриманням правил пожежної безпеки та 

забезпечення протипожежного захисту в Україні? 

5.Основні етапи і заходи при створенні або вдосконаленні системи управління 

охороною праці.  

Білет № 2 

1.Права на охорону праці під час укладання трудового договору. 

2.Які основні заходи організаційного характеру повинні здійснюватися на 

підприємствах для забезпечення пожежної безпеки? 

3.Що таке «гігієна праці»? 

4.Домедична допомога при отруєнні. Симптоми. 

5.Як поділяються засоби індивідуального захисту за призначенням? 

Білет № 3 

1.Права працівників на охорону праці під час роботи. 

2.Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. 

3.Основні законодавчі, директивні і нормативні документи з гігієни праці. 

4.Види інструктажів з ОП.  

5.Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників 

електричним струмом. 

Білет № 4 
1.Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 

2. Порядок дії у разі пожежі згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні. 

3. Які бувають хімічні небезпечні і шкідливі речовини за характером дії на організм 

людини? 

4. Стажування (дублювання) і допуск працівників до роботи. 

5.  Групи з електробезпеки. 

Білет № 5 
1.Які обов’язки з охорони праці покладені на роботодавців Законом України «Про 

охорону праці»? 

2. Який порядок забезпечення засобами індивідуального захисту працівників? 

3.Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань 

охорони праці. 

4.Домедична допомога при тепловому та сонячному ударах. 

5. Ким визначається наявність чи характер професійного захворювання?  

Білет № 6 
1. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті. 

2.Склад комісії з розслідування нещасного випадку.   
3. Які інструктажі проводяться безпосередньо керівником робіт? 
4. Основні та додаткові засоби захисту людей від ураження електричним струмом. 

5.Дайте визначення поняття «робота підвищеної небезпеки». 

 

 

 



Білет № 7 

1.Охорона праці жінок. 

2.Поняття «протипожежний режим» на підприємстві?  

3.Обов’язки керівника підприємства щодо організації безпечної експлуатації 

електроустановок. 

4.Порядок розслідування нещасних випадків у разі несвоєчасного повідомлення, або 

коли втрата працездатності настала не відразу.  
5.Поняття «роботи на висоті». 

Білет № 8 

1.На яких роботах заборонена праця жінок? 

2.Як поділяється електроінструмент за умовами безпеки?  

3.Які нормативні документи встановлюють процедуру видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки? 

4.Долікарська допомога при опіках  

5.Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню на виробництві. 

Білет № 9 
1.Охорона праці осіб із  інвалідністю. 

2.Порядок дії у разі пожежі згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні. 

3.Обов’язки комісії з розслідування нещасного випадку. 

4.Застосування плакатів з електробезпеки. 

5.Який орган видає дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 

машин, механізмів і устаткування підвищеної небезпеки? 

Білет № 10 

      1.Сфера дії Закону України «Про охорону праці». 

      2.Порядок проведення вступного інструктажу.  

     3.Організаційні причини виробничого травматизму. 

     4.Порядок функціонування добровільної пожежної охорони. 

      5.Психологічні причини свідомого порушення правил безпеки. 

Білет №11 

1.Обов’язки безпосереднього керівника робіт (уповноваженої особи підприємства) у 

разі настання нещасного випадку. 

2.На які групи поділяють небезпечні і шкідливі виробничі фактори? 

3.Порядок проведення повторного інструктажу. 

4.Основні причини пожеж в організаціях, підприємствах, установах і в побуті. 

5.Основні причини електротравматизму.  

 Білет №12 

1.Комісія з питань охорони праці підприємств. 

2.Виконанням яких заходів можуть бути забезпечені здорові та безпечні умови праці 

на виробництві? 

3.Порядок проведення вступного інструктажу. 

4.Поняття «роботи на висоті» 

5.Від чого залежить ступінь ураження електричним струмом. 

 

 

 

 

 



Білет №13 
1.Як охорона праці відображена в Конституції України? 

2.Розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями, студентами під час 

проходження виробничої практики.  

3.Робота в нічний час. 

4.Що таке «атестації робочих місць»? 

5.Первинні засоби пожежогасіння. 

Білет №14 

1.Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.  

2. Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань 

охорони праці. 

3. Права уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

4.Обов’язки комісії з розслідування нещасного випадку.  

5. На виконання яких видів робіт підвищеної небезпеки необхідно отримання 

Дозволів, які видаються Державною службою України з питань праці? 

Білет № 15 
1.Сфера дії Закону України «Про охорону праці». 

2.Поняття «протипожежний режим на підприємстві». 

3.Для яких категорій працівників встановлена скорочена тривалість робочого часу? 

4.Які фактори є вирішальними при ураженні людини електричним струмом? 

5.Домедична допомога при опіках. 

Білет № 16 

1.Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо навчання з питань охорони праці.  

2.Який порядок забезпечення засобами індивідуального захисту працівників. 

3.Поняття «нещасний випадок». 

4.У яких випадках може бути відмова у страхових виплатах? 

5.Види дії електричного струму на організм людини.  

Білет № 17 

1.Фінансування охорони праці. 

2.Що таке «атестація робочих місць за умовами праці», періодичність її проведення. 

3.Порядок розслідування нещасних випадків. Склад комісії. 

4.Що забезпечується проведенням періодичних медичних оглядів? 

5.Вимоги до електротехнічного персоналу. 

Білет № 18 

1.Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді. 

2.Організаційні протипожежні заходи на підприємстві. 

3.Порядок розслідування професійних захворювань.   

4.Порядок проведення цільового інструктажу. 

5. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах. 

Білет № 19 
1.У яких випадках може бути розірваний трудовий договір з ініціативи працівника? 

2.З якою метою проводиться атестація робочих місць за умовами праці? 

3.Яким органам і організаціям необхідно надіслати повідомлення про груповий 

нещасний випадок або про нещасний випадок зі смертельним наслідком? 

4.Які соціальні послуги та виплати здійснюються Фондом соціального страхування 

потерпілому від нещасного випадку на виробництві?  

5.Дайте визначення поняття «електричний удар», «електрична травма», «електричний 

шок».  



Білет № 20 

1.Розслідування нещасних випадків. 

2.Правова основа проведення атестації робочих місць за умовами праці. 

3.Порядок проведення позапланового інструктажу. 

4.У яких випадках може бути відмова у страхових виплатах? 

5.Дайте визначення поняття «напруга дотику» і «крокова напруга». 

Білет №21 

1.Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. 

2.Проведення атестації робочих місць за умовами праці.  

3.Обов’язки безпосереднього керівника робіт (уповноваженої особи підприємства) у 

разі настання нещасного випадку. 

4.Непрацездатні особи, які мають право на одержання виплат у випадку смерті 

потерпілого від нещасного випадку. 

5.Які нормативні документи встановлюють процедуру видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки? 

Білет №22 

1.Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці. 

2.  Як поділяються засоби індивідуального захисту за призначенням? 

3.Які органи визначають рівень втрати працездатності у потерпілих. 

4.Адміністративна відповідальність за порушення вимог з охорони праці. 

5.Групи з електробезпеки.  

Білет № 23 
1.Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю 

за порушення законодавства про охорону праці. 

2.Які нормативно-правові документи встановлюють порядок розслідування нещасних 

випадків та аварій на виробництві?                                      

3. З якою метою проводять попередні медичні огляди? 

4.Основні правила безпеки при використанні вогнегасників. 

5. Від чого залежить ступінь ураження електричним струмом? 

Білет № 24 
1.Відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці.  

2.Загальні вимоги, зміст і побудова інструкцій з охорони праці.  

3.Склад комісії з розслідування нещасного випадку. 

4.Основні законодавчі, директивні і нормативні документи з гігієни праці. 

5.Як поділяється електроінструмент по способу захисту від ураження електричним 

струмом?  

Білет №25 

1.Обов’язки роботодавця щодо проведення позачергових медичних оглядів.  

2.Робочі місця, що підлягають атестації за умовами праці та періодичність її 

проведення. 

3.Організація навчання з питань охорони праці на підприємстві. 

4.Які дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за порушення трудової 

дисципліни? 

5.Термін розслідування нещасного випадку, професійного захворювання, аварій. 

 

 

 



Білет №26 
1.Які права мають спеціалісти служби охорони праці? 

2.Який порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки? 

3.Порядок проведення первинного інструктажу. 

4.Адміністративна відповідальність працівників та посадових осіб згідно з Кодексом 

України про адміністративні правопорушення. 

5.Вимоги до працівників, які виконують роботи в діючих електроустановках.  

Білет №27 

1.Забезпечення працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту, мийними 

та знешкоджувальними засобами. 

2.Який строк дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки? 

3.Для яких будівель і споруд опрацьовується схематичний план евакуації людей у разі 

пожежі? 

4.Вимоги до електротехнічного персоналу. 

5. Порядок проведення серцево–легеневої реанімації..  

 Білет № 28 

1.Обов’язкові медогляди працівників певних категорій. 

2.В яких випадках роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок 

позачерговий медичний огляд працівників? 

3.Види інструктажів. 

4.Види кровотеч. Долікарська допомога при кровотечах. 

5.Дайте визначення поняттю «роботи підвищеної небезпеки». 

Білет № 29 
1.Права інженера з охорони праці. 

2.Хто контролює якість проведення атестації робочих місць? 

3.На які групи поділяютьнебезпечні і шкідливі виробничі фактори. 

4.На яких роботах заборонена праця жінок? 

5.Що регулює і визначає Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення»?  

Білет № 30 

1.Право працівників на охорону праці при укладанні трудового договору. 

2.Які інструктажі проводяться безпосередньо керівником робіт? 

3.Які види соціальних послуг і матеріального забезпечення надаються 

загальнообов’язковим державним страхуванням від нещасних випадків і 

профзахворювань? 

4.Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві. 

5. Застосування плакатів із електробезпеки. 

Білет № 31 
1.Застосування штрафних санкцій до юридичних і фізичних осіб, які використовують 

найману працю, за невиконання законодавства по охороні праці. 

2.Основні причини пожеж в організаціях, підприємствах, установах і в побуті. 

3.У яких випадках проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків? 

4.Захисне заземлення електроустаткування, принцип дії. 

5.Фінансування охорони праці на підприємстві. 

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону праці" фінансування заходів з  

 



Білет № 32 

1.Які обов’язки з охорони праці покладені на роботодавців Законом України «Про 

охорону праці»? 

2.У яких випадках складається акт про нещасний випадок за формою Н-1? 

3.Охорона праці жінок. 

4.Перша допомога при втраті свідомості. 

5.Поширення дії дозволів, на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

які видає інспекція Держпраці України. 

Білет № 33 
1.Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. 

2.Порядок розслідування нещасних випадків. Склад комісії. 

3. Яка встановлена процедура продовження дії дозволів? 

4.Чи складається акт за формою Н-1 та береться на облік нещасний випадок, що стався 

внаслідок отруєння алкоголем, токсичними або наркотичними речовинами? 

5.Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.  

 Білет № 34 
1.Поняття охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

2.Колективний договір на підприємстві, основні розділи, зміст. 

3.Які нещасні випадки підлягають розслідуванню, що сталися на виробництві? 

4.Гігієна праці жінок – обмеження щодо фізичних навантажень та наявності на 

робочому місці шкідливих факторів. 

5.Відповідальність за порушення пожежної безпеки. 

Білет № 35 
1.Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів із 

охорони праці. 

2.Що забезпечується проведенням періодичних медичних оглядів? 

3.Що таке «гігієна праці»? 

4.Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження електричним 

струмом. 

5.Ким визначається наявність чи характер професійного захворювання?  

Білет № 36 

1.Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.  

2.Правила надання першої долікарської допомоги потерпілому, ураженому 

електричним струмом.  

3.Які нещасні випадки вважаються такими, що не пов’язані з виробництвом? 

4.У яких випадках може бути розірваний строковий трудовий договір з ініціативи 

працівника? 

5. Які вимоги санітарних норм при роботі на комп’ютерах?  

Білет № 37 

1.Служба охорони праці на підприємстві. Її права та обов’язки. 

2.У яких випадках проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків?            
3.Які встановлені вимоги безпеки до виконання робіт із застосуванням ручного 

електроінструменту?  

4.Який строк дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки? 

5. У яких випадках забороняється застосовувати воду при гасінні пожеж?  

 

 



Білет № 38 

1.Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді. 

2.Порядок розслідування нещасних випадків у разі несвоєчасного повідомлення, або 

коли втрата працездатності настала не відразу. 

3.Домедична допомога при вивихах та переломах. 

4.Комісія з питань охорони праці на підприємстві. 

5.Основні причини електротравматизму і заходи по їх усуненню. 

Білет № 39 

1. Навчання з питань охорони праці. 

2. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

3.Які нормативні документи встановлюють процедуру видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки? 

4.Стягнення за порушення трудової дисципліни. Строк для застосування 

дисциплінарного стягнення. 

5.Розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями, студентами під час 

проходження виробничої практики. 

Білет № 40 

1.Обов’язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів із 

охорони праці. 

2.Які нещасні випадки на підприємстві підлягають розслідуванню? В яких випадках 

складається акт за формою Н-1? 

3.Види та ознаки впливу електричного струму на організм людини? 

4.Термін перегляду інструкцій, що діють на підприємстві для робіт підвищеної 

небезпеки. 

5.Якими нормативними документами регулюються трудові відносини працівників на 

підприємстві.  

 


