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Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Вік но
3 . Ст іна
4 . Люк
5 . Ш ахта
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Вік но
3 . Пер егород ка щитова
4 . Люк
5 . Ш ахта
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Вік но
3 . Пер егород ка з і склоб лок ів
4 . Люк
5 . Ш ахта
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Вік но
3 . Пер егород ка з і склоб лок ів
4 . Люк Ш ах та
5 . Пер егород ка щитова
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Пр ойм а в іконна
3 . Пер егород ка з і склоб лок ів
4 . Люк
5 . Ш ахта
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Пр ойм а в іконна
3 . Пер егород ка з і склоб лок ів
4 . Ве нтил яці йна шахта чи канал
5 . Люк
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Пр ойм а в іконна
3 . Пер егород ка з і склоб лок ів
4 . Ел емент і снуючий, котр ий буд е р озі брано
5 . Ве нтил яці йна шахта чи канал
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Пр ойм а в іконна
3 . Пр ойм а б ез ч етвертин, к от ра дох одить д о під логи
4 . Пер егород ка з і склоб лок ів
5 . Ве нтил яці йна шахта чи канал
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Пр ойм а в іконна
3 . Пр ойм а б ез ч етвертин, к от ра не д оход ить до підло ги
4 . Пер егород ка з і склоб лок ів
5 . Ве нтил яці йна шахта чи канал
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Пр ойм а в іконна
3 . Во р ота
4 . Пер егород ка з і склоб лок ів
5 . Ве нтил яці йна шахта чи канал
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Пр ойм а в іконна
3 . Ка біна душо ва
4 . Пер егород ка з і склоб лок ів
5 . Ве нтил яційна шахта чи канал

Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Пр ойм а в іконна
3 . Ш афа для одягу
4 . Пер егород ка з і склоб лок ів
5 . Ве нтил яці йна шахта чи канал
Як ий це елемент б удівлі?
1 . Двері
2 . Пр ойм а в іконна
3 . Ум иваль ник
4 . Пер егород ка з і склоб лок ів
5 . Ве нтил яці йна шахта чи канал
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У скільки етапів приймає будівлю чи споруду в експлуатацію?
1. Один
2. Два
3. Три
4. Чотири
5. П’ять
На скільки ступенів розподіл яються будівлі за довголіттям?
1. Один
2. Два
3. Три
4. Чотири
5. П’ять
Як називають будівлі висотою більше 10 поверхів чи 30 м.?
1. Одноповерхові
2. Десятиповерхові
3. Тридцятиметрові
4. Багатоповерхові висотки
5. Багатоповерхові
Як називається властивість матеріалу вбирати водяні пари повітря й утримувати їх внас лідок капілярної
інде ксації?
1. Пористість
2. Пустотність
3. Густина
4. Гігроскопічність
5. Водовбирання

Як називається здатність матеріалу пропускати в оду під тиском?
1. Пористість
2. Пустотність
3. Водопроникність
4. Гігроскопічність
5. Водовбирання

Як називається здатність насиченого водою матеріалу витримувати багаторазове замороження і розмороження без
прикмет руйнування і зменшення міцнос ті?
1. Пористість
2. Пустотність
3. Моростійкість
4. Гігроскопічність
5. Водовбирання

Як називається
1. Пористість
2. Пустотність
3. Моростійкість
4. Гігроскопічність
5. Водовбирання
Як називається
1. Хімічна стійкість
2. Пустотність
3. Моростійкість
4. Гігроскопічність
5. Водовбирання
Як називається
1. Хімічна стійкість
2. Газопроникнення
3. Моростійкість
4. Гігроскопічність
5. Водовбирання
Як називається
1. Хімічна стійкість
2. Газопроникнення
3. Моростійкість
4. Гігроскопічність
5. Вогнестійкість
Як називається
1. Хімічна стійкість
2. Газопроникнення
3. Моростійкість
4. Теплопровідність
5. Вогнестійкість

здатність матеріалу вбирати й утримувати воду?

властивість матеріалу чинити опір руйнівній дії кислот, лугів, розчинників , солей, газів?

властивість матеріалу пропускати че рез свою товщу гази (повітря) ?

властивість матеріалу протистояти не деформуючись тривалій дії високих температур?

властивість матеріалу пропускати тепло через свою товщину?

Як називають штучне підтримання температури повітря в приміщенні на більш високому рівні ніж температура
зовнішнього повітря?
1. Опаленням
2. Водопроводом
3. Водовідведенням
4. Вентиляцією
5. Систе мою опалення
Як називають комплекс конструктивних елеме нтів, призначених для отримання , переносу і передачі необхідної
кількості теплоти для всіх зігрівальних приміщень?
1. Опаленням
2. Водопроводом
3. Водовідведенням
4. Вентиляцією
5. Систе мою опалення
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Як називають е лемент для отримання тепл оти при спал юв анні палива?
1. Опаленням
2. Водопроводом
3. Теплообмінник
4. Опалювальний прилад
5. Теплопровід
Як називають е лемент для передачі тепла в приміщенні?
1. Опаленням
2. Водопроводом
3. Теплообмінник
4. Опалювальний прилад
5. Теплопровід
Як називають е лемент для переносу тепла від теплообмінника до опалювального приладу?
1. Опаленням
2. Водопроводом
3. Теплообмінник
4. Опалювальний прилад
5. Теплопровід
Як називають конструкцію р озміщену нижче поверхні землі і призначену для прийняття і розміщення
навантаження від будівл і на його основу (г рунт) ?
1. Стіна
2. Фундаме нт
3. Перекриття
4. Покрівля
5. Перегородки

Як називають не не сучу с тіну, яка розділяє пове рх на окремі приміщення?
1. Стіна
2. Фундаме нт
3. Перекриття
4. Покрівля
5. Перегородки
Як називають конструкцію, яка служить для відгородже ння приміщень від зовнішнього атмосферного середовища?
1. Стіна
2. Фундаме нт
3. Перекриття
4. Покрівля
5. Перегородки
Як називають ве рхнє загородження будівлі для захисту від зовнішніх кліматичних факторів?
1. Стіна
2. Фундаме нт
3. Перекриття
4. Дах
5. Перегородки

Як називають заскленні надбудови на покритті будівлі, які сл ужать для верхнього освітлення виробничих
приміщень?
1. Стіна
2. Ліхтарі
3. Перекриття
4. Покрівля
5. Перегородки

Як називають е лементи, що несуть ве ртикальне навантажень?
1. Стіна
2. Окремі опори
3. Перекриття
4. Покрівля
5. Дах
Як називають конструкції, котрі розділ яють будівлю по висоті на поверхи?
1. Стіна
2. Фундаме нт
3. Перекриття
4. Покрівля
5. Дах

Особл ивос ті дії еле ктричного струму на живу тканину?
1. Термічна дія струму виявляєть ся в опіках окре мих ділянок тіла, нагріву до високої температури кровоносних судин, нервів,
серця, мозку та інших органів, які перебувають на шляху струму, що викликає в них суттєві розлади
2. Еле ктроліт ична дія струму вия вляється в розкла данні органічної рідини, у тому числі крові, що супроводжується значними
змінами ЇЇ складу, а також тканини в цілому
3. Механічна (динамічна) дія струму виявляється в розшаруванні, розриві та інших подібних пошкодженнях різних тканин
організму, у тому числі м'язової тканини, стінок кровоносних судин та судин легеневої тканини тощо, у результаті
електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від перегріт ої струмом тканевої рідини та
крові
4. Біологічна дія струму є спец ифічним процесом, що проявляється в подразненні та збудженні живих тканин організму, а
також у поруше нні внутрішніх біоелектричних процесів, які протікають в нормально діючому організмі та найтісніше
пов'я зані з його життєвими функціями
5. Всі вище перера ховані ознаки

Види електротравм
1. Місцеві електротравми
2. Загальні електротравми
3. Еле ктричні удари
4. Місцеві та загальні електротравми
5. Еле ктричні опіки
Електричний опік
1. Це пошкодження поверхні тіла чи внутрішніх органів під дією електричної дуги або великих струмів, що проходять через
тіло людини
2. Це пошкодження поверхні тіла чи внутрішніх органів під дією нагрітих предметів
3. Це пошкодження поверхні тіла чи внутрішніх органів під дією електролітів, лугів а бо кислот
4. Це пошкодження поверхні тіла чи внутрішніх органів під дією металу, зігнутого по дузі
5. Це пошкодження поверхні тіла чи внутрішніх органів під час падіння електричного струму з висоти на людину
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М ета ліза ція шкіри
1. Пок рив ання ш кір и м етал ом зверх у внаслі док йо го
ро збр изк ування і в ипа рову вання під дією стру м у
(наприк лад, під час го р іння е лек трич ної ду ги)
2. Про никнення у в нутр іш ні о ргани частино к
металу внас лідо к йо го розб риз ку вання і
випар ов ування під дією струм у (напр ик лад, пі д час
го ріння еле ктрично ї ду ги)

Характерні місцев і е лектротравми
1. Еле ктричні знаки, металізація шкіри, механічні пошкодження, дифузія й електрофтальмія
2. Еле ктричні опіки, елект ричні знаки, металізація шкіри, ме ханічні пошкодження й електрофтальмія
3. Еле ктричні опіки, металізація шкіри, механічні пошкодження, дифузія й електрофтальмія
4. Еле ктричні опіки, елект ричні знаки, механічні пошкодження, дифузія й електрофтальмія
5. Еле ктричні опіки, елект ричні знаки, металізація шкіри, дифузія та електрофтальмія
Електроофтальмія
1. Запалення зовнішніх оболонок очей, що виникає під .дією електричної лампочки
2. Запалення зовнішніх оболонок очей, що виникає під .дією розплавленого металу
3. Запалення внутрішніх органів, що виникає під .дією потужного потоку ультрафіолетових променів
4. Запалення внутрішніх оболонок очей, що виникає під .дією потужного потоку ультрафіолетових променів
5. Запалення зовнішніх оболонок очей, що виникає під дією пот ужного потоку ульт рафіолетових променів
Ро змістіть в правильному по рядку сту пен і елект рично го у дару:
1 — суд оро жне, ледве від чу тне ско роч ення м'язів;
2 - су дорожн е ско рочення м'язів із вт рат ою с від омості, пр и цьому зб еріг ається д ихання і
робот а серця;
3 - су дорожн е ско рочення м'язів, що су про во джуєт ься сильним болем (б ез втрати свідо мості) ;
4 - вт рат а свід о мості і по рушен ня серц евої д іяльнос ті а бо д их ання;
5 - кл інічна смерть, т обто відсу т ність д их ання і крово обігу
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1. 1 -2 -3-4 -5
2. 1 -3 -2-4 -5
3. 1 -2 -4-3 -5
4. 2 -1 -3-4 -5
5. 1 -2 -3-5 -4

Порог ове значення фібріляційного стр уму?
1. Найменше значення фібриляційного струму
2. Найбільше значення фібриляційного струму
3. Середнє значення фібриляційного струму
4. 20 А
5. 40 А
Від чого залежить тяжкість електротравми?
1. Еле ктричного характеру - величина напруги, сила струму, вид с труму ( постійний чи змінний) , частота при змінному струмі;
2. Неелектричного характеру - тривалість дії електроструму;
3. Навколишнього се редовища - температура , тиск, вологість повітря
4. Шляху протікання струму через тіло людини.
5. Пункти 1-4
Термічні опіки
1. Викликані вогнем, парою, гарячими предметами і речовинами
2. Викликані вогнем, парою, речовинами
3. Викликані парою, гарячими предметами
4. Викликані гарячими предметами і речовинами
5. Викликані вогнем, парою, гарячими предметами
Хімічні опіки
1. Викликані хімічними формулами
2. Викликані навколишнім середовищем
3. Викликані кислотами і луга ми
4. Викликані кислотами
5. Викликані лугами
Хімічні опіки
1. Викликані хімічними формулами
2. Викликані навколишнім середовищем
3. Викликані кислотами і луга ми
4. Викликані кислотами
5. Викликані лугами

49

50

3. Пр оник не ння в ш кіру частинок метал у внасл ідо к його р озбр из кування
і випар овування пі д дією ст ру му (наприклад , під ч ас го ріння
ел ектр ич ної д уги)
4. Пр оник не ння в го ртань та носо гло тку ч астино к м еталу внаслідок його
роз бризку вання і випар овування під дією стр ум у (напр икл ад, пі д час
гор іння ел ектрич но ї дуги)
5. Роз лив метал у внаслідок йо го розб р изк ув ання і в ипаро вування під
дією стру му ( наприк лад , під ч ас го ріння елек тричної д уги)

Примі щення кла сифіку ють за :
характ ером д овк ілля,
неб езпеки ураж енн я,
за від носною во лог іст ю по ві тря,
за сирі стю

1 . 1-2 -3-4
2 . 3-4
3 . 1-3
4 . 1-2
5 . 2-4

Елект рични ми мереж ам и, які підлягают ь охо ро ні з гід но з Правила ми охо рон и
елект ричних мереж вваж аю т ься:
1. Тра нсфо рма торні п ідст анц ії;
2. Розпо діль ні пункти і прис тро ї;
3. Бу динок елек трика
4. По віт ряні лінії електроперед ачі;
5. Підземні і під во дні каб ель ні л інії електропередач і і спо руд и, які д о них н алежа ть;
6. Струмопроводи

1.
2.
3.
4.
5.

1-2 -6-4 -5
1-2 -3-4 -5
1-3 -4-5 -6
3-4 -5-6
1-2 -4-5

Який периметр охоронної зони розподільчого пристрою р озміром 2х2?
1. 20
2. 16
3. 64
4. 32
5. 12
Дати визначення однофазного дотику
1. Коли людина доторкається до фазного і нульового дроту
2. Коли людина доторкається одного проводу
3. Коли людина доторкається одного проводу, за умови електричного зв'язку між мережею та зе млею
4. Коли людина доторкається одного проводу, за умови відсутності електричного зв'язку між мережею та землею
5. Коли людина доторкається одного проводу, за умови великої вологості
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Недо ступ ніс ть струмовід них ча сти н, що п еребуваю ть під н ап ругою , дл я
випа дкового д отику забезпеч уєт ься та ки ми способ ами:
1 . 1 -2 -3-4
1. Ізо ляцією ст румовід них ча сти н;
2 . 1 -3 -4
2. Об городжен ням струмо від них част ин;
3 . 1 -2 -3
3. Роз міщен ням стру мовідних част ин електро уст ан ово к н а недосту пній ви сот і,
4 . 1 -3 -2-5
4. відклю ченням від нап руг и,
5 . 4 -2 -3
5. ко ротким замиканням на з емлю
Осно вні при чини нещ асних ви пад ків від ураження елект ричн им струмом:
1. Випад ко вий до тик д о струмо відн их ча стин , що перебувают ь під напруго ю;
2. По ява на пруги н а м ета левих частинах обладн ан ня, яке в нормал ьному режимі роб оти не
переб ув ає п ід н апруго ю;
3. Випад ко ве вклю чення аб о по ява напруги н а від імкнени х стру мо відн их час тин ах
об ла днання, на яких про водиться р об ота;
4. Виникнення нап руг и к року на ділянках з емлі, де переб уває лю ди на
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1 . 1 -2-3-4
2 . 2 -3-4
3 . 3 -4-1
4 . 4 -1
5 . 1 -2

Захи сне за землення – це …
3 . Нав мисне електричне з'єд на ння із земл ею або її
1 . Навмисне електр ич не з 'єднання із зем лею аб о її ек вівал ентом
еквівал ентом мета левих ст рум овід них частин, як і мо жу ть
о пинитись під наругою в р ез ул ьтаті з амик ання на ко рпу с
м етал евих нестр ум овідних ч астин, я кі м ожуть опинитись під
наругою в р езул ьтаті з амикання на к ор пус або з інших прич ин
або з інш их пр ичин.
2 . Ел ектр ичне з'єд нання із зем лею аб о її ек вівал ентом ме талевих 4 . Нав мисне електричне з'єд на ння із земл ею або її
ч астин, я кі м ожуть опинитись під нару гою в р езу льт аті
еквівал ентом мета левих ст рум овід них частин, як і
замик ання на ко рпус а бо з інших пр ичин.
з наход яться під нару гою .
5 . Ел ектр ичне з'єд нання м етал евих струмо відних ч астин, які мо жуть о пинитись під нар у гою в р езу льт аті замикання на корпус
аб о з інш их пр ичин.
Замикання на корпус – це …
1. Випадкове електричне з'єдна ння струмовідної частини з металевими неструмовідними частинами електроустановки в
резуль таті ушкодже ння ізоля ції, попадання проводу, що перебуває під напругою, на неструмовідні частини тощо.
2. Еле ктричне з'єднання струмовідної ча стини з металевими неструмовідними частинами електроустановки в результаті
ушкодження ізоляції, попадання проводу, що перебуває під напругою, на неструмовідні частини тощо.
3. Випадкове електричне з'єдна ння струмовідної частини з металевими струмовідними частинами електроустановки в
резуль таті ушкодже ння ізоля ції, попадання проводу, що перебуває під напругою, на неструмовідні частини тощо.
4. Еле ктричне з'єднання струмовідної ча стини з металевими час тина ми електроустановки в результаті ушкодження ізоляції,
попадання проводу, що перебуває під напругою, на нест румовідні час тини тощо.
5. Випадкове електричне з'єдна ння неструмовідної частини з металевими неструмовідними частинами електроустановки в
резуль таті ушкодже ння ізоля ції, попадання проводу, що перебуває під напругою, на неструмовідні частини тощо це метале ві
неструмовідні частини електрообладнання, які внаслідок несправності ізоляції можуть бути заземлені й до я ких можливий
дотик людей і тварин.

Заземлю ва льним пристроєм …
1. Назив ається сук упні сть з аз емлювача про відник а
(елек трод а) або су купність метал еве з'єд на них м іж соб ою
провідників (ел ектр оді в) , які пер ебу ваю ть в зіткненні з
земл ею, т а з азем лю вал ьних провідників , які з'єд нують із
заз ем люв аче м частини, що зазем л юються.
2. Назив ається сук упні сть з аз емлювача про відник а , як і
переб увають в з іткненні з земл ею , та заз емл ювальних
провідників , які з'єд нують із заземлю вачем частини, щ о
заз ем люю ть ся.

3 . Наз ивається сук упні сть заз емлюв ача про від ника (е лектрода )
аб о сукупні сть м еталеве з 'єднаних м іж собо ю пров ідників
(ел ектро дів) .
4 . Наз ивається м еталев і непро ві дник и з 'єднані м іж со бою , які
перебувають в з іткненні з з ем лею , та заз ем лювальних
провідників, які з'єдну ют ь із зазем лювачем час тини, щ о
з азем лю ються.
5 . Наз ивається сук упні сть заз емлюв ача про від ника, які
перебувають в з іткненні з з ем лею , та заз ем лювальних
провідників, які з'єдну ют ь із земл ею .

Обла дн анн я, щ о під лягає заземлен ню - …
3. Це металев і струм ов ідні частини ел ектроо бладнання,
1 . Це метал еві нестру мовід ні частини елек тро о бл аднання, я кі
які вна слідок неспр авно сті із оляції мо жу ть опинитися
під напр уго ю й д о яких мо жл ивий д отик лю дей і тв ар ин
внасл ідо к несправнос ті із оляції можу ть опинитися під напр уго ю й
д о яких м ожливий дотик л юдей і тварин
4. Це металев і нестр ум овід ні ч астини
електроо блад на ння , які внасл ідо к спр авнос ті із оляції
2 . Це нем еталеві нест румо від ні част ини електроо блад нання , які
внасл ідо к несправнос ті із оляції можу ть опинитися під напр уго ю й
мо жу ть о пинитися під напругою й до яких м ож лив ий
д о яких м ожливий дотик л юдей і тварин
до тик лю дей і твар ин
5 . Це метал еві нестру мовід ні частини елек тро о бл аднання, я кі внасл ідо к неспр авнос ті ізоляції можу ть бу ти з аземлені й д о яких
м ожлив ий д отик лю дей і тварин
З а ну лення - …
3 . Ц е навмисне ел ектрич не з 'єднання із фаз ним з ахисним
1 . Це нав мис не електр ичне з'єднання із нул ьовим з ахисним
про водо м м етал евих неструм овід них ч астин, я кі м ож уть
о пинитись під напругою внаслід ок з ам икання на к ор пус аб о за
пр ово до м мета левих нест румо від них частин, як і можу ть
о пинитись під напр уг о ю в на слі до к з амикання на корпус або інших прич ин.
з а інш их причин
4 . Ц е навмисне ел ектрич не з 'єднання із ну льо вим зах исним
2 . Це електрич не з 'єднання із ну льо вим зах исним про вод ом про водо м м етал евих стр умо відних ч астин, які мо жуть о пинитись
м етал евих нестр ум овідних ч астин, я кі м ожуть опинитись
під напр уго ю внаслід о к з амикання на к ор пус або за інших
під напру гою в наслід ок з амик ання на ко рпус.
прич ин.
5 . Це нав мис не електр ичне з'єднання із фазним зах исним про во дом метал евих стр ум о ві дних ч астин, які м ожуть опинитись під
напр уго ю внасл ідо к з амикання на к орпус аб о за інших пр ич ин.
Принцип дії занулення - …
1. Перетворення замикання на корпус в однофазне коротке замикання (тобто замикання між фазним та нуль овим проводами) з
метою викликати струм, значно більший, ніж робочий, спроможний забезпечити спрацювання захисту і тим самим
автоматично відключити ушкоджену електроустановку від мережі.
2. Перетворення замикання на корпус у двофазне коротке замикання ( тобто за микання між фазним та нульовим провода ми) з
метою викликати струм, значно більший, ніж робочий, спроможний забезпечити спрацювання захисту і тим самим
автоматично відключити ушкоджену електроустановку від мережі.
3. Перетворення замикання на корпус у двофазне коротке замикання ( тобто за микання між фазним та фазним захисним
проводами) з метою викликати струм, значно більший, ніж робочий, спроможний забезпечити спрацювання захисту і тим
самим автоматично відключити ушкодже ну електроуст ановку від мережі
4. Перетворення замикання на корпус в однофазне коротке замикання (тобто замикання між фазним та нуль овим проводами) з
метою викликати струм, значно менший, ніж робочий, спроможний забезпечити спрацювання захис ту і т им самим
автоматично відключити ушкоджену електроустановку від мережі
5. Перетворення замикання на корпус в однофазне коротке замикання (тобто замикання між фазним та нуль овим проводами) з
метою викликати струм, значно більший, ніж робочий, неспроможний забезпечити спрацювання захисту і тим самим
автоматично не відключати ушкоджену еле ктроустановку від мережі

Електротехнічні працівники підприємства поділяються
1. На адміністративно-технічних, оперативних, оперативно-ремонетних.
2. Оперативних, оперативно-ремонетних
3. На адміністративно-технічних, оперативно-ремонетних
4. На адміністративно-технічних, оперативних, оперативно-ремонетних, вахтових.
5. На адміністративно-технічних, підсобних, оперативно-ремонетних
Вік е лектротехнічних працівників?
1. 18
2. не більше 50
3. не менше 18
4. не менше 25
5. не більше 45

Оперативні працівники, які обслуговують електроустановки одноос обово, та старші в зміні чи бригаді, за якими
закріплені електроустановки, повинні мати г рупу з електробезпеки в е лектроустановках напругою понад 1000 В …
1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 1
Оперативні працівники, які обслуговують електроустановки одноос обово, та старші в зміні чи бригаді, за якими
закріплені електроустановки, повинні мати г рупу - в ел ектроустановках напругою до 1000 В …
1. 2
2. 3
3. 1
4. 4
5. 5

1. 3
2. 2
3. 1
4. 5
5. 4
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Термічна дія ст руму?
1 . Вия вл яється в о піках о крем их діля но к з емл і, нагрів у до
висо кої тем пер атур и к рово носних су дин, нервів, моз ку,
серця та інш их о рганів, як і пе реб ув ають на шля ху стр ум у ,
щ о викликає в них суттєв і ро злад и.
2 . Вия вл яється в о піках о крем их діля но к тіла.
3 . нагрів у до висок ої температур и к рово но сних судин.
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4 . Н агр іву нерв ів, мо зк у, сер ця т а інших о р ганів, які перебу ваю ть
на ш ляху струм у, що викл икає в них су ттєві р о зл ади.
5 . Виявл яється в опіках о кремих діл яно к тіла, нагрів у до висок ої
т емператури кр ов оно сних судин, нервів, м озк у, серця та інш их
о рганів, як і пер ебу ваю ть на шл яху стр у му, що вик лик ає в них
с уттєві р озл ад и.

Електролітична дія с труму?
1. Виявляється в розкладанні органічної рідини.
2. Виявляється в розкладанні крові.
3. Виявляється в зміні складу крові.
4. Виявляється в зміні складу тка нин.
5. Виявляється в розкладанні органічної рідини, в тому чис лі крові, що супроводжуються зміною її складу.
Механічна дія струму?
1. Виявляється в розшаруванні тканин
2. Виявляється в пошкодженнях тка нин
3. Виявляється в розриві судин легеневої тканини
4. Виявляється в утворе ння пари від пере гріт ої струмом тканевої рідини т а крові
5. Виявляється в розшаруванні, розриві та інших подібних пошкодженнях різних тканин організму, в тому числі м’язової
тканини і стінок кровоносних с удин
Біол огічна дія струму?
1. Специфічний процес подразнення живих тканини організму
2. Порушення біологічних процесів
3. Збудження живих частин організму
4. Порушення житт євих функцій організму
5. Процес, що проявляється в подразнені і збудженні живих тканин організму, а також в порушенні біоелектричних процесів,
які протікають в нормально діючому організмі та найтісніше пов’язані з його життєвими функціями.

Електрич ні знаки?
1. Мітки на поверхні шкіри
2. Плями сірого, або блідо-жовтого кольору на поверхні шкіри
3. Плями на поверхні шкіри
4. Знаки на поверхні шкіри
5. Безболісні мітки, плями, знаки
Прояв еле ктрофтальмії?
1. Через 1-3 місяці після опромінення
2. Через 1-2 місяці після опромінення
3. Через 2-5 місяці після опромінення
4. Через 3-4 місяці після опромінення
5. Через 2-4 місяці після опромінення
При якому значенні змінного струму, мА відбуваєтьс я легке тремтіння пальців?
1. 1-2
2. 2-5
3. 3-8
4. 0,1-0,6
5. 0,6-1,5
При якому значенні постійного струму, мА відбуваються судоми і затруднене дихання?
1. 20-50
2. 50-80
3. 30-60
4. 40-100
5. 10-20
Який струм в А викликає раптову зупинку серця, минаючи стан фібриляції?
1. Понад 5
2. До 2
3. До 3
4. До 4
5. Понад 4
Дл я практичних розрахунків з електробезпеки опір тіла людини приймається, Ом
1. 1000
2. 300
3. 400
4. 500
5. 800

Вологими вважаються приміщення з відносною вологістю, % Вологими вважаються приміщення з відносною
вол огістю, %
1. >60<75
2. >40<60
3. >30<60
4. >50<75
5. >40<75

Сирі приміщення – це приміщення де відносна вологість тривалий час
1. Перевищує 75%
2. Перевищує 85%
3. Від 50 до 75%
4. Від 60 до 75%
5. Перевищує 65%
Особл иво сирі приміщення – це приміщення в яких відносна в ологість близька до
1. 80%
2. 100%
3. 90%
4. 110%
5. 60%
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В скільки р аз лінійна напруга мережі більша за фазну напругу?
1. 4,73
2. 3,73
3. 0,73
4. 2,73
5. 1,73
Плакати і знаки поділяються на
1. Попереджувальні
2. Вказівні
3. Заборонні
4. Попереджувальні, заборонні, вказівні
5. Попереджувальні, заборонні, вказівні, дозволяючі
За характе ром застосування плакати можуть бути
1. Постійні, стоячі
2. Переносні, лежа чі
3. Ле жачі, пос тійні
4. Постійні, переносні
5. Стоячі, переносні
Переносне заземлення повинно бути ог лянуто не рідше 1 разу на
1. 6 місяців
2. 5 місяців
3. 9 місяців
4. 2 місяці
5. 3 місяці
З якою групою адміністративно- технічний працівник може одноособово виконув ати огляд електроус тановок з
напругою понад 1000В?
1. І
2. ІІ
3. ІІІ
4. ІV
5. V
З якою групою адміністративно- технічний працівник може одноособово виконув ати огляд електроус тановок з
напругою до 1000В?
1. І
2. ІІ
3. ІІІ
4. ІV
5. V
Які категорії робіт визначаються стосовно електроус тановок в разі одночасної роботи в електроустановках з
напругою до та понад 1000В?
1. До 1000В
2. Від 220В понад 1000В
3. Від 220В до 10000В
4. Від 220В до 1000В
5. Понад 1000В
Особливос ті у раж ення елек тричн им стру мо м?
1 . Від сутність зо внішніх о знак з агро з ливої
небезпек и у раж ення ел ек трич ним струм ом . Лю дина
не мо же по б ач ити, по чути, в ід чути ч и я кось інакш е
завч асно виявити м ож ливість ур аження
2 . Тяжкість електр о травм . Втр ата працез датності в
р езу льтаті ел ектротравм, як правило , б уває до вго ю ,
м ожлив ий смертельний наслідок

3 . Осо бливість полягає в том у, що струм и пром исл ов ої ч асто ти
в елич ино ю 10-2 5 мА м ожу ть вик лик ати інтенсивні су дом и м 'язів,
в наслідок ч ого в ід б уваєть ся т ак з ване «прикову вання» д о стр ум о відних
ч астин. Люд ина в цьом у випадку не мо же само стійно звільнитися від д ії
е лек трич ного струм у
4 . Осо бливість виз нач ається можливістю по дал ьш ого мех анічно го
т рав мування. Н априклад, люд ина пр ацю вал а на в исоті, бу ла ур ажена
е лек тро струмо м, з неприто мніла й впала
5 . Всі вище перерах ов ані ознаки

Яка велич ина напруги однофазної мережі?
1. 220В
2. 330В
3. 110В
4. 36В
5. 24В
Загальна класифікація газів?
1. Змішані, штучні
2. Природні, ш тучні
3. Нафтові, конденсатні
4. Побіжні, штучні
5. Нафтові, природні
Класифікація родовищ природних газів?
1. Нафтові, конденсатні, змішані
2. Нафтові, конденсатні
3. Газове, газоконденсатне, газонафтове
4. Нафтові, природні
5. Газоконденсатне, газонафтове
Класифікація штучних г азів?
1. Генераторні, бе з залишкової газифікації, зріджені
2. Водяні, сухі, сухої перегонки
3. Сухої перегонки, без залишкової газифікації
4. Сухої перегонки, без залишкової газифікації, зріджені
5. Без залишкової газифікації, зріджені
Визначення сухих горючих газів?
1. Важких вуглеводів менші 50 г/м3
2. Важких вуглеводів менші 60 г/м3
3. Важких вуглеводів більше 50 г/м3
4. Важких вуглеводів менші 40 г/м3
5. Важких вуглеводів менші 30 г/м3
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Визначення жирних горючих газів?
1. Важких вуглеводів більше 60 г/м3
2. Важких вуглеводів менші 60 г/м3
3. Важких вуглеводів більше 50 г/м3
4. Важких вуглеводів менші 40 г/м3
5. Важких вуглеводів більше 30 г/м3
Склад газів.
1. Мало горючі, горючі, негорючі
2. Мало горючі, сере днє горючі, негорючі
3. Мало горючі, горючі
4. Мало горючі, негорючі
5. Горючі, негорючі
Дл я чого введе но поняття теплового еквіваленту?
1. Для визначення теплоти згорання палива
2. Для порівняння різних видів палива
3. Для обліку витра т палива
4. Для визначення якості палива
5. Для зведення до норма льних умов
Дл я яких умов використовується закон Бойля-Маріотта.
1. При постійній темпе ратурі
2. При постійному тиску
3. Для будь-яких параметрів
4. При постійному об’ємі
5. При постійної густині
Дл я яких умов використовується закон Гей-Люсака.
1. При постійній темпе ратурі
2. При постійному тиску
3. Для будь-яких параметрів
4. При постійному об’ємі
5. При постійної густині
Дл я яких умов використовується закон Шарля.
1. При постійній темпе ратурі
2. При постійному тиску
3. Для будь-яких параметрів
4. При постійному об’ємі
5. При постійної густині
Дл я яких умов використовується рівняння Клайперона- Менделєєва.
1. При постійній темпе ратурі
2. При постійному тиску
3. Для будь-яких параметрів
4. При постійному об’ємі
5. При постійної густині
Класифікація газового фактора?
1. Кінетичний, статичний
2. Потенціальний, експлуатаційний
3. Міцний, динамічний
4. Потенціальний, кінетичний
5. Експлуатаційний, статичний
Дл я чого робиться очищення промисл ових газів ?
1. Для зменшення забрудненос ті навколишнього середовища , віддалення шкідливих домішок і уловлювання цінних продуктів
2. Для зменшення забрудненос ті навколишнього середовища
3. Для віддалення шкідливих домішок і уловлюва ння цінних продуктів
4. Для уловлюва ння цінних продуктів і зменшення забрудненості навколишнього середовища
5. Для зменшення забрудненос ті навколишнього середовища і збіль шення теплової віддачі
Що уявляють собою промислові гази?
1. 3 – х фазну систему
2. 2 – х фазну систему
3. 4 – х фазну систему
4. Однофазну систему
5. Багатофазну систему
Загальна класифікація фазної системи промислових газів?
1. Суцільна
2. Суцільна й дисперсна
3. Дисперсна
4. Суцільна й змішана
5. Дисперсна й змішана
Визначення фракції.
1. Зведена доля часток, розміри яких знаходяться в межах визначе них значень
2. Мас ова доля часток, розміри яких знаходят ься в межах визначених значень
3. Питома доля часток, розміри яких знаходятьс я в межах визначених значень
4. Основна доля часток, розміри яких знаходяться в межах визна чених значень
5. Мас ова доля часток, вага яких знаходиться в межах визна чених значень
Класифікація дисперсійної фази?
1. Моно система, полі система й змішана
2. Однофазна система
3. Моно система
4. Полі система
5. Моно система й полі система
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Класифікація ае розолів?
1. Грубий пил, дрібний пил, дим, туман
2. Грубий пил, дрібний пил, дим
3. Грубий пил, дрібний пил, туман
4. Дрібний пил, дим, туман
5. Дим, туман, грубий пил
Визначення фракції.
1. Зведена доля часток, розміри яких знаходяться в межах визначе них значень
2. Мас ова доля часток, розміри яких знаходят ься в межах визначених значень
3. Питома доля часток, розміри яких знаходятьс я в межах визначених значень
4. Основна доля часток, розміри яких знаходяться в межах визна чених значень
5. Мас ова доля часток, вага яких знаходиться в межах визна чених значень
Загальна класифікація методів дисперсійного аналізу пилу?
1. Прямий, побічний
2. Фізичний, хімічний
3. Ситовий, метод се діментометрії, мікроскопування
4. Мат емат ичний, експериментальний
5. Мат емат ичний, фізичний, хімічний
Методи визначення запиленості газу.
1. Прямий, побічний
2. Фізичний, хімічний
3. Ситовий, метод се діментометрії, мікроскопування
4. Мат емат ичний, експериментальний
5. Мат емат ичний, фізичний, хімічний
Чим характеризуєтьс я запиленість газу?
1. Середньої масою часток, яка міст ит ься в 1 м3 газу
2. Питомою масою част ок, яка міститься в 1 м3 газу
3. Загальною масою часток, яка містить ся в 1 см3 газу
4. Загальною масою часток, яка містить ся в 1 м3 газу
5. Загальною масою часток, яка містить ся в 1 мм3 газу
Суттєвість прямого методу визначення запиленості газу?
1. У математичному визначенні запиле ності потоку га зу
2. У використанні хімічних залежносте й за пиленого потоку
3. У використанні густини запиленого потоку
4. У використанні фізичних залежностей запиленого потоку
5. У відборі проби запиленого газу
Суттєвість непрямого методу визначе ння запиле ності газу?
1. У використанні фізичних залежностей запиленого потоку
2. У використанні хімічних залежносте й за пиленого потоку
3. У використанні густини запиленого потоку
4. У розрахунку маси часток потоку газу
5. У визначенні складу запиле ного потоку
Загальна класифікація методів для очищення від парогазових включень?
1. Фізичний, ма тема тичний, спалювання газоподібних компонентів, перетворення газоподібної хімічної суміші, абсорбція,
адсорбція
2. Фізичний, спалюва ння газоподібних компонентів, перетворення газоподібної хімічної суміші, абсорбція, адсорбція
3. Фізичний, спалюва ння газоподібних компонентів, перетворення газоподібної хімічної суміші, абсорбція
4. Фізичний,хімічний, спалювання газоподібних компонентів, перетворення газоподібної хімічної суміші, абсорбція, адсорбція
5. Фізичний, спалюва ння газоподібних компонентів, перетворення газоподібної хімічної суміші

Суттєвість фізичного методу очище ння від парогазових включе нь?
1. Стиск або осушення газу
2. Нагрів або охолодження газу
3. Стиск або охолодження газу
4. Охолодження газу
5. Стиск газу
Що таке абсорбція?
1. Загальне поглинання речовини рідинним поглиначем
2. Ступеневе поглина ння речовини рідинним поглиначем
3. Поглинання речовини рідинним поглиначем по визначеному закону
4. Вибіркове поглинання речовини рідинним поглиначем
5. Поглинання речовини на поверхні або в об’ємі мікропор твердого тіла
Що таке адсорбція?
1. Загальне поглинання речовини рідинним поглиначем
2. Ступеневе поглина ння речовини рідинним поглиначем
3. Поглинання речовини рідинним поглиначем по визначеному закону
4. Вибіркове поглинання речовини рідинним поглиначем
5. Поглинання речовини на поверхні або в об’ємі мікропор твердого тіла
Класифікація газопроводів по матеріалу труб?
1. Мет алеві, неметалеві
2. Мет алеві, неметалеві, змішані
3. Чавунні, ст альні, неме талеві
4. Мет алеві
5. Мет алеві, неметалеві
Види випробувань газопроводів?
1. На розтяг і щ ільніс ть
2. На стиск і щільність
3. На міцність і щільність
4. На стиск, розтяг
5. На стиск, згин, кручення
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Прис трої дл я забезпечення вільного переміщення газопроводів?
1. Кондесатозбірники
2. Компенсатори
3. Вводи
4. Хрестовини
5. Відводи
Класифікація методів пошуку газу?
1. Механічні, фізичні
2. Якісні, кіль кісні
3. Якісні, кіль кісні, змішані
4. Хімічні, механічні
5. Інженерні
Загальна класифікація видів корозії газопроводів ?
1. Внутрішня й зовнішня
2. Внутрішня, зовнішня й змішана
3. Хімічна, фізична
4. Зовнішня, хімічна
5. Зовнішня, фізична
Класифікація корозії внутрішніх поверхонь труб?
1. Фізична, змішана
2. Хімічна, нерівномірна
3. Хімічна, рівномірна
4. Фізична, нерівномірна
5. Фізична, рівномірна
Класифікація корозії зовнішніх поверхонь труб?
1. Ґрунтова , хімічна, електрохімічна
2. Ґрунтова , фізична, еле ктрохімічна
3. Ґрунтова , атмосферна
4. Ґрунтова , атмосферна, електрохімічна
5. Ґрунтова , елект рохімічна
Класифікація корозійної активності ґрунту?
1. Низька, середня, підвищена, висока, дуже висока
2. Низька, середня, підвищена, дуже підвищена, дуже висока
3. Середня, підвищена, висока, дуже висока
4. Низька, середня, підвищена, висока
5. Низька, підвищена, висока, дуже висока
Класифікація методів захисту від корозії?
1. Відкриті, закриті
2. Хімічні, фізичні
3. Активні, відкриті
4. Закриті, пасивні
5. Активні, пасивні
Класифікація систем газопос тачання?
1. Повздовжні, кільцеві, змішані
2. Тупикові, кільцеві
3. Тупикові, кільцеві, змішані
4. Вертика льні, повздовжні, змішані
5. Вертика льні, повздовжні, кільцеві, змішані
Класифікація газопроводів по тиску газу?
1. Низького, середнього, вис окого, змішаного
2. Низького, середнього, вис окого, дуже вис окого
3. Низького, середнього
4. Низького, середнього високого
5. Низького, середнього, над середнього, високого
Від чого залежить глибина прокладання трас газопроводів?
1. Складу газу, кліматичних умов, величини динамічних наванта жень, діаметру труб
2. Місця розта шування, кліматичних умов, величини динамічних навантажень
3. Складу газу, місця розташування, діаметру труб, величини динамічних навантажень
4. Діаметру труб, складу газу, місця розташування
5. Складу газу, кліматичних умов, величини динамічних наванта жень
Класифікація газопроводів по розташуванню в системі планування населених пунктів?
1. Внутрішні
2. Зовнішні
3. Внутрішні, зовніш ні
4. Внутрішні, зовніш ні, змішані
5. Підземні, надземні
Чому виникають водяні закупорки?
1. Через наявність вологи в га зі
2. Через находження газопроводу в зоні промерзання ґрунт у
3. Через наявність домішок при тра нспортуванні штучних газів
4. Через недба лість робітників
5. Через наявність пошкодже ння трубопроводу
Чому виникають льодяні закупорки?
1. Через наявність вологи в га зі
2. Через находження газопроводу в зоні промерзання ґрунт у
3. Через наявність домішок при тра нспортуванні штучних газів
4. Через недба лість робітників
5. Через наявність пошкодже ння трубопроводу
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Чому виникають смоляні та нафталінові закупорки?
1. Через наявність вологи в га зі
2. Через находження газопроводу в зоні промерзання ґрунт у
3. Через наявність домішок при тра нспортуванні штучних газів
4. Через недба лість робітників
5. Через наявність пошкодже ння трубопроводу
Чому виникають закупорки сторонніми предметами?
1. Через наявність вологи в га зі
2. Через находження газопроводу в зоні промерзання ґрунт у
3. Через наявність домішок при тра нспортуванні штучних газів
4. Через недба лість робітників
5. Через наявність пошкодже ння трубопроводу
Дл я чого проводять вимірювання тиску газу?
1. Для визначення оптимального режиму роботи газопроводу
2. Для виявлення ділянок з найбільшим перепадом тиску
3. Для визначення витрат газу на різних ділянках газопроводу
4. Для перевірки режиму роботи газопроводу і виявлення ділянок з найбільшим перепадом т ис к
5. Для визначення витрат газу і оптимального режиму роботи газопроводу
Класифікація видів закупорок.
1. водяні, льодяні, смоляні та нафт алінові
2. закупорки сторонніми предмета ми, водяні, льодяні
3. водяні, льодяні, смоляні та нафт алінові, закупорки сторонніми предметами
4. нафталінові, закупорки сторонніми предметами
5. водяні, нафталінові, закупорки ст оронніми предметами
Що таке пожежа?
1. Відкритий вогонь у кузні
2. Горіння дров у плиті
3. Спалювання сміття
4. Процес горіння, що не контролюється і приводить до матеріальних збитків
5. Горіння лісових відходів
Основні параметри пожежі?
1. Полум’я, теплове випромінювання, дим, продукти горіння
2. Висота полум’я і розміри вогнища
3. Час виникнення пожежі, ступінь загрози життю
4. Швидкіс ть розповсюдження вогню
5. Ступінь задимленості повітря
Умови виникнення горіння?
1. Горюча речовина плюс окислювач
2. Горюча речовина плюс окислювач
3. Окислювач плюс джерело запале ння
4. Окислювач, джерело запалення, горюча речовина в необхідних співвідношеннях
5. Окислювач, джерело запалювання, горюча речовина у твердому стані
При якій кількості кисню в приміщенні можливе горіння ?
1. 9-10%
2. 11-12%
3. 13-14%
4. 15%
5. 16%
Що відноситься до окислювачів?
1. Ртуть і нафта
2. Ацетон
3. Пропан-бутан
4. Кисень, хлор
5. Мінеральні масла
Що таке температура пожежі?
1. Середня температура полум’я
2. Мінімальна т емпература, при якій можливе горіння
3. Середньооб’ємна температура в приміщенні
4. Середня температура продуктів горіння
5. Середня температура горючого с ередовища
Агрегатний стан горючих речовин?
1. Гази, тверді речовини
2. Порошки, рідини
3. Гази, рідини, тверді речовини
4. Тверді речовини, рідини
5. Порошки, гази, рідини
Види горіння?
1. Відкрите полум’я
2. Неповне горіння
3. Тління
4. Кінетичне, дифузійне
5. Вибухи
Спос оби припинення горіння?
1. Охолодження зони горіння
2. Зниження швидкості реакцій
3. Ізоляція горючих речовин
4. Хімічне гальмування реакції
5. Всі перераховані вище
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Що відноситься до розбавляючих засобів гасіння?
1. Вода і водні розчини
2. Вуглекислота і піна
3. Інертні гази і пісок
4. Вуглекислий газ, водяна пара, інертні гази
5. Водні розчини, піна, пісок
Що відноситься до ізолюючих засобів гасіння?
1. Вода, вуглекислота
2. Піна, вогнегасні порошки
3. Водні розчини, піна
4. Вуглекислий газ, порошок
5. Інертні гази, вода, пісок
Що відноситься до засобів хімічного гальмування реакції?
1. Вуглекислота, іне ртні гази
2. Вуглекислий газ, піна, пісок
3. Брометил, хладон, склад. 3, 5
4. Інертні гази, піна, вода
5. Водяний пар, інерт ні гази
Чим гасять пожежу нафтопродуктів?
1. Піс ок, вода, вуглекислота
2. Вуглекислота, іне ртні гази
3. Хладон, вуглекислот а, пісок
4. Піна, порошок, пісок
5. Брометил, вола піна
Чим гасять пожежу нафтопродуктів?
1. Піс ок, вода, вуглекислота
2. Вуглекислота, іне ртні гази
3. Хладон, вуглекислот а, пісок
4. Піна, порошок, пісок
5. Брометил, вола піна
Засоби гасіння твердих р ечовин?
1. Вода, водні розчини, вуглекислота, пісок, піна, порошок
2. Вода, пісок, піна
3. Вуглекислий газ, пісок
4. Піна, хладон, пісок
5. Інертні гази, вода
Хто несе відповідальність за протипоже жний с тан об’єкту?
1. Начальник добровільної пожежної дружини
2. Головний інженер
3. Головний механік
4. Керівник підприємства
5. Всі вище перера ховані
Дії у випадку пожежі?
1. Приступити до гасіння й рятувати людей
2. Рятува ти людей і майно
3. Визвати пожежну охорону, рятувати людей, гасити
4. Приступити до гасіння, визват и пожежну охорону
5. Проводити самостійне гасіння й рятувати людей
Яких типів бувають вогнегасники?
1. Вуглекислотні і пінні
2. Хімікопінні
3. Аерозольні і порошкові
4. Вуглекислотні, ае розольні, порошкові, пінні
5. Повітряно-пінні і порошкові
Класифікація вогнегасників за розміром?
1. Малолітражні носимі
2. Самохідні промислові
3. Пересувні, стаціонарні
4. Малолітражні, промислові ручні, пе ресувні і стаціонарні
5. Всі вище названі
Що відноситься до первинних засобів пожежогас іння?
1. Вогнегасники, ломи
2. Пожежний інвентар, вода
3. Пожежний інвентар, вогнегасники
4. Пожежний інвентар
5. Вогнегасники, пожежний інвентар і інструмент
По якому номеру телефону викликається поже жна охорона?
1. 105
2. 103
3. 101
4. 104
5. 102
Хто здійснює протипожежний контроль гасіння пожеж?
1. Мініс терство внутрішніх справ
2. Пожежна охорона
3. Мініс терство оборони
4. Державна служба з надзвичайних ситуацій
5. Інші пожежні підрозділи
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Що таке охолоджуючі засоби гасіння?
1. Вода, водні розчини, вуглекислота
2. Вуглекислий газ, водяна пара
3. Інертні гази, водяна пара
4. Вогнегасні порошки, піна
5. Піс ок, вода
Яка повинна бути мінімальна ширина евакуаційного виходу?
1. 1,5 м і більше
2. 1-1,5 м
3. Не менше 0,8 м
4. 0,9-1,2 м
5. За розрахунком
Скільки повинно бути е вакуаційних виходів з будівлі?
1. 1
2. 3
3. 3, 4
4. По розрахунку, але не менше двох
5. По розрахунку
Які сходові марші забороняється влаштовувати на шляхах евакуації?
1. Двомаршові
2. Трьохмаршові
3. Чотирьохмаршові
4. Двомаршові й трьохмаршові
5. Гвинтові
Які типи двере й не дозвол яється встановлювати на шляхах евакуації?
1. Підвісні
2. Розсувні
3. Підйомно-опускні
4. Обертаючі
5. Всі перераховані
Як називається пристрій для забору води із водопровідної ме режі?
1. Водозабірна колонка
2. Пожежний кран
3. Пожежний вентиль
4. Пожежний гідрант
5. Пожежний водогін
Чим обладнується автомобіль, що перевозить пальне для захисту від статичної електрики?
1. Спеціальна антена
2. Газосигналізатором
3. Мет алевий трос
4. Вогнегасником
5. Мет алевий ланцюг
Яка кількість в ’їздів передбачається із закритої території підприємства?
1. По розрахунку
2. 1
3. Не менше двох
4. 2
5. 3-4
Яка повинна бути ширина сходинки сходов ого маршу?
1. 15 см
2. 20 см
3. 25 см
4. 30 см
5. 35 см
Яка вартість за гасіння пожежі
1. 50 грн.
2. 100 грн.
3. 300 грн.
4. 1000 грн.
5. Безкоштовно
Чим повинні обладнуватись пожежні гідранти
1. Звуковим сигналом
2. Табличкою-вказником
3. Ліхтарем і табличкою указником
4. Нічим
5. Сигнальною віхою
Чим обладнують пожежні крани внутрішнього пожежного водопроводу.
1. Стволом
2. Стволом, пожежним рукавом, с пе ціальним ящиком, краном
3. Ящиком
4. Краном
5. Нічим
Яка довжина компактного струменя води із пожежного гідранта
1. 5 м
2. 7 м
3. 10 м
4. 17 м
5. 25 м
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Які вогнегасники зняті з експлуатації
1. Хіміко-пінні
2. Порошкові
3. Вуглекислотні
4. Повітряно-пінні
5. Всі
Якого кол ьору бувають засоби пожежогас іння
1. Чорного
2. Синього
3. Червоного
4. Зеленого
5. Білого
На протязі якого часу людина повинна покинути приміщення, що горить
1. 3 хвилини
2. 1 хвилина
3. 1,5 хвилини
4. 2 хвилини
5. 10 секунд
Чим можна захистити органи дихання в задимленому приміщенні
1. Долонею
2. Не диха ти взагалі
3. Вологою ганчіркою
4. Піджаком
5. Ковдрою
При відчутті запаху газу в приміще нні потрібно
1. Шукат и причину
2. Покинути приміще ння
3. Вимкнути електроприлади
4. Перекрити газовий кран, відкрити вікна, вийти із приміщення й зателефонувати „104”
5. Зателефонувати „ 104”
Які бувають автоматичні установки пожежогасіння
1. Газові
2. Порошкові
3. Водяні
4. Пінного гасіння
5. Всі разом
Який сигнал подається при спрацюванні автоматичної г азової установки пожежогасіння
1. Світловий
2. Звуковий
3. По ра діомережі
4. Табличний
5. Звуковий і світловий
Які є види вентиляції
1. Нагнітаюча
2. Витяжна
3. Природна
4. Комбінована
5. Всі вище перера ховані
Види опалення
1. Центральне водяне
2. Центральне парове
3. Пічне
4. Повітряне
5. Всі вище перера ховані
Які радіатори опалення встановлюють в запилених приміщеннях
1. Мет алеві
2. Фігурні
3. Гладкого типу
4. Ребристі
5. Не встановлюють
Яка мінімальна відстань від радіаторів опалення до горючих матеріалів
1. 0,5 м
2. 3 м
3. 2 м
4. 0,7-0,8 м
5. 1 м
Як перевозятьс я балони зі зрідженим г азом
1. Горизонтально
2. Вертика льно в спеціальній тарі
3. Вертика льно
4. Будь-як
5. Не дозволяється
Якого кол ьору фарбують бал они зі скрапленим горючим газом
1. Білий
2. Синій
3. Чорний
4. Червоний
5. Зелений

31 липня 2020 р.

Страница 14 из 30

183

3
184

4
185

5
186

1
187

5

Яким прис троєм захищають від статичної електрики
1. Щита ми
2. Шинами
3. Заземленням
4. Вимикачами
5. Ізолюючим інструментом
На протязі якого часу пе ревіряють опір ізоляції
1. 5 років
2. 6 місяців
3. 1 рік
4. 1 раз у два роки
5. Залежно від часу
Типи світильників на складах паливо-мастильних матеріалів
1. Відкриті
2. Закритого типу
3. Денного світла
4. Різні
5. У вибухоза хисному виконанні
Якого кол ьору буває дим при горінні нафтопродуктів
1. Чорного
2. Синього
3. Фіолетового
4. Сірого
5. Різного
Яким кольором фарбують пожежну машину?
1. Білим із червоними полосами
2. Червоним
3. Зеленим
4. Жовтим із синіми полосами
5. Червоним із білими полосами
Система право вих , соціа ль но-еко ном ічних,
орга нізаційн о-т ех нічних , сан іт арн о-г ігієні чних і лік ува ль нопрофі лак тичних з ахо дів т а засобі в, спрямованих на
зб ереження життя, зд оро в'я і працезд атно сті лю дин и в
процесі т руд ової д іяльності – це:
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До виконання робіт підвище ної небезпеки та тих, що потребують профе сійног о добору, допускаються
1. Особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи
2. Особи, які відчува ють, що упораютьс я із дорученню роботою
3. Особи, які пройш ли с пе ціальний інструктаж з охорони праці
4. Особи, які пройш ли медичний огляд
5. Особи, які пройш ли с тажування терміном 10 робочих днів
Хт о вста новлює факт н аявності такої неб езпечно ї виро бничої
ситу а ції, при якій працівник має пра во відмо витись ві д
до ру чено ї йо му роб оти?
1. Спеціаліст з в иявлен ня причин на дзвичайних ситуац ій
3. Ко місі я з р озслідування нещ асних випад кі в
4. Вл асни к підп риємства
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Відшко д ува ння шкод и, зап одія ної працівнико ві вн асл ід ок
у шк одження й ого зд оро в'я а бо в разі смерті пра цівник а, здійсн ю єт ься
1 . Фонд ом соціаль ного стр аху вання від нещасних випад ків в ідпо відно до
зако ну України "П ро з агально обо в'язко ве д ерж авне со ціальне стра хування
від нещасно го випадк у на вир обництві т а професійного захв орю вання, як і
спричинили втр ату пра це здатнос ті"

1

2

2. Спеціал істи з о хор они праці підпри ємства з а участю
пре дставни ка пр о фсп іл ки, ч лен ом яко ї він є, або
уп о вн о важ еної пр ацівни кам и о соб и з питань охоро ни
пра ці , а так ож стр ахо во го експ ерта з о хор они пр аці
5. П ос адо ва особ а сп еціаль н ого уп о вн о важеного ор гану
ви к он авчо ї вл ади з ох оро ни праці

Кому підпорядковуєтьс я служба охорони праці підприємства?
1. Інженеру з техніки безпеки
2. Безпосередньо роботодавцю
3. Державному інспектору з охорони праці
4. Предста внику територіального управління держнаглядохоронпраці
5. Виконавчій дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків
Дл я працюючих до якого віку є обов’язковим щорічний медичний огляд?
1. 20
2. 25
3. 21
4. 18
5. 23
Як часто посадові особи проходять навчання та перевірку знань з охорони праці?
1. 1 раз в рік
2. 1 раз в 3 роки
3. 2 рази на рік
4. 1 раз на 5 років
5. 3 рази на рік

194

195

1 . Б езпе ка ж иттєдіял ьно сті
2 . Ох ор о на праці
3 . Е р го номіка
4 . Гігієна пр аці
5 . В иро бнич а санітар ія

2. Фондом охо ро ни праці відпо відно д о з ако ну
Укр аїни “Про охо рону праці”
3. Фондом зароб ітно ї плати під приєм ства
4. За ра ху нок вл асних ко штів р обо то давця
5. За ра ху нок пенсійного фонд у

Хто може скасувати припис спеціаліста з ОП підприємства?
1. Головний інженер
2. Роботодавець
3. Предста вник профспілкової організації
4. Керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з охорони праці
5. Керівник дирекції фонду соціального страхува ння від нещасних випадків
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Скільки станов лять витрати на оп для підприємств , які викор истовують найману працю?
1. Не менше 0,2 відсотка від суми реалізованої продукції
2. Не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції
3. Ця цифра вказана трудовим законодавством
4. Не менше 1,5 відсотка від суми реалізованої продукції
5. Не менше 2,5 відсотка від суми реалізованої продукції
Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються не рідше ...
1. Одного разу на десять років
2. Одного разу в рік
3. Одного разу в п’ять років
4. Одного разу в три роки
5. Одного разу в 15 років
При втраті працівником працезда тно сті в зв’язку з нещасним
випад ко м н а виробни цтві а бо п роф есійним зах вор юв анн ям …
1 . Зб ерігаються місце р обо ти (по сад а) та середня зар о бітна плата
на весь пер іод д о відно вл ення пр ацез датно сті, або до
вста новл ення стійк ої в трати про ф есійно ї праце зд атно сті
2 . Зб ерігаються місце р обо ти (по сад а) та середня зар о бітна плата
на пер іод д о 2 років
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3 . Зб ерігаються місце роб оти (посад а) та сер ед ня з аро б іт на
пл ата на пер іод, заз на чений у тр удо вом у до гово рі
4 . Зб ерігаються місце роб оти (посад а) та сер ед ня з аро б іт на
пл ата на пер іод до 2 м ісяців
5 . Зб ерігаються місце роб оти (посад а) та сер ед ня з аро б іт на
пл ата на пер іод до 1 0 роб очих днів

В якиx випадках допускається ліквідація служби ОП?
1. При ліквідації підприємства
2. При припиненні використання найманої праці фізичною особою
3. При відсутності потреби в послугах служби ОП
4. При створе ні комісії з питань охорони праці
5. При звільнені керівника служби ОП із займаної посади
Які передбачаються витрати на охорону праці в державному або місце вих бюджетах на підприємствах, що
утримуються за рахунок бюджету?
1. Не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці
2. Не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці
3. Не менше 2,5 відсотка від фонду оплати праці
4. Не менше 5 відсотків від фонду оплати праці
5. Не менше 2 відсотків від фонду оплати праці

Застосування праці жінок забороняється:
1. На важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних робота х
2. На роботах медичного призначення
3. На роботах саніт арно-гігієнічного призначення
4. На роботах, пов’язаних з обслуговуванням та ремонтом обла днання
5. На роботах технологічного характеру
Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань визначаються …
1. Ста тутами, договорами між підприємствами, які утворили об'єднання
2. Медичними норма ми
3. Нормативними актами з охорони праці
4. Законодавчими документами з охорони праці
5. Міжнародними угодами
Який термін збере ження акта за формою н-1 разом з матеріалами розслідування ?
1. 45 років на підприємстві, де ст ався нещасний випадок
2. Не менш двох років
3. 25 років на підприємстві, де неща сний випадок узятий на облік, і не менше 5 років інші копії акта за формою н-1
4. 35 років на підприємстві, де неща сний випадок узятий на облік
5. 10 років

Який інструктаж проводять при зміні технологічного процесу, чи заміні модернізації устаткування, прил адів і
інструмента, вихідної чи сировини матеріалів і ін. Факторів, що впливають на охорону праці?
1. Вст упний
2. Первинний
3. Позаплановий
4. Періодичний
5. Цільовий

Знання яких нормативних актів про охорону праці перевіряють у фахівців виробництва?
1. Усіх нормативних актів про охорону праці
2. Нормативних актів, виконання яких входить у їхні службові обов'язки
3. На вибір комісії з перевірки знань
4. Нормативних актів, по яких вони пройшли навчання в навчальному закладі
5. Нормативних актів з пожежної та радіаційної безпе ки

Які документи розробляються і затверджуються керівником на підприємствах для організації навчання,
інструктажу і перевірки знань працівників з питань охорони праці?
1. Відповідне положення
2. Спеціальна інструкція
3. Плани-графіки проведення цієї роботи
4. Не потрібно розробка ніяких документів
5. Закон “про навчання з охорони праці”
Протягом якого час у працівник при незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці повинен
пройти повторне навчання та повторну перевір ку знань?
1. Протягом 10 днів
2. Протягом одного місяця
3. Протягом двох місяців
4. Протягом двох робочих днів
5. Протягом одного року
На кого покладається відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з
питань охорони праці на підприємстві?
1. На керівника підприємства
2. На спеціаліста служби ОП
3. На уповноважену особу трудовим коле ктивом з ОП
4. На голову комісії з проведе ння навчання та перевірки знань працівників з ОП
5. На заступника керівника підприємства
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На протязі якого часу новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці
до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування ?
1. На протязі 2-15 змін
2. На протязі 7 робочих днів
3. На протязі 1 місяця
4. На протязі 20 змін
5. На протязі 6 місяців
Наказом керівника якого органу призначаєтьс я комісія зі спеціального розслідування нещасного випадку на
підприємстві?
1. Служби охорони праці підприємства, де стався нещ асний випадок
2. Органу міс це вого самоврядування
3. Терит оріального орга ну Держпраці
4. Вищес тоящої профспілкової організа ції
5. Керівника підприємства, де стався нещасний випадок

На протязі якого часу пр оводиться спеціальне розс лідування нещасних випадків?
1. На протязі не більше 10 робочих днів
2. На протязі не більше 3 робочих днів
3. На протязі не більше 20 робочих днів
4. На протязі не більше 1 робочого дня
5. На протязі не більше 7 календарних днів

Куди направл яється хворий для остаточного вирішення питання про наявність професійного захворювання в
спірних випадках?
1. До міністерства охорони здоров’я
2. До інститут у медицини праці академії медичних наук (м. Київ)
3. До лікувально-профілактичного закладу
4. До головного лікаря по профпатології міста
5. До органів прокуратури

Хто здійснює громадський контроль за охороною праці на підприємстві?
1. Служба охорони праці
2. Власник підприємства
3. Предста вники профс пілкової організації
4. Комісія з пит ань охорони праці підприємства
5. Керівник виконавчої дирекції фонду соціального страхува ння від нещасних випадків

На протязі якого часу пр иймається органами Держпраці рішення про видачу дозволу на початок роботи
підприємства?
1. Протягом 10 днів із часу одержання заяви
2. Протягом 3 днів із часу одержання заяви
3. Протягом 20 днів із часу одержання заяви
4. Протягом 1 місяця із часу одержання заяви
5. Протягом 6 місяців із часу одержання заяви
Який державний орган виконавчої влади видає дозвіл власнику, або уповноваже ному ним органу, який створив
нове підприємство, відповідно до закону України "Про охорону праці"?
1. Органи державного нагляду за охороною праці
2. Місцева держадміністрація
3. Кабінет міністрів України
4. Мініс терства та інші відомства
5. Санітарно-епідеміологічна служба

Яка організація здійснює нагляд за діяльністю фонду соціального страхування від не щасних випадків?
1. Мініс терства та відомства
2. Наглядова рада
3. Виконавча дирекція фонду
4. Правління фонду
5. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади за охороною праці
Хто організовує керівництво роботою уповноважених осіб трудовим колективом з охорони праці?
1. Посадові особи Держпраці
2. Предста вники фонду соціального страхування від нещасних випадків
3. Спеціалісти служби охорони праці підприємства
4. Керівники профспілкової організації підприємства
5. Керівник підприємства

Роботодавець повинен письмово проінформувати пр ацівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг та
компенсацій
1. Не пізніше, як за 2 тижні
2. Не пізніше, як за 1 тиждень
3. Не пізніше, як за 1 місяць
4. Не пізніше, як за 2 місяці
5. Не пізніше, як за 6 місяців
Хто повине н, згідно закону України «Про охорону праці», забезпечувати усунення причин, що призводять до
нещас них випадків та професійних захворювань?
1. Спеціаліст служби охорони праці
2. Роботодавець
3. Уповноважені ос оби трудовим колективом
4. Предста вники профс пілкових організацій
5. Працівники підприємст ва
Хто на підприємстві має право надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників,
які порушують вимоги щодо охорони праці?
1. Спеціаліст служби охорони праці
2. Роботодавець
3. Уповноважені ос оби трудовим колективом
4. Предста вники профс пілкових організацій
5. Працівники підприємст ва
Хто на підприємстві має право зупиняти роботу виробництва, діл ьниці, машин, механізмів у разі порушень, які
створюють загрозу життю чи здоров’ ю працюючих?
1. Керівник медичної служби підприємства
2. Спеціаліст служби охорони праці
3. Уповноважені ос оби трудовим колективом
4. Предста вники профс пілкових організацій
5. Працівники підприємст ва
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З якою метою на підприємстві за рішення трудового коле ктиву може створюватись комісія з питань охорони праці?
1. Для розслідування нещасних випадків
2. Для забезпечення пропорційної участ і працівників у вирішенні будь-яких пита нь безпе ки, гігієни праці та виробничого
середовища
3. Для розслідування аварій на підприємстві
4. Для проведення навча ння та перевірки знань з охорони праці
5. Для проведення профілактичних робіт з охорони праці
За яких умов допускаються в експлуатацію технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні
засоби, придбані за кордоном?
1. За наявност і т оварного чеку
2. За наявност і сертифікату їх якості
3. За наявност і умови проведення експе ртизи на відповідність їх нормативно-пра вовим актам з охорони праці
4. За наявност і захисних засобів
5. За наявност і умов їх зберігання
Я ким д оку мен то м ви знача ю ться вид и за ох очень д о
3 . Зак оно м У кр аїни «Про загаль ноо бов’язк ове дер жавне
праці вників за акт ивну у ча сть у зд ій сненні зах одів що до
со ціальне стра хування від не щасного випад ку на вир обництві
підвище ння рівня безпе ки та по ліпшення у мов праці?
та проф есійного з ахво р ювання, які с пр ичинил и в трату
1 . Ко л ектив ним до гово ром , угодо ю
пр ацездатно сті »
2 . Зак оно м України «Про о хо рону праці»
4 . Зак оно м У кр аїни «Про охо рону здор ов’я»
5 . Ко д ексом законів пр о працю

Професійні спіл ки та уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці здійснюють...
1. Розподіл кош тів на охорону пра ці
2. Забезпечення працюючих, засобами індивідуального захисту.
3. Проведення навчання працюючих з охорони праці
4. Державній нагляд за дотриманням законодавства з охорони праці
5. Громадський контроль з охорони пра ці
До якого виду відповідальності притя гаються винні особи за порушення вимог законодавства та інших
нормативних актів про охор ону праці, якщо це порушення створювало небезпеку для життя або здоров'я громадян?
1. Кримінальна відповідальність
2. Адмініс тративна відповідальність
3. Дисциплінарна відповідальність
4. Мат еріальна відповідальність
5. Немає відповідальності
Який орган організовує розслідування, у разі коли нещас ний випадок стався з особою, яка забезпечує себе роботою
самос тійно?
1. Спеціально уповноважений орган державної виконавчої влади з питань охорони праці
2. Робочий орган виконавчої дире кції фонду за місцем настання нещасного випадку
3. Кабінет міністрів України
4. Генеральний прокурор та підпорядковані йому прокурори
5. Спеціально уповноважений орган державної виконавчої влади з питань гігієни праці

За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прир івнює ться до...
1. Керівників основних виробничо-технічних служб підприємства
2. Власника підприємства
3. Посадових осіб с пеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань охорони праці
4. Посадових осіб с пеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань пожежної безпеки
5. Посадових осіб с пеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань гігієни праці
Де зд і йснюється пі дготовка працівників д ля
вико нання роб іт з під вищ ено ю небезпекою?
1. Тіл ьки на підприємстві
3. Тіл ьки в те риторіал ьном у о ргані Дер жпр аці
4. Тіл ьки у вико навчо му о ргані ф онд у со ціально го
стра хування від не щасних випадк ів на виро б ництві
5. Тіл ьки в держав них о рганах са мо вряд ування

Хто узгоджує та затверджує пере лік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки
виробництва?
1. Керівник підприємства
2. Посадова особа Держпраці
3. Узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства
4. Керівник профспілкової організації
5. Керівник структурного підрозділу
Де прох одять навчання та п еревірку зна нь з о хорони праці заст уп ники керівни ків міністерст в т а ін ших цент ральн их
о рган ів викона вчої влад и, спеціалісти служб и охорони праці, ч лени ко місії з перевірк и знань з охорони праці ци х
о рган ів, кер івники та виклада чі ка федр о хо рони п рац і вищих заклад ів ос віт и (д алі - ВЗО) , г алу зевих і регіон альних
на вча льних центрів з ох оро ни пра ці, керівники підприємст в, виро бничих , науко во- вироб ничих об'єднань чисельністю
по на д 50 0 пра цівник ів
1 . У національному нау ко во-д осл ідном у інституті ох оро ни праці
4 . Тіл ьки у в ико навчом у о ргані фонду со ціа льного
2 . На під пр иєм стві
с трах ування від нещ ас них випадк ів на в иро бництв і
3 . У тер итор іаль но му спеціал ьно уповно ва жено му органі
5 . Тіл ьки в д ер жавних органах само вряд ув ання
д ерж авно ї вико навч ої влад и з питань о хоро ни праці

Протягом як ого часу к ерівники пі дп риємств, вироб ничих т а
науко во -виробничих о б' єднань, а т ак ож п оса до ві о соб и цехів,
дільниць , ви робництв, д е ст ала ся т ех ногенна авар ія ч и к ата строфа
повинні пройти поза чергове навча нн я та переві рку зна нь з пита нь
ох орони пра ці?
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2 . Т ільк и в ЗО (пр офесійно-техні чні уч ил ища, навчал ьнокур сов і ко м бі нати, центр підго товки і перепідгото вки
р об ітничих кад рів тощо , у т.ч. в ідпо відні підр озд іли в
о ргані заціях і на підприємствах ) , як і одер жал и в
уста но вленом у по ряд ку ліценз ію М іно сві ти та до з віл
Дер жпр аці на про вадження так ого навч ання

1 . Пр отя го м 3
2 . Пр отя го м 1
3 . Пр отя го м 6
4 . Пр отя го м 1
5 . Пр отя го м 3

міся ців
міся ця
міся ців
р ок у
р ок ів

Який інструктаж з охорони праці не проводить безпосер едній керівник робіт (начальник виробництва, цеху,
дільниці, майстер) ?
1. Первинний
2. Повторний
3. Позаплановий
4. Цільовий
5. Вст упний
На кого покладається власником організація роботи кабінету охорони праці згідно з типовим положенням про
службу охорони праці?
1. На керівників структурних підрозділів
2. На уповноважених осіб трудовим колективом з охорони праці
3. На представників профспілок
4. На власника підприємства
5. На керівника служби охорони праці підприємства
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Якою площею надаєтьс я спеціальне приміщення для обладнання кабінету охорони праці, згідно з вимогами СНИП
2.09.04-87 "Адмініс тративні та побутові будівлі", якщо чисельність працівників підприємства до 1000 осіб?
1. 20 м2
2. 24 м2
3. 48 м2
4. 72 м2
5. 100 м2
Якою площею надаєтьс я спеціальне приміщення для обладнання кабінету охорони праці, згідно з вимогами СНИП
2.09.04-87 "Адмініс тративні та побутові будівлі", якщо чисельність працівників підприємства від 1001 до 3000 ос іб?
1. 20 м2
2. 24 м2
3. 48 м2
4. 72 м2
5. 100 м2
Якою площею надаєтьс я спеціальне приміщення для обладнання кабінету охорони праці, згідно з вимогами СНИП
2.09.04-87 "Адмініс тративні та побутові будівлі", якщо чисельність працівників підприємства від 3001 до 5000 ос іб?
1. 20 м2
2. 24 м2
3. 48 м2
4. 72 м2
5. 100 м2

В якому році було ос танній раз прийнято із змінами та поправками Закон України «Про охорону праці»?
1. 1972р.
2. 2002р.
3. 1992р.
4. 1982р.
5. 2007р.
В якому випадку комісія з розслідування нещасних випадків на виробництві вважається правомірною?
1. Якщо до її складу входить 4 члени.
2. Якщо до її складу входить 6 членів.
3. Якщо до її складу входить 3 члени.
4. Якщо до її складу входить 10 членів.
5. Якщо до її складу входить 5 членів.

В якій кількості на кожного поте рпілого комісія з розслідування нещасних випадків складає акт з розслідув ання
нещас ного випадку за формою Н1?
1. В 6-и екземплярах.
2. В 3-х екземплярах.
3. В 5-и екземплярах.
4. В 9-и екземплярах.
5. В 4-х екземплярах.

Який орг ан на підприємстві проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці?
1. Служба головного інженера підприємстві.
2. Комісія з розслідування нещасних випадків.
3. Служба охорони праці підприємства.
4. Профспілковий орган.
5. Трудовий колектив.
Який інструктаж з охорони праці проводять перед виконанням робіт, не передбачених трудовою угодою?
1. Первинний.
2. Позаплановий.
3. Повторний.
4. Цільовий.
5. Вст упний.

Який інструктаж з охорони праці проводиться для працівника при пе реведе ні його з одного вир обничого цеху в
інший?
1. Первинний.
2. Позаплановий.
3. Повторний.
4. Цільовий.
5. Вст упний.

Я кий з ахист металок онстру кцій назива ється ка то дним?
3 . Като дним наз иваєть ся з ахист металок онстр укцій
1 . Ка тод ним наз ив ається захист мета ло констр укцій в ід к оро зії за ра ху нок в ід к оро зії з а р аху нок укл ад ання в лож ементах
ї х катод ної поляризаці ї з а допом ого ю струм у ві д з ов ні шньо го джерела
4 . Като дним наз иваєть ся з ахист металок онстр укцій
2 . Ка тод ним наз ив ається захист мета ло констр укцій в ід к оро зії за ра ху нок в ід к оро зії з а р аху нок їх ано дно ї пол яр изаці ї за
з ахисту б ітумо м
д о помо гою стр уму від зо вніш ньо го джерела
5 . Ка тод ним наз ив ається захист мета ло констр укцій в ід к оро зії за ра ху нок ї х като д но ї пол яр иза ції з а д опо мого ю стр уму від
авто ном ного дж ере ла
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Я ким способо м зах ищаю ть під земні т рубопроводи і
металоконстру кції від ґ рунтово ї коро зії?
1 . Підзем ні тру бопр ов оди і м етал ок онструк ції зах ищають від
ґр унтово ї ко роз ії о д ним спосо бом : пасивним
2 . Підзем ні тру бопр ов оди і м етал ок онструк ції зах ищають від
ґр унтово ї ко роз ії о д ним спосо бом : ак тивним
5 . Підзем ні тру бопр ов оди і м етал ок онструк ції зах ищають від ґр у нтової
ел ектрич ним ; м агнітним

3 . Підзе мні тр убо про води і метало констру кції
з ахищають від ґру нтової кор оз ії дв ома спосо б ами:
пас ивним; активним
4 . Підзе мні тр убо про води і метало констру кції
з ахищають від ґру нтової кор оз ії трьом а спосо бам и:
пас ивним; активним; еле ктр ичним
кор оз ії чо тирма способ ами: пасив ним; ак тивним ;

Які є основні методи електричного захисту?
1. електричний дренаж; катодний захист; протекторний захист
2. електричний дренаж; магнітний захист; протекторний захист
3. електричний дренаж; катодний захист; зе мляний захист
4. електричний дренаж; катодний захист; електричний захист
5. електричний дренаж; магнітоелектричний захист; протекторний захист
На якій висоті варто встановлювати ручні пожежні датчики?
1. Р учні пожежні датчики варто встановлювати на висоті 1,5м від рівня землі чи підлоги, у легкодоступних місцях.
2. Р учні пожежні датчики варто встановлювати на висоті 2,5м від рівня землі чи підлоги, у легкодоступних місцях.
3. Р учні пожежні датчики варто встановлювати на висоті 0,5м від рівня землі чи підлоги, у легкодоступних місцях.
4. Р учні пожежні датчики варто встановлювати на висоті 2м від рівня землі чи підлоги, у легкодоступних місцях.
5. Р учні пожежні датчики варто встановлювати на висоті 1м від рівня землі чи підлоги, у легкодоступних місцях.
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Дайте визначення поняття «Технологічний процес»
1. Це сукупність операцій обробки деталей на металорізальних верстатах
2. Процес механічної обробки заготовки
3. Це частина виробничого процес у, яка міс тить у собі дії, що змінюють і послідовно визначають ста н предмета виробництва
4. Послідовне наближення заготовки за допомогою операцій механічної обробки до готової деталі
5. Зміна розмірів, форми та властивостей предмет у виробництва
Дайте визначення поняття «Технологічний перехід»
1. Технологічний перехід - частина технологічної операції
2. Технологічний перехід – сукупність технологічних та допоміжних робочих ходів
3. Технологічний перехід – завершена частина технологічної операції, що виконується при незмінному інструменті та режимах
різання
4. Технологічний перехід - частина технологічного процесу, що виконується на одному верстаті
5. Технологічний перехід - за верш ена частина технологічного процесу, що виконується на одному верстаті

Які елементи входять до складу технологічної систе ми?
1. Заготовка, інструмент, пристрій і верстат
2. Заготовка, інструмент, робітник і ве рстат
3. Деталь, інструмент, пристрій і верстат
4. Заготовка, мірний інструмент, пристрій і верстат
5. Робітник, верст ат , верстатний пристрій, контрольний пристрій
Які є методи визначення припуску на механічну обробку
1. Нормативні
2. Заводські
3. Прямого вимірювання
4. Експериментальні
5. Цехові
Що називають припуском?
1. Шар матеріалу, який на лежить видалити з поверхні заготовки під час її обробки різанням
2. Шар матеріалу, який на лежить здеформувати на поверхні заготовки під час її обробки
3. Шар матеріалу, який добавляють на на йбільш відповідальні ділянки деталі
4. Припуск – шар матеріалу, що ут ворюється на поверхні заготовки при її виготовленні
5. Припуск – шар матеріалу на поверхні заготовки , щ о має велику шорсткість

На діл ьниці механічного цеху із 17 робочих місць протягом місяця виконується 85 операцій. Якого типу є
виробництво на дільниці?
1. Мас ове
2. Мас ове
3. Середньосерійне
4. Дрібносерійне
5. Одиничне

Під час обробки на свердлувальному верстаті інструмент та заготовка здійснюють рухи:
1. Заготовка- обертальний, інструмент – поступальний
2. Заготовка- поступальний, інструмент – обертальний
3. Заготовка- нерухома, інструмент – обертальний і поступальний
4. Заготовка- поступальний, інструмент – поступальний
5. Заготовка- обертальний, інструмент – обертальний
Яка конструкція машини є технологічною?
1. Конструкція, яка має на йменшу масу
2. Це така конструкція, яка має просту принципову схему, високий рівень уніфікації й низьку мате ріаломісткість
3. Це конструкція, яка є простою у виготовленні та ремонті
4. Це конструкція, яка ма є найме нш у собівартість виготовлення
5. Це конструкція із найбільшим життєвим циклом
Яким показником характеризується тип виробництва
1. Тип виробництва характеризуєть ся річною програмою випуску виробів
2. Тип виробництва характеризуєть ся кое фіцієнтом використання матеріалу
3. Тип виробництва характеризуєть ся кое фіцієнтом закріплення операцій
4. Тип виробництва характеризуєть ся річним фондом часу роботи верстатів
5. Тип виробництва характеризуєть ся річним фондом часу роботи робітників
Що таке "операція технологіч ног о процесу"?
1. Це обробка однотипних поверхонь деталі при постійному затискові де талі
2. Це закінчена частина технологічного процесу, що виконуєтьс я одним інструментом
3. Це послідовна обробка деталі на одному верстаті
4. Це закінчена частина технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці
5. Це закінчена частина технологічного процесу, що виконуєтьс я одним робітником
Принцип концентрації операцій означає:
1. Принцип концентрації операцій означає:
2. Виконання на одній опера ції якомога більшого обсягу робіт
3. Розподілення обробки між кількома верстатами
4. Виконання операції кількома робітниками
5. Використання на одній операції найбільшої кількості інструментів

Дайте правильне визначення «складання»
1. Складання - об`єднання деталей у складальні одиниці
2. Складання - поділе ння виробу на окремі складальні одиниці
3. Складання - це частина виробничого процесу, у якій виконують послідовне з`єднання та фіксацію всіх деталей, що входят ь
до складу виробу
4. Складання - це процес регулювання і контролю якості виробу
5. Складання - це процес регулювання і контролю якості виробу

На верстатах яког о типу найбільш характерним є застосування пристроїв, що відносяться до патронів?
1. Стругальних
2. Фрезерних
3. Плоскошліфувальних
4. Токарних
5. Протягувальних
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Що означає поняття "Машинний час" ?
1. Час знаходження заготовки на верста ті
2. Час на встановлення, затиск, обробку т а вимірювання деталі
3. Час на підведення інс трументу до оброблюваної поверхні
4. Час на врізання, обробку , вихід інструме нт у
5. Час на підготовку верстата, отримання інструменту та пристроїв
На верстатах яког о типу найбільш характерним є застосування пристроїв, що називаються кондукторами?
1. Токарних
2. Фрезерних
3. Шліфувальних
4. Свердлувальних
5. Протягувальних
На верстатах яког о типу найбільш характерним є використання пристроїв, що називаються оправками?
1. Свердлувальних
2. Плоскошліфувальних
3. Токарно-гвинторізних
4. Фрезерних
5. Фрезерних
Що таке "Робоче місце"?
1. Це верст ат, на якому виконуєт ься обробка деталей
2. Це частина т ериторії цеху, на якій розміщуєть ся верс тат
3. Це частина площ і виробничої дільниці, на якій виконується т ехнологічна операція
4. Це частина виробничої площі, обладнаної всім необхідним для виконання робіт
5. Це частина т ериторії цеху, на якій розміщуєть ся верс тат та знаходиться робітник
Що таке "тип виробництва"?
1. Це методи, засоби та організаційні форми, що використовуються під час виготовлення машини
2. Це класифіка ційна категорія виробництва , що характеризує обсяги випуску виробів
3. Це характеристика виробництва за номенклатурою випуску продукції
4. Це характеристика періодичності запуску виробів у виробництво
5. Це класифіка ційна категорія виробництва , яку виділяють за ознака ми широти номе нкла тури, регулярност і, стабільності й
обсягу випуску виробів

Що таке "партія деталей"?
1. Це кількість деталей, що запускається у виробництво на протязі місяця
2. Це кількість деталей, що обробляється на всіх верста тах дільниці на протязі дня
3. Це кількість деталей, що одночасно обробляєт ься на всіх верстатах дільниці
4. Це кількість деталей одного найменування, що одночасно або безперервно запускаються у виробництво
5. Це кількість деталей, що періодично запускається у виробницт во
Щ о нази вається з аго товкою ?
1. Загото вка - це предм ет в иро бн ицтв а, з яко го з міною
ф орм и, р озм ірів, вл астиво стей по вер хонь і м атеріалу
виготовл яють дета ль або не ро знімну скл ада льн у
од ини цю
2. Загото вка - це ви ріб на поч атко ві й стадії обр обки

267

1
268

3
269

3
270

3
271

3
272

4
273

2

3. З аготовк а - це вир іб, отр иман ий лив арн им и, спосо бам и,
спо соб ами обр обк и тиском , різання м п ро кату , із ви користан ням
методів п о рош ков ої м еталур гії
4. З аготовк а - це д еталь н а поч атко вій стад ії о бро бки
5. З аготовк а - це початк овий предм ет в иро бн ицтв а в механічн о му
цех у

На верстатах яког о типу найбільш характерним є використання пристроїв типу лещат?
1. Токарних
2. Протягувальних
3. Фрезерних
4. Зубофрезерних
5. Плоскошліфувальних
Складальна одиниця, це:
1. Сукупність з`єднаних між собою деталей за допомогою складальних операцій
2. Дві й більше дета лей, з`єднаних між собою
3. Сукупність з`єднаних між собою деталей а бо інших складальних одиниць, які монтують незалежно від решти машини
4. З`єдна ні між собою деталі для подальшого складання машини
5. Сукупність з`єднаних між собою деталей а бо інших складальних одиниць
Що таке "виріб машинобудівного виробництва"?
1. Це деталі і складальні одиниці, що виготовляються на даному підприємстві
2. Це машина, що виготовляється на підприємстві
3. Це предмет або на бір предметів виробництва, які виготовляють або належить виготовляти на даному підприємстві
4. Це машина або її еле менти
5. Це сукупність деталей, з`єднаних між собою за допомогою с кладальних опера цій
Що означає поняття "Виробничий процес "?
1. Виготовлення , с кладання і випробування виробу
2. Процес отримання заготовок і готових де талей
3. Сукупність усіх дій, потрібних на да ному підприємстві для перетворення початкових матеріалів (сировини) у готовий виріб
4. Сукупність технологічних та допоміжних процесів
5. Процес складання деталей і складальних одиниць у виріб
На діл ьниці механічного цеху із 23 робочих місць протягом місяця виконується 285 операцій. Якого типу є
виробництво на дільниці?
1. Мас ове
2. Одиничне
3. Крупносерійне
4. Середньосерійне
5. Дрібносерійне

Під час обробки на фрезерному верстаті інструмент та заготовка здійснюють рухи:
1. Заготовка- обертальний, інструмент – поступальний
2. Заготовка- поступальний, інструмент – обертальний
3. Заготовка- нерухома, інструмент – обертальний і поступальний
4. Заготовка- поступальний, інструмент – поступальний
5. Заготовка- обертальний, інструмент – обертальний

31 липня 2020 р.

Страница 21 из 30

274

4
275

1
276

4
277

4
278

3
279

5
280

4
281

4
282

1
283

1
284

3
285

1
286

1

Під час обробки на стругальному верстаті інструмент та заготовка здійснюють рухи:
1. Заготовка- обертальний, інструмент – поступальний
2. Заготовка- поступальний, інструмент – обертальний
3. Заготовка- нерухома, інструмент – обертальний і поступальний
4. Заготовка- поступальний, інструмент – поступальний
5. Заготовка- обертальний, інструмент – обертальний
Під час обробки на токарному верстаті інструмент та заготовка здійснюють рухи:
1. Заготовка- обертальний, інструмент – поступальний
2. Заготовка- поступальний, інструмент – обертальний
3. Заготовка- нерухома, інструмент – обертальний і поступальний
4. Заготовка- поступальний, інструмент – поступальний
5. Заготовка- обертальний, інструмент – обертальний
Який цех із перерахованих не відноситься до основних цехів?
1. Заготівельний
2. Механічний
3. Термічний
4. Інструментальний
5. Складальний
Який цех із перерахованих віднос иться до допоміжних цехів?
1. Заготівельний
2. Механічний
3. Термічний
4. Інструментальний
5. Складальний
При одиничному типі виробництва кваліфікація робітників є:
1. Низькою
2. Середньою
3. Високою
4. Універса льною
5. Будь-якою
При масовому типі виробництва кваліфікація робітників є:
1. Будь-якою
2. Середньою
3. Високою
4. Універса льною
5. Низькою
Виберіть марку матеріал у, яку можна використати дл я виготовлення заготовки ливарним способом:
1. Ста ль 50
2. У8А
3. Ста ль Ст. 5
4. Ста ль 35Л
5. Ста ль 12ХН3А
Виберітьв марку матеріалу, яку можна використати для виготовлення заготовки ливарним способом:
1. Ста ль 50
2. Д12
3. Ста ль 12ХН3А
4. БрОЦС 4-4-4
5. Ста ль У8А
Як називаються найвищі точність або шорсткіс ть, які можна досягти даним методом у найспр иятливіших
виробничих умовах, незважаючи на затрати часу й коштів?
1. Досяжними
2. Економічними
3. Допустимими
4. Нормальними
5. Мінімальними

Організаційна форма виробництва може бути:
1. Потокова
2. Подетальна
3. Верстатна
4. Змінна
5. Професійна
При проектуванні технолог ічного проце су вирішуються задачі:
1. Оперативні
2. Професійні
3. Економічні
4. Загальні
5. Технологічні
Точність обробки на верс татах забезпечується методом:
1. Пробних ходів та вимірів
2. Нормативним
3. Прямого вимірювання
4. Експериментальним
5. Розрахунковим
До вихідних даних при проектуванні технол огічного процесу механічної обробки віднося ть:
1. Робоче кре слення дет алі
2. Технічні характеристики верстата
3. Технічні характеристики пристрою
4. Схема складання виробу
5. План дільниці механічної обробки
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Точність обробки на верс татах забезпечується методом:
1. Автоматичним
2. Нормативним
3. Прямого вимірювання
4. Експериментальним
5. Одиничним
Організаційна форма виробництва може бути:
1. Групова
2. Подетальна
3. Верстатна
4. Змінна
5. Професійна
Напрямна технологічна база л ишає заготовку такої кількості степенів вільності
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
Похибки обробки поділяють на такі:
1. Вибіркові
2. Систе матичні
3. Постійні
4. Змінні
5. Екстремальні
Похибки обробки поділяють на такі:
1. Вибіркові
2. Випадкові
3. Постійні
4. Змінні
5. Екстремальні
Дайте визначення поняття «База»
1. База – комплект трьох поверхонь заготовки
2. База – поверхня або сукупність поверхонь, лінія, точка, що належать заготовці та використовуються для базування
3. База – найбільш розвинута поверхня заготовки
4. База – поверхня, на яку заготовка встановлюється при механічній обробці
5. База - поверхня, якою дета ль відносно орієнтується
За призначенням бази поділяються на:
1. Технологічні
2. Опорні
3. Напрямні
4. Установочні
5. Змінні
Два точно обробле них отвори на площині роз’єму корпус а редуктора є:
1. Основними базами
2. Напрямними базами
3. Шт учними базами
4. Опорними базами
5. Установочними базами
Центрові отвори при обробці вал а є:
1. Основними базами
2. Напрямними базами
3. Шт учними базами
4. Опорними базами
5. Установочними базами
При базув анні призматичних деталей головною є схема базування:
1. По отвору та площині
2. По двох отворах та площині
3. По трьом площинам
4. По центровим отворам
5. На бобишки
При базув анні довгої циліндричної деталі вона лишає ться такої кількості степеней вільності:
1. 3
2. 5
3. 6
4. 4
5. 2
При співпаданні технологічної та конструкторс ької баз похибка базування дорівнює:
1. Допускові на розмір між технологічною та конструкторською базами
2. Різниці між допусками на розміри те хнологічної та конструкторської баз
3. Нулю
4. 10 мкм
5. 5 мкм
При поздовжній токарній обробці нежорсткого вала виникає похибка:
1. Лінійних розмірів
2. Розміщення поверхонь
3. Хвилястість
4. Форми
5. Відхилення від круглості
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Розмірне спрацювання токар ного різця при чистовому точінні зовнішньої поверхні партії деталей типу «диск»
призводить до виникнення похибки:
1. Форми
2. Лінійних розмірів
3. Розміщення поверхонь
4. Діаметральних розмірів
5. Радіальне биття

Геометричні не точності свер длувального верстата в процесі обробки заготовки приводять до:
1. До виникнення с ис тема тичної похибки обробки
2. До появи похибки форми обробленої поверхні
3. До виникнення випадкової похибки обробки
4. До зміни розміру обробленої поверхні
5. Усі відповіді правильні
При базув анні короткої циліндричної деталі вона лишається такої кількості степе нів вільності
1. Трьох
2. Чотирьох
3. П’яти
4. Двох
5. Однієї
Виберіть складові елементи припус ку на механічну обробку:
1. Поверхневі напруження, міцніс ть матеріалу, шорсткість поверхні, просторові відхилення
2. Шорсткість поверхні, дефектний шар, просторові відхилення, похибка установки
3. Шорсткість поверхні, міцність матеріалу, відхилення форми, похибка уст ановки
4. Хвилястість поверхні, дефе ктний шар, відхилення від круглост і, похибка базування
5. Шорсткість поверхні, дефектний шар, просторові відхилення, похибка затиску

Як установлюється: коротка циліндрична заготовка при обробці внутрішньої циліндричної пов ерхні на токарному
верстаті ?
1. На циліндричній оправці в центрах
2. У трьохкулачковому патроні
3. У поводковому патроні
4. У центрах
5. У трьохкулачковому патроні із підтримкою заднім центром

Типова схема виготовле ння деталі охоплює таку кількість етапів:
1. Шість
2. Два
3. Чотири
4. Пять
5. Вісім
Якщо деталь не має точних поверхонь, то із типової схеми обробки виключається етап:
1. Отримання заготовки, попередня термічна обробка і очищення заготовки
2. Попередня механічна обробка
3. Кінцева термічна обробка
4. Викінчувальна обробка
5. Нанесення захисних і декоративних покриттів
Якщо матеріал деталі не потребує зміцнення, то із типової схеми обробки виключається етап:
1. Отримання заготовки, попередня термічна обробка і очищення заготовки
2. Попередня механічна обробка
3. Кінцева термічна обробка
4. Викінчувальна обробка
5. Нанесення захисних і декоративних покриттів
Принцип концентрації операцій означає:
1. Використання на одній операції кіль кох верстатів
2. Виконання на одній опера ції якомога більшого обсягу робіт
3. Розподілення обробки між кількома верстатами
4. Виконання операції кількома робітниками
5. Використання на одній операції найбільшої кількості інструментів
Перелік де талей усіх найменувань, що виготовляють у цеху називається:
1. Розмір запуску
2. Номенклатура
3. Партія
4. Сортамент
5. Програ ма
Виберіть прав ильний маршрут обробки вала:
1. Точіння ступенів – рихтування – термообробка – центрування – чистова обробка
2. Термообробка – центрування – точіння торців – шліфування
3. Точіння торців - центрування – точіння ступенів - чистова обробка
4. Точіння торців - точіння ступенів - чистова обробка – термообробка
5. Точіння ступенів – термообробка – шліфування - центрування
Чорнова база повинна відповідати таким вимогам:
1. Мат и найбільший припуск на обробку
2. Мат и найме нші габаритні розміри
3. Мат и найбільшу шорсткість та відхилення форми
4. Мат и найбільші габаритні розміри
5. Повинна залишатись необробленою після закінчення обробки або мати найменший припуск
Штучні бази пр изнач ені для таких цілей:
1. Зручності вимірювання оброблюваного розміру
2. Для надійного затиску деталі і за безпечення принципу постійності баз
3. Для збільшення жорс ткості заготовки
4. Для суміщення вимірюваль них та конструкторських баз
5. Для суміщення технологічних та вимірюва льних баз
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Детал і машин поділяють на таку кількість класів:
1. Один
2. Два
3. Чотири
4. Сім
5. Десять
Дл я забезпечення постійності базування при обробці корпусних деталей на них створюють спеціал ьні поверхні
1. Лиски
2. Один точний отвір
3. Точну площину
4. Два точні отвори
5. Фаски
Дл я зручності обробки більшості поверхонь вала створюють спеціальні поверхні:
1. Лиски
2. Шийки
3. Канавки
4. Центрові отвори
5. Фаски
Який технологічний документ містить опис однієї опе рації із вказанням переходів і режимів різання?
1. Операційна карта
2. Маршрутна карта
3. Карта на ладок
4. Технологічна інструкція
5. Маршрутно-операційна карта
Бази, що використовуються на першій технологічній операції, називаються:
1. Шт учні
2. Установочні
3. Чорнові
4. Технологічні
5. Допоміжні
Технологічний процес, що відноситься до виробів одного найменування, типорозміру і виконання, незалежно від
типу виробництва називається:
1. Типовим
2. Одиничним
3. Груповим
4. Ста ндартним
5. Уніфікованим

Метод складання, при якому у вузол включають деталі без їх вибор у, заміни або зміни розмірів, називають методом
1. Повної взаємоза мінності
2. Неповної взаємоза міннності
3. Припас ування
4. Групової взаємозамінності
5. Регулювання

Методи дос ягнення точності, які потребують зміни розміру однієї із деталей вузл а в ході складання, називаються
методами:
1. Повної взаємоза мінності
2. Неповної взаємоза міннності
3. Припас ування
4. Групової взаємозамінності
5. Регулювання

Детал ь, розмір якої змінюється ( при використанні методу регулювання або припасування) називається:
1. Прокладка
2. Ша йба
3. Компенсатор
4. Регулятор
5. Гвинт
До технологічної документації відносяться:
1. Маршрутні карти
2. План робочого місця
3. Топографічні карти
4. План дільниці
5. План цеху

Опис технологічного процесу, в якому зміст операцій дається без вказання переходів та режимів обробки,
називається:
1. Операційним
2. Маршрутним
3. Маршрутно-операційним
4. Одиничним
5. Груповим

Опер ація розмітки корпусних деталей застосовується при при обробці заготовок:
1. Дрібних ве ликими партіями
2. Крупногабаритних та важких
3. У крупносерійному виробництві
4. У масовому виробництві
5. У середньосе рійному виробництві
Групов ий технологічний процес пе редбачений для цілей:
1. Спіль ного виготовлення групи де талей подібної конфігурації
2. Застосування групи верстатів одинакового типу
3. Застосування групи пристроїв
4. Застосування групи інструментів
5. Застосування групи пристроїв та інст руме нтів
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Організаційна форма виробництва може бути:
1. Потокова
2. Подетальна
3. Верстатна
4. Змінна
5. Професійна
Яка конструкція машини є технологічною?
1. Конструкція, яка має на йменшу масу
2. Це така конструкція, яка має просту принципову схему, високий рівень уніфікації і низьку матеріаломісткість
3. Це конструкція, яка є простою в виготовленні та ремонті
4. Це конструкція, яка ма є найме нш у собівартість виготовлення
5. Це конструкція із найбільшим життєвим циклом
Організаційна форма виробництва може бути:
1. Групова
2. Подетальна
3. Верстатна
4. Змінна
5. Професійна
При проектуванні технолог ічного проце су вирішуються задачі:
1. Оперативні
2. Професійні
3. Економічні
4. Загальні
5. Технологічні
Точність обробки на верс татах забезпечується методом:
1. Пробних ходів та вимірів
2. Нормативним
3. Прямого вимірювання
4. Експериментальним
5. Розрахунковим
До вихідних даних при проектуванні технол огічного процесу механічної обробки віднося ть:
1. Робоче кре слення дет алі
2. Технічні характеристики верстата
3. Технічні характеристики пристрою
4. Припуски на обробку пове рхонь
5. Норми часу на обробку поверхонь
Як називаються найвищі точність або шорсткіс ть, які можна досягти даним методом у найспр иятливіших
виробничих умовах, незважаючи на затрати часу й коштів?
1. Робоче кре слення дет алі
2. Технічні характеристики верстата
3. Технічні характеристики пристрою
4. Припуски на обробку пове рхонь
5. Норми часу на обробку поверхонь

Точність обробки на верс татах забезпечується методом:
1. Автоматичним
2. Нормативним
3. Прямого вимірювання
4. Експериментальним
5. Одиничним
Виберіть марку матеріал у, яку можна використати дл я виготовлення заготовки ливарним способом:
1. Ста ль 50
2. У8А
3. Ста ль Ст.5
4. Ста ль 35Л
5. Ста ль 12ХН3А
Виберіть марку матеріал у, яку можна використати дл я виготовлення заготовки ливарним способом:
1. Ста ль 50
2. Д12
3. Ста ль 12ХН3А
4. БрОЦС 4-4-4
5. Ста ль У8А
Виберіть марку матеріал у, яку можна використати дл я виготовлення заготовки методом штампування
1. А20
2. Д12
3. Ста ль 50Г
4. КЧ30
5. СЧ20
Виберіть марку матеріал у, яку можна використати дл я виготовлення заготовки методом кування
1. ВЧ40
2. Л80
3. 35Л
4. 40Х
5. АК8
При обробці деталей типу «важіль» головні вимоги по точності пред’являються до поверхонь:
1. Головних отворів
2. Різьбових отворів
3. Бокових площин
4. Торців
5. Ступінчастих поверхонь
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Якщо при виготовленні в ала є опер ація термічної обробки, то після цієї опер ації наступною операцією є:
1. Шліфування шийок вала, що мають найменший діаме тр
2. Шліфування шийок вала, що мають найбільший діаметр
3. Відновлення центрових отворів
4. Чистове точіння профіля вала
5. Шліфування торців вала
Чистова обробка опорних шийок шпинделя проводиться із використанням:
1. Спеціальних пробок
2. Кондукторів
3. Патронів
4. Ле щат
5. Призм
При виготовленні валів на першій операції виконується:
1. Точіння шийок найменшого діаметру
2. Точіння шийок найбільшого діаметру
3. Підрізання т орця
4. Підрізання т орців та центрування
5. Свердлування центрових отворів
Яку підвіску ви запропонуєте для крана, що працює на монтажних операціях?
1. Гак безпосередньо кріпиться до канату.
2. Довгу підвіску із кратністю m=2.
3. Довгу підвіску із кратністю m=4.
4. Коротку підвіску із любою кратніст ю.
5. Підвіску із спареним полістиролом.
Які типи гальм рекомендовано дл я механізмів підйому?
1. Комбіновані
2. Нормаль но-розімкнуті
3. Нормаль но-замкнуті
4. Колодкові із двома робочими колодками
5. Сумарне стрічкове га льмо
Що таке кратність поліспаста?
1. Відношення діаметра блоків на підвісці до діаметра бара бана.
2. Кількість віт ок канату, які навиваються на барабан.
3. Кількість віт ок канату, на яких підвішений ва нт аж.
4. Кількість віт ок канату, на яких підвішений ва нт аж для одинарних поліспастів і те ж саме поділене на 2 для спалених
поліспастів.
5. Це кількість врівноважуючи блоків.
Що таке вантажозахоплювальні органи та які їх функції?
1. Це приспособи різних конструкцій для захвату штучних або сипучих вантажів з послідуючою підвіскою їх до гнучкого
органу.
2. Це кліщові захва ти різних конструкцій, які дають можливіст ь швидко і надійно захоплювати вантаж.
3. Це захвати типу грейферів.
4. Це вантажні петлі.
5. Це гачкові підвіски.

Як визначити режими роботи механізмів крана?
1. За відносною триваліс тю вмикань механізму на протязі години ПВ .
2. За коефіцієнт ами викорис тання крана.
3. За ПВ та коефіцієнтами використання крана за вантажопідйомністю.
4. За установленою потужністю та ПВ.
5. За коефіцієнт ами викорис тання, усталеною потужністю та ПВ.
Що таке тривалість циклу?
1. Сумарний час роботи механізму в секундах на протязі години.
2. Час необхідний для проведення певної операції.
3. Час пуску і зупинки механізму.
4. Час для піднімання і опускання вантажу.
5. Час усталеного руху.
Хто є розробником нормативної документації на вантажопідіймальні машини?
1. Держпраці.
2. Конструкторські бюро заводів, які виготовляють серійні крани.
3. Спеціальні відділи науково-дос лідних установ.
4. Головні науково-дослідні та проектно-конструкторські організації, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці.
5. Головна організація при Держнаглядохоронпраці, яка спеціалізується на розробці такої документації.
За яких умо в про вод иться розр ах у нок ст ійкост і
3 . За т аких умо в: пр и д ії в ипр о бно го навантаження ; пр и д ії
крана, який до пу стим ий ух ил кол ії ва нта жних візків
ванта жу; пр и в ід сут но сті в антажу; пр и р аптово му з німанні
консольн их та козло вих кра ні в?
наванта ження; при монтаж них та демонтажних операціях .
1. При пр оведенні монтажу к рана на від критом у
До пустим ий ух ил 0 , 00 3.
майд анч ику . Допу стим ий ухил 0 ,001 1.
4 . Пр и піднятті в антажу м асо ю бі льш ою на 30% від но мі нал ьної
ванта жо під йом ності. Допустимий ухил 0 ,0 0 25 .
2. При р о зташ уванні к рана на бер езі великих в одо йм.
До пу стим ий ухил 0 ,001 .
5 . Пр и відсутно сті про тиваги. До пустим ий у хил 0 ,0 01 5 .
Вимо ги до вант аж опід іймальних м аш ин, при дб а них за ко рдо ном.
3 . Пр и наяв ності від хил ень в ід «Прав ил бу дови та
1. ВП М та їх вуз ли пр идбані з а ко рд о но м по винні відпові д ати
б езпе чно ї експл уатації ванта жопі діймал ьних кр анів»
по винно бу ти у зго д ження з мовника із
вимогам «Пр авил б удо ви та б езпе чно ї експл уатаці ї
вантажо підіймальних к ранів» .
Держнагл яд охор онпраці д о ук лад ення ко нтрак ту.
2. Як що немає м іж дер жав ної у го д и про вза ємне виз на ння прийня тих
4 . Док ум ентація по винна б ути на мо ві з амов ник а.
рі шень з питань виготовлення та експлу атації ВМП, то необх ідно
5 . Копії узгоджень, сер тиф ікатів і інших до д аткових
отрим ати сер тифік ат в ідповід ності до пі дписання контра кту .
д окум ентів д од ают ься до паспорту ВПМ .
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Як і основні вимоги пред’ являються до ко нст рук ції
механізмів підійм анн я ва нта жу та зміни в ильот у стріли при їх
проекту ванні т а виго товленні?
1. Обл ад нання із відпо від ним типом гал ьма .
2. Обо в’я зк овим елементо м цих м еханіз мів є з упинки.
3. В цих мех аніз мах о бов’язко во повинні б ути запо біжник и
максимального підняття вантажу, та мак сим аль но го підняття і
опускання стріл и.
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4. З упинк и та га льм а встано влю ють на в ихідних ел ементах
пр иво ду.
5. Опускання вантажу аб о стр іл и з дійсню ється д вигуно м.
В мех анізмах для підйо му л юде й, роз плавленого метал у,
отруйних та виб у хо вих речо вин, а так ож в м еханіз мах з
ел ектр опр иво дом не до з во ляєть ся застосування
фр икційних та ку лач ко вих му фт.
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На о сно ві яких н орма ти вних д о ку ментів можна
вигот овлят и, монтува ти, реконст рую ват и т а
ремо нтува ти ВПМ ?
1 . За р іш енням адм іні страції зацікавл еного пі дприємства.
2 . За дозв ол о м місцевих о р ганів Дер жнагля до хор онпр аці.
3 . За спіл ьним рішенням адм іністрації підпр иємства та
м ісцевих ор ганів Держнагляд ох оро нпр аці .

4. Всі ВП М, т а ко мплек тую чі д о них , пов инні б ути ро з ро б лені та
вигото вл ені у відпо відності д о «П рав ил буд ови та б езпечної
експл уатації вантаж опід ійм аль них к р анів » та і нших но рматив них
актів, що наводя ться у Дод атк у 2 «Прав ил б у до ви та б езпечно ї
експл уатації вантаж опід ійм аль них к р анів ».
5. На о сно ві д ер жав них ста нд артів та інших но рмативних актів,
що нав од ять ся у до датк у 5 «П р авил буд ови та б езпечно ї
експл уатації вантаж опід ійм аль них к р анів ».

Якими документами повинна бути забезпечена кожна виготовлена ВПМ?
1. Паспорт, короткий опис функціонува ння та інші документи.
2. Сертифікат якості, паспорт, монтажна схема.
3. Паспорт, протокол узгодження відповідності, та інш і документи відповідно до нормативної документації.
4. Паспорт, технічний опис, інс трукція з експлуатації, інструкція з монтажу та демонтажу, іншою документацією, яка
передбачена НД. Допускається суміщення документів відповідно до НД.
5. Паспорт, інс трукція з експлуатації, акт результатів заводських приймально-здавальних випробувань.

Які заходи зобов’язаний проводити вирбоник при виявле нні не доліків в конструкції або виготовленні ВПМ?
1. Виробник зобов’язаний за свій рахунок усунути виявлені недоліки, або замінити ВПМ.
2. За рахунок виробника проводиться заміна агрегатів, вузлів та деталей, які вийшли з ладу не з вини споживача.
3. При наявності конструктивних недоліків виробник повинен їх усунути за свій рахунок і в пис ьмовій формі сповістити
проектанта про відповідний інциде нт з вимогою фінансової компенсації.
4. При виявленні в процесі експлуа тації недоліків виробник на підставі е кспертних оцінок відш кодовує споживачеві фінансові
збитки, або поставляє нову техніку.
5. Виробник зобов’язаний враховувати недоліки самої конс трукції та виготовлення ВПМ, які виготовляються в процесі
експлуатації, і вжити заходів по їх усуненню. (Повідомлення всім споживачам про виявлені недоліки і методику їх усунення,
при необхідност і провести заміну відповідних детале й, вузлів, пристроїв і т.п.) .
Періодичність ви про бування В ПМ на заводі 3. Заво дсь кі випр об ування о рганіз овує і про водить виро бник
виро б нику ?
експер имента льного зр аз ка за про грам ою і м етод ико ю, що ук лад ені
ро зр обником проекту .
1 . Се рійно виготовл ений кран випро бовується раз
4. Приймальні випро бування експерим енталь ного к рана пр ово дить
у три ро к и і рез у льтати акт ую ться із заз нач енням
ко місія з о бов ’яз ково ю участю пр едставників ор ганізації розр о бника і
пр опо зицій і висно вків .
Держнаглядо хоро нпр аці.
2 . Ко жний виготовл ений кран аб о ву зли по винен
5. П ер іод ичні випро б ування сер ійних кр анів пр о вод ить вироб ник за
пр ох одити прийма льно -з давальні випро бування із
ро зр обленою ним пр огр амо ю, яка у зго джуєть ся з Д ерж нагляд о хо ронпраці
з анесенням р ез ультатів у паспор т.
з о б ов ’яз ко во ю уч астю її пр едставника.

Технічний огляд ВПМ та вантажозахоплювальних прис троїв?
1. Перед пуском в експлуатацію ВПМ і змінних захоплювальних прис троїв вони повинні пройти повний технічний огляд.
2. ВПМ, які підлягають реєст рації в орга на х Д ержнаглядохоронпраці повинні піддаватись технічному огляду до їх реєстрації.
3. Повний технічний огляд повинен проводитись згідно з інструкцією по експлуатації ВПМ, укладеною за НД з врахуванням
ISO 4310. За відсут ності такої інструкції ТО проводя ть згідно з «Правил будови та безпечної експлуатації
вантажопідіймаль них кранів».
4. ВПМ я кі знаходяться в експлуатації підлягають обов’ язковому технічному огляду.
5. Піс ля ремонту або заміни дета лей, вузлів, агрегатів.

В яких випадках проводять позачергові ТО?
1. При придбанні нової ВПМ.
2. При переїзді з об’єкта на об’єкт.
3. При ліквідації пошкоджень електрокабелів.
4. При ремонті оглядових галерей та майданчиків.
5. Піс ля монтажу, реконс трукції, ремонту металоконструкції, капремонту або заміни механізму підйому, заміни гакової
підвіски, за вимогою інструктора з нагляду за ВПМ.
Які ТО необхідно проводити на ВПМ, що знаходяться в експлуатації?
1. Частковому не рідше одного разу в 12 місяців і повному ТО не рідше одного разу в три роки, за винятком тих машин, які
рідко експлуатуються.
2. Частковому ТО при заміні канатного обладнання.
3. Повному ТО при заміні якогось із механізмів.
4. Піс ля статичних і динамічних випробувань проводиться повний ТО.
5. Піс ля передислокації ВПМ часткове ТО.

Х то прово дить ТО ВПМ , які зн ах о дят ься в
експ луат аці ї і, як і регла ментні ро боти при цьо му
перед бач ені ?
1 . ТО ВП М провод иться власник ом або за дог овор ом
спеці алі з ов аною о р ганізацією , з регл ам ентними ро бо там и:
з агально му огл яду; статич но му та динам ічном у
випр о бу ванню.
2 . ТО має на меті в станов ити, що об слу гов ування ВП М
ві дповід ає « Пр авил ам буд ови та безпеч ної е ксплуатації
вантажо під іймальних кранів »
Метод ика виб раковк и ст аль них кана тів, які
експ лу атую ться на крана х ?
1. Б рак ування к анатів ВПМ пр овод и ться з гідно інструк ції з
екс плу атац ії В ПМ із в рахув анн ям вим о г ISO 4 309. З а
від сутно сті так ої інстру кції – згідн о Дод атк у 1 0 «Пр авил
буд ови та безп ечної ек сплу атац ії вантажопідійм альних кран ів» .
2. Ін спек тор з Держнагл яд ох ор о нпр аці за вл асною м етоди к ою
оцін ки прац ез да тно сті к анатної оснастк и п рово дить ви б ра ковку
канатів.

3 . Власник х оче встано вити, що ВПМ знах о диться в
с прав но м у стані і відпо ві д но до « Пр авил б удо ви та б езпечної
е кспл уатаці ї вантажопідіймальних к ранів» виконані всі
р егл аме нтні зах од и.
4 . Інспекто р з Дер жнаг лядох оронпр аці слід ку є за
періодич ністю пров ед ення р егламентних ро біт і сам
пр ово дить ТО.
5 . Після пр ипису інспектора Держнагл ядо хоро нпраці
пр ово дят ься від по відні р егламентні ро б оти вл аснико м ВПМ з
по дальш им про вед енням ТО цим же інспек тор ом.
3 . Інспектор з Дер жн агля до хо ронпр аці, п редста вник
вл асн ика , та інс пе кто р з охор они праці з а виклик ом
вл асн ика пр овод ять виб раков ку канат ів.
4 . Вибраковк а к ан атів пр овод иться тільк и згідно «Пр авил
б удо ви та б езпеч н ої е ксп луатації вантаж опідійм аль них
к ранів» інсп екто ром Держна гляд ох о ронпрац і.
5 . Дер жн аглядо хо ронпр аці н а ос нові гр аф ік а огля ду ВП М
н апр авл яє на під приємств а своїх пр ед ставник ів з
відповід ною доку ментацією для про вед ен ня виб р ако вк и
к анатів.

Що з наступного відноситься до номенклатури небезпек?
1. аномаль на вологіс ть повітря
2. фізичні небезпеки
3. активні небезпеки
4. техногенні небезпе ки
5. природні не безпеки
Які з наступних заходів захисту від небезпеки відносяться до організаційних?
1. захисні чоботи
2. навчання з охорони пра ці
3. протигази
4. захисні рукавиці
5. електрична ізоляція
Який вид сумісності в системі "людина-се редовище" призначений для створення навколишнього середовища, яке б
забезпечувало нормальний фізіологічний стан оператора?
1. інформаційна
2. енергетична
3. біофізична
4. просторово-антропометрична
5. техніко-естетична

Визначте ознаки проявлення станів афекту.
1. епілепс ія
2. падіння людини з втратою свідомості
3. судорожні рухи тіла і кінцівок
4. агресивна поведінка і руйнуючі дії
5. довготривале зниження настрою
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Що з переліченого не відноситься до параметрів мікроклімату?
1. температура повітря
2. атмосферний тиск
3. інтенсивність те плового випромінювання
4. швидкість руху повітря
5. віднос на вологіст ь повітря
До якої категорії відносяться роботи, які виконуют ься в сидячому, або стоячому положенні?
1. легкі Іа
2. легкі Іб
3. середні ІІа
4. середні ІІб
5. тяжкі ІІІ
За допомогою яких приладів проводиться вимірюва ння температури повітря?
1. психрометр
2. ртутний термометр
3. парний термометр
4. кататермометр
5. анемометр
Яка група хімічних речовин викликає отруєння всього організму?
1. токсичні
2. подразнюючі
3. се нсибілізуючі
4. канцерогенні
5. мутагенні
Яка група хімічних речовин викликає ракові захворювання?
1. токсичні
2. подразнюючі
3. се нсибілізуючі
4. канцерогенні
5. мутагенні
Яка група хімічних речовин приводить до зміни с па дкової інформації?
1. токсичні
2. подразнюючі
3. се нсибілізуючі
4. канцерогенні
5. мутагенні
Яка норма встановлюється з метою попередження загальнотоксичного впливу а тмосферних забруднювачів?
1. мінімальна гранично допустима концентрація
2. максимальна разова гранично допустима концентрація
3. середня гранично допустима концентрація
4. середньодобова гранично допустима концентрація
5. мінімальна разова гранично допустима концентрація
Як називається процес на копичення солей натрію, кадмію, марганцю в ґрунті в недопустимих концентраціях?
1. засолення
2. опустинення
3. заболочення
4. се лі
5. зсув
Як називається перетворення родючих земель в неродючі пустелі?
1. засолення
2. опустинення
3. заболочення
4. се лі
5. зсув
Як називається надлишкове зволоження ґрунту?
1. засолення
2. опустинення
3. заболочення
4. се лі
5. зсув
Як називається відрив та падіння зна чних мас гірсь ких порід на схилах гір?
1. засолення
2. опустинення
3. заболочення
4. обрив
5. забруднення
Які з наступних речовин відносяться до бактеріальних за бруднювачів водоймищ?
1. пісок
2. шлаки
3. фосфор
4. нафта
5. віруси
Яка опера ція обробки харчових продуктів є найбільш ефективною щодо зменшення концентра ції ніт ратів?
1. миття
2. очище ння
3. відмочування
4. кип'ятіння
5. сушення
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Яка опера ція обробки харчових продуктів не рекомендується оскільки може підвищити концентрацію нітратів?
1. миття
2. очище ння
3. відмочування
4. кип'ятіння
5. сушення
Яка опера ція обробки харчових продуктів дає 40% і більше зменш ення концентрації нітрат ів?
1. миття і чистка
2. приготування соку
3. відмочування протягом 1 год
4. кип'ятіння
5. сушення
Вкажіть характеристики, які відповідають стадії затухання надзвичайної ситуації.
1. багаточисельні технічні несправності та поломки
2. найбільш суттєвий вплив людського фактору
3. звільнення енергії або речовини
4. ланцюговий характер протікання
5. ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
Виділіть групу тект онічних катастроф.
1. землет руси
2. повіні
3. снігові лавини
4. ура гани
5. тайфуни
Виділіть групу метеорологічних катастроф.
1. землет руси
2. виверження вулканів
3. повіні
4. се лі
5. ура гани
Вкажіть надзвичайні с итуації, що класифікуються як те хногенні катастрофи.
1. снігові лавини
2. тайфуни
3. се лі
4. аварії на промислових об'єктах
5. воєнно-політичні конфлікт и
Як називається швидке перет ворення речовини, що супроводжується виділенням енергії та утворенням фронту стислих
газів?
1. загорання
2. спалах
3. са мозагорання
4. займання
5. вибух

Вкажіть на що реагують диференційні теплові датчики пожежної сигналізації.
1. підвищенні темпе ратури довкілля з певною швидкістю
2. зміну електричного опору повітря
3. зміну світлопропуска ння повітря
4. ультрафіолетове випромінювання
5. інфрачервоне випромінювання

Людина доторкнулася до гарячого предмета і одержала опік, внаслідок якого утворилися пухирі під шкірою. Шкіра не
зруйнована. Я кого ступеня опік одержала людина?
1. першого
2. другого
3. третього
4. четвертого
5. п'ятого

Оберіть дії першої допомоги при внутрішній кровотечі.
1. прикласти до місця травми міхур з льодом
2. прикласти до місця травми міхур з теплою водою
3. накласти жгут на травмовану ділянку
4. притиснути т равмовану ділянку
5. дати пити воду
Вкажіть першу дію надання долікарської допомоги при отруєнні газами.
1. потерпілого винести (вивести) із загазованої зони
2. укласти на рівну поверхню
3. тепло накрити
4. дати нюхати нашатирний спирт
5. пити молоко
Опік якого ступеня характеризується обвугле нням шкіри та омертвінням підшкірної клітковини?
1. 1-го
2. 2-го
3. 3-го
4. 4-го
5. 5-го
Опік якого ступеня характеризується почервонінням ш кіри, припухліст ю місць опіку?
1. 1-го
2. 2-го
3. 3-го
4. 4-го
5. 5-го
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