
 Матеріалознавство - це дисципліна, що вивчає: 
1) асортимент матеріалів та зміни, що з ними відбуваються; методи оцінки їх якості; 2) будову та властивості 
матеріалів, зміни, які відбуваються в них при виготовленні виробів; 3) будову та властивості матеріалів, зміни, що 
відбуваються при виготовленні з них виробів; асортимент матеріалів; 4) властивості текстильних матеріалів; 
5) будову матеріалів. 
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 Текстильні волокна – це 
1) гнучкі, міцні, протяжні тіла з дуже малими поперечними розмірами, обмеженої довжини; 2) гнучкі, міцні, 
протяжні тіла з дуже малими поперечними розмірами, необмеженої довжини; 3) гнучкі, міцні, протяжні тіла з 
великими поперечними розмірами, обмеженої довжини; 4)гнучкі, міцні, протяжні тіла з великими поперечними 
розмірами, що не розділяються вздовж осі на більш дрібні; 5) тіла, що мають певні розміри. 

1
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 Елементарні нитки – це: 
1) гнучкі, міцні, протяжні тіла з дуже малими поперечними розмірами, обмеженої довжини; 2)гнучкі, міцні, 
протяжні тіла з дуже малими поперечними розмірами, необмеженої довжини; 3)гнучкі, міцні, протяжні тіла з 
великими поперечними розмірами, обмеженої довжини; 4) гнучкі, міцні, протяжні тіла з великими поперечними 
розмірами, що не розділяються вздовж осі на більш дрібні; 5) тіла, що мають певні розміри. 
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 Моноволокна – це: 
1) гнучкі, міцні, протяжні тіла з дуже малими поперечними розмірами, обмеженої довжини; 2) гнучкі, міцні, 
протяжні тіла з дуже малими поперечними розмірами, необмеженої довжини гнучкі; 3) міцні, протяжні тіла з 
великими поперечними розмірами, обмеженої довжини; 4) гнучкі, міцні, протяжні тіла з великими поперечними 
розмірами, що не розділяються вздовж осі на більш дрібні; 5) тіла, що мають певні розміри. 

4
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 Органічні волокна класифікують за такими ознаками: 
1) походженням, хімічним складом ланцюга, внутрішньою структурою полімеру; 2)будовою ланцюга, 
походженням, хімічним складом основного ланцюга; 3) хімічним складом і будовою ланцюга та структурою 
полімеру; 4) хімічним складом основного та бічного ланцюгів полімеру; 5) хімічною дією. 2
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 Волокна поділяються на: 
1) натуральні, хімічні, штучні; 2) натуральні, хімічні, штучні, синтетичні; 3) натуральні, штучні, синтетичні; 4) 
органічні, неорганічні, натуральні; 5)мінеральні, натуральні. 

3
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 До натуральних волокон рослинного походження відносяться: 
1) бавовна, льон, шовк, койр; 2) льон, кенаф, джут; 3)льон, бавовна, вовна, шовк; 4) джут, шовк, вовна, бавовна; 5) 
лавсан, віскоза,бавовна,льон. 

2
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 До натуральних волокон тваринного походження відносяться: 
1) колагенове, вовна, шовк; 2) вовна, шовк; 3) льон, бавовна, вовна, шовк, 4) шовк, вовна, койр, абака; 5) вовна, 
бавовна, луб'яні. 
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 Натуральні волокна можна поділити на: 
1) рослинні, целюлозні, неорганічні; 2) органічні, неорганічні; 3)тваринні, білкові, мінеральні; 4) рослинні, білкові,
тваринні, неорганічні; 5) целюлозні, білкові, штучні. 

2
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 До штучних волокон відносяться: 
1) гідратцелюлозні, ефіроцелюлозні, білкові; 2)органічні, неорганічні; 3) ацетатні, триацетатні, джутові; 4) 
віскозні, ацетатні, хлоринові; 5) білкові, ацетатні, капронові. 

1
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 Синтетичні волокна можна поділити на: 
1) органічні, неорганічні, гетеро ланцюгові, білкові; 2) гетероланцюгові, білкові, карболанцюгові, неорганічні; 3) 
гетероланцюгові, карболанцюгові, білкові, неорганічні; 4) гетероланцюгові, карболанцюгові; 5) неорганічні, 
мінеральні, білкові. 4
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 Прикладами синтетичних гетеро ланцюгових волокон є 
1) капрон, спандекс, анід; 2) нітрон, лавсан; 3) анід, нітрон; 4) хлорин, лавсан; 5) вінол, капрон. 
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 Прикладами синтетичних карболанцюгових волокон є: 
1) поліформальдегідне; 2) спандекс; 3) поліуретанове; 4) хлоринове; 5) лавсанове. 

4
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 Хімічні волокна поділяються на: 
1) органічні, неорганічні, штучні; 2) органічні, штучні, синтетичні; 3) органічні, неорганічні; 4) штучні, білкові, 
синтетичні; 5) штучні, георганічні, білкові. 
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 Штучними називають волокна, що одержують: 
1) з неорганічних полімерів; 2) з синтезованих полімерів; 3) з синтезованих полімерів хімічною модифікацією; 4) з
природних полімерів хімічною модифікацією; 5) з неорганічних полімерів хімічною модифікацією. 

4
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 Синтетичними називають волокна, що одержують: 
1) з неорганічних полімерів; 2) з синтезованих полімерів; 3) з синтезованих полімерів хімічною модифікацією; 4) з
природних полімерів хімічною модифікацією; 5) з неорганічних полімерів хімічною модифікацією. 

2
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 До волокон органічного походження відносяться: 
1) віскозне, бавовняне; 2) азбестове, шовкове; 3) люрекс; 4) металічне; 5) скляне. 

1
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 До волокон неорганічного походження відносяться: 
1) віскозне; 2) бавовняне; 3) нітронове; 4) азбестове; 5) капронове. 

4
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 До волокон неорганічного походження відносяться: 
1) нітронове; 2) хлоринове; 3) скляне; 4) бавовняне; 5) лляне. 
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 До волокон природного походження відносяться: 
1) бавовна, вовна, ацетат; 2) віскоза, ацетат, шовк; 3) капрон, лавсан, віскоза; 4) вовна, бавовна, льон; 5) шовк, 
віскоза, вовна. 
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 До геометричних властивостей волокон відносяться: 
1) площа поперечного перерізу; 2) міцність; 3) абсолютне розривне подовження; 4) товщина, довжина; 5) 
гігроскопічність. 

4
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 Довжина волокна – це відстань між: 
1) кінцями волокна в розпрямленому стані; 2) кінцями волокна; 3) кінцями волокна в не розпрямленому стані; 4) 
звитками волокна; 5) відстань між зрізами скрученого волокна. 
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 До механічних властивостей волокон відносяться: 
1) ширина ; 2) протягненість; 3) міцність; 4) пружна деформація; 5) гігроскопічність. 

3
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 Повна деформація волокон складається з: 
1) пружної, еластичної, оберненої; 2) пружної, оберненої, не оберненої; 3) пружної, еластичної, пластичної, 
залишкової; 4) пружної, еластичної, залишкової; 5) залишкової, циклічної та пружної. 

4
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 Бавовна – це: 
1) рослина, що росте в теплих країнах; 2) волокно, що росте на кущику; 3) волокно, що покриває насіння 
бавовнику; 4) волокно, що знаходиться всередині стебла; 5) волокно, що міститься в корінні бавовни. 

3
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 Льон – це: 
1) рослина, що росте в теплих країнах; 2) волокно, що росте на кущику; 3) волокно, що покриває насіння 
бавовнику; 4) волокно, що знаходиться всередині стебла; 5) волокно, що росте в корі стебла. 

4
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 Виробництво волокна бавовни можна віднести до: 
1) безвідходних; 2) екологічно чистих із збереженням енергії; 3) відхідних; 4) енерговитратних; 5)частково 
відхідних. 

1
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 Основним полімером волокна бавовни є: 
1) α – целюлоза; 2) β – кератин; 3) α – глюкоза; 4) білок; 5) лігнін. 

1
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 Ступінь зрілості бавовняного волокна можна визначити за співвідношенням: 
1) ширини волокна до його довжини; 2) зовнішнього діаметру до його товщини; 3) внутрішнього діаметру до 
зовнішнього діаметру; 4) зовнішнього діаметру до внутрішнього діаметру; %) довжини волокна до подвійної 
товщини стінки. 4

29

 Всього налічується ступенів зрілості бавовни: 
1) 8; 2) 9; 3) 10; 4) 11; 5) 12. 

4
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 Первинна переробка бавовни включає стадії: 
1) попередню очистку, джинування, відокремлення волокна від насіння, очистку від дрібних домішок та пуху, 
пресування; 2) попередню очистку, відокремлення волокна від насіння, очистку від дрібних домішок та пуху, 
пресування; 3)попередню очистку, джинування, прасування, очистку від дрібних домішок; 4) тріпання, 
джинування, упаковку; 5) розщипування, тріпання, джинування, пресування. 

2
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 Елементарне лляне волокно має форму: 
1) веретеноподібну; 2) лінійну; 3) сферичну; 4) кубічну; 5) напівсферичну. 

1
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 Льон відрізняється від бавовни за хімічним складом по вмісту в ньому: 
1) лізину; 2) лігніну; 3) фіброїну; 4) серицину; 5) аланіну. 

2
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 До операцій первинної переробки льону входять: 
1) замочування, м’яття, тріпання, прочісування, упаковка; 2) замочування, м’яття, прочісування, тріпання, 
упаковка; 3) замочування, тріпання, сортування, упаковка; 4) пропарювання, висушування, тріпвння, 
прочісування; 5) розщипування, сортування. 1
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 Бавовняні та лляні волокна в присутності мінеральних кислот: 
1) руйнуються; 2)не змінюються; 3) підвищують свою міцність 4) набувають блиску; 5)тьмяніють. 

1
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 Бавовняні та лляні волокна в присутності лугів: 
1) руйнуються; 2) не руйнуються; 3) підвищують свою міцність; 4) розкладаються на веретеноподібні клітини; 5) 
тьмяніють. 

2
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 Основною речовиною вовняного волокна є: 
1) целюлоза; 2) фіброїн; 3) серицин; 4) кератин; 5) аланін. 

4
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 Основною речовиною шовкового волокна є: 
1) целюлоза; 2) фіброїн; 3) серицин; 4) кератин; 5) глюкоза. 

2
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 Пігмент у вовняного волокна знаходиться в шарі; 
1) лусковому; 2) корковому; 3) кутикулі; 4) серцевині; 5) підкорковому. 

2
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 Від величини серцевинного шару залежить у вовняного волокна: 
1) жорсткість; 2) м’якість; 3) гігроскопічність; 4) розмір волокна; 5) теплозахисні властивості 

1

40

 Пухове волокно вовни складається з шарів: 
1) лускового, коркового; 2) недорозвиненої серцевини та коркового; 3) лускового та серцевини; 4) серцевини, що 
займає весь практично об’єм волокна; 5) розвинутої серцевини, лускового. 

1

41

 Однорідна вовна буває: 
1) тонка, напівтонка; 2) тонка, напівтонка, напівгруба; 3) напівгруба, що складається з пухових, перехідних та 
остових волокон; 4) груба з вмістом великої кількості мертвого волосу; 5) напівгруба з вмістом мертвого волосу. 

2
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 Метою первинної обробки вовни є: 
1) стрижка овець; 2) одержання руна; 3) з руна одержати волокно, придатне для текстильної переробки;  
4) одержання руна та його переробки; 5) очистити руно. 

3
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 Метою первинної обробки коконів є: 
1) розмотати коконну нитку; 2) розм’якшити кокон; 3) виділити з кокона серицин та розмотати нитку; 4) відділити
від кокону фіброїн; 5) виділити серіцин. 

1
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 Браковані кокони: 
1) викидають; 2) перетворюють на шовкову вату; 3) перетворюють на волокнисту масу та одержують пряжу; 4) 
переводять в мірний лоскут; 5) переробляють в нитку. 

3
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 Вовняне волокно у порівнянні з шовковим є: 
1) більш міцним; 2) менш міцним; 3) має однакову міцність; 4) менш звитим; 5) більш орієнтоване. 

2
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 Перспективною тенденцією в розвитку виробництва волокон є виробництво волокон: 
1) натуральних; 2) штучних; 3) синтетичних; 4) хімічних; 5) натуральних підвищення, а синтетичних зниження. 

4
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 Виробництво натуральних волокон в світовій практиці у перспективі буде: 
1) зменшуватись; 2) збільшуватись; 3) залишатись на тому самому місці; 4) випускатись не будуть;  
5) поступово підвищуватись. 

1
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 Виробництво синтетичних волокон в світовій практиці у перспективі буде: 
1) зменшуватись; 2) збільшуватись; 3) залишатись на тому самому місці; 
4) не будуть випускатись; 5) незначно зменшуватись. 

2
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 Стадія одержання сировини для виробництва штучних волокон полягає в: 
1) синтезі мономеру; 2) синтезі полімеру; 3) виділенні полімеру в чистому вигляді; 4) в очищенні гідратцелюлози; 
5) обробці целюлози лугом. 

3
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 Стадія одержання сировини для виробництва карбо ланцюгових волокон полягає в: 
1) синтезі мономеру; 2) синтезі полімеру; 3) виділенні полімеру в чистому вигляді; 4) в очищенні гідратцелюлози; 
5) обробці полімеру кислотою. 

2
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 Стадія формування волокон складається з: 
1) розчинення полімеру; 2) змішування кількох партій; 3) фільтрація; 4) пропускання крізь фільєру; 5) 
пропускання крізь фільтр. 

4

52

 Штучні волокна формують за способом : 
1) сухим; 2) мокрим; 3) сухо-мокрим; 4) гелеподібним; 5) мокро-сухим-гелеподібним. 

2
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 Синтетичні карболанцюгові волокна формують в основному по способу: 
1) сухому; 2) мокрому; 3) сухо мокрому; 4) в осаджувальну ванну; 5) в шахту з холодним повітрям. 

2
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 Синтетичні гетероланцюгові волокна формують в основному по способу: 
1) сухому; 2) мокрому; 3) сухо мокрому; 4) в осаджувальну ванну; 5) в шахту з гарячим повітрям. 

1
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 При формуванні волокон із розплаву волокна попадають в шахту, куди подається: 
1) розчин хімічного розчинника; 2) холодне повітря; 3) гаряче повітря; 4) осаджувач полімеру; 5) ацетон із 
спиртом. 

2
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 Перебудова структури полімеру відбувається в процесі: 
1) формування; 2) витягування; 3) скручування; 4) термообробки; 5) підготовки до формування. 

2
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 Змінюючи режими витягування та термообробки можна: 
1) підвищити ступінь термостійкості волокон; 2) змінити ступінь орієнтованості структури волокна; 3) одержати 
волокна з заданими властивостями; 4) зробити волокно більш міцним; 5) зробити волокно розчинним в воді. 

3
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 За яким способом формують віскозні волокна: 
1) мокрим; 2) сухим; 3) сухо-мокрим; 4) комбінованим; 5) в шахті з холодним повітрям. 

1

59

 При одно ванному способі формування віскозних волокон осаджувальною ванною є: 
1) розчин сульфатної кислоти; 2) розчин сульфату натрію та кальцію; 3) розчин сульфату та хлориду натрію; 
4) розчин сульфатної кислоти та її натрієвої солі; 5) розчин хлориду та фосфату натрію. 

4

60

 Відмінністю одно ванного способу одержання віскозного волокна від двох ванного є: 
1) зменшення виділення шкідливих газів; 2) можливість заміни фільєр з золота та платини на більш дешеві 
нікелеві; 3) осадження сірки на волокні; 4) зменшення витрат сульфатної кислоти та її солі; 5) підвищення вмісту 
кислоти на волокні. 3

61

 Оздоблення віскозного волокна складається з операцій: 
1) десульфурації;відбілювання; 2) промивки кислотою після видалення сірки; 3) витягування;4) промивка водою; 
5) промивка кислотою 

1

62

 У якого з волокон вища гігроскопічність: 
1) бавовни; 2) льону; 3) шовку; 4) віскози; 5) лавсану. 

4

63
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 У якого з перерахованих волокон вища міцність: 
1) бавовни; 2) льону; 3) лавсану; 4) віскози; 5) шовку. 

3

64

 Яке з перерахованих волокон втрачає більше міцності в мокрому стані: 
1) бавовна; 2) льон; 3) шовк; 4) віскоза; 5) капрон. 

4

65

 Високоміцне віскозне волокно одержують завдяки: 
1) підвищеному витягуванню; 2) додатковому витягуванню, використанню целюлози з високим вмістом α-
целюлози, відсутністю стадії перед дозрівання; 3) витягуванню та термофіксації; 4) витягуванню, термофіксації та 
відсутністю стадії перед дозрівання; 5) підвищеному витягуванню з обробкою лугом. 1

66

 Високо модульне віскозне волокно одержують завдяки: 
1) підвищеному витягуванню; 2) додатковому витягуванню, використанню целюлози з високим вмістом α-
целюлози, відсутністю стадії перед дозрівання; 3) витягуванню та термофіксації; 4) витягуванню, термофіксації та 
відсутністю стадії перед дозрівання; 5) підвищеному витягуванню з обробкою лугом. 3

67

 Полінозне віскозне волокно одержують завдяки: 
1) підвищеному витягуванню; 2) додатковому витягуванню, використанню целюлози з високим вмістом α-
целюлози, відсутністю стадії перед дозрівання; 3) витягуванню та термофіксації; 4) витягуванню, термофіксації та 
відсутністю стадії перед дозрівання; 5) підвищеному витягуванню з обробкою лугом. 2

68

 Хімічно модифіковане віскозне волокно мтілон одержують шляхом прививання до макромолекул целюлози: 
1)мономерів поліакрилонітрилу; 2) полівінілхлориду;3) мономерів метакрилової кислоти; 4)мономерів акрилової 
кислоти; 5) α-целюлози 

1

69

 Сировиною для ацетатних волокон служить: 
1) ацетат целюлози; 2) діацетат целюлози; 3) триацетат целюлози; 4) ксантогенат целюлози; 5) α-целюлоза. 

2

70

 Сировиною для триацетатних волокон служить: 
1) ацетат целюлози; 2) діацетат целюлози; 3) триацетат целюлози; 4) ксантогенат целюлози; 5) α-целюлоза. 

3

71

 Ацетатне волокно одержують з: 
1) розчину полімеру; 2) розплаву полімеру; 3) дисперсії полімеру; 4) гелю; 5) суспензії. 

1

72
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 Триацетатне волокно одержують з: 
1) розчину полімеру; 2) розплаву полімеру; 3) дисперсії полімеру; 4) гелю; 5) суспензії. 

1

73

 Ацетатні волокна у порівнянні з віскозними: 
1) краще забарвлюються; 2) більш м’які; 3) менше електризуються; 4) більш міцні; 5) більш орієнтовані. 

2

74

 Ацетат целюлози розчиняється в: 
1) ацетоні; 2) метиленхлориді; 3) диметилсульфоксиді; 4) фенолі; 5) воді. 

1

75

 Триацетат целюлози розчиняється в: 
1) ацетоні; 2) метиленхлориді; 3) диметилсульфоксиді; 4) фенолі; 5) воді. 

2

76

 Яке з перерахованих волокон більше електризується: 
1) віскозне; 2) ацетатне; 3) триацетатне; 4) мідно аміачне; 5) бавовняне. 

3

77

 Мідно аміачні штапельні волокна одержують за способом: 
1) сухим; 2) мокрим; 3) сухо мокрим; 4) комбінованим; 5) комбінованим з суспензії. 

2

78

 До поліамідних волокон відносяться ті, що мають групу: 
1) –NHCN-; 2) -NHCO-; 3) -COO-; 4) -NHCOO-; 5) -СН2-СН- 
                           R 

2

79

 До поліефірних волокон відносяться ті, що мають групу: 
1) –NHCN-; 2) -NHCO-; 3) -COO-; 4) -NHCOO-; 5) 5) -СН2-СН- 
                            R  

3

80

 До поліуретанових волокон відносяться ті, що мають групу: 
1) –NHCN-; 2) -NHCO-; 3) -COO-; 4) -NHCOO-; 5) -СН2-СН- 
                          R 

4

81
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 Сировиною для одержання поламідних волокон капрон є: 
1) капролактам; 2) амінокапронова кислота; 3) гексаметилендіамін; 4) адипінова кислота; 5) терефталева кислота. 

1

82

 Відмінністю безперервного способу одержання волокон з поліамідів є: 
1) виділення полімеру після полімеризації чи поліконденсації в твердому стані; 2) відсутність виділення полімеру 
після полімеризації чи поліконденсації в твердому стані; 3) необхідність використання високих температур; 4) 
необхідність використання високих тисків; 5) необхідність використання низьких тисків. 2

83

 Найбільшим недоліком поліамідних волокон є: 
1) висока термостійкість; 2) висока стійкість до тертя; 3) висока стійкість до світло погоди; 4) низька стійкість до 
світло погоди; 5) висока гігроскопічність. 

4

84

 Найбільш позитивною рисою поліамідних волокон є: 
1) висока термостійкість; 2) висока стійкість до тертя; 3) висока стійкість до світло погоди; 4) низька стійкість до 
світло погоди; 5) висока гігроскопічність. 

2

85

 Сировиною для одержання поліефірних волокон є: 
1) саліцилова кислота; 2) гліцерин, молочна кислота; 3) терефталева кислота, етиленгліколь; 4) гліцерин; 
5) етилентерефталат з гліцерином 

3

86

 Комплексні поліуретанові нитки одержують за способом; 
1) мокрим; 2) сухим; 3) сухо мокрим; 4) комбінованим; 5) гелеподібним 

2

87

 Штапельні поліуретанові волокна одержують за способом: 
1) мокрим; 2) сухим; 3) сухо мокрим; 4) комбінованим; 5) суспензійним 

1

88

 Відмінна особливість поліуретанових волокон - висока: 
1) міцність; 2) гідрофільність; 3) термостійкість; 4) еластичність; 5) гігроскопічність. 

4

89

 Особливістю виробництва поліакрилонітрильних є волокон випуск в основному у вигляді: 
1) штапелю; 2) комплексних ниток; 3) корду; 4) моно ниток; 5) елементарних ниток. 

1

90
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 Волокно нітрон у чистому вигляді майже не виробляється з причини: 
1) низької еластичності, поганого забарвлення; 2) низької міцності; 3) низької гідрофільності; 4) високої 
гідрофобності; 5) високої гігроскопічності. 

1

91

 Серед інших волокон ПАН-волокно вирізняється: 
1) високою міцністю; 2) високою світлостійкістю; 3) не горючістю; 4) незминальністю; 5) високою стійкістю до 
води. 

2

92

 До недоліків ПАН-волокон можна віднести: 
1) низьку міцність; 2) світлостійкість; 3) горючість; 4) гігрофобність; 5) стійкість до хімчистки. 

3

93

 Що є мономером для одержання полівінілспиртових волокон: 
1) вініловий спирт; 2) вінілацетат; 3) вінілхлорид; 4) вініловий альдегід; 5) ацетат целюлози. 

2

94

 ПВС волокна одержують з: 
1) розчину полімеру; 2) розплаву полімеру; 3) дисперсії в органічному розчиннику; 4) гелю; 5) суспензії. 

1

95

 Розчинником полівінілового спирту є: 
1) вода; 2) етиловий спирт; 3) метиловий спирт; 4) ацетон; 5) метиленхлорид 

1

96

 Позитивним, що відрізняє ПВС волокно поміж іншими синтетичними волокнами є: 
1) висока міцність; 2) висока хімічна стійкість; 3) стійкість до концентрованих кислот; 4) висока гігроскопічність; 
5) найбільша світлолстійкість. 

4

97

 Сировиною для одержання ПВХ волокон є: 
1) полівінілхлорид; 2) перхлорвініл; 3)хлорфеніл; 4) полігексахлорвініл; 5) метиленхлорид. 

1

98

 Позитивними рисами ПВХ волокон є: 
1) велика гігроскопічність; 2) висока термостійкість; 3) стійкість до дії світло погоди; 4) здатність не 
запалюватисть; 5) низька термостійкість. 

4

99
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 Недоліком ПВХ волокон є: 
1) низька термостійкість; 2) висока термостійкість; 3) велике водопоглинання; 4) низька елекризованість; 5) висока
стійкість до горіння. 

1

100

 Поліетиленові волокна одержують за способом: 
1) мокрим; 2) сухим; 3) сухо мокрим; 4) комбінованим; 5) суспензійним 

2

101

 До волокон з низькомолекулярних сполук відносяться: 
1) скляне, металічне; 2 )поліпропіленове, 3) нітронове; 4) хлоринове; 5) бавовняне. 

1

102

 Полімером для одержання волокна нітрон є: 
1) поліакриламід; 2) поліакрилонітрил; 3) поліакрилат; 4) полівінілацетат; 5) метиленхлорид. 

2

103

 Прядінням називається: 
1) сукупність технологічних процесів, в результаті яких з коротких волокон формується пряжа; 
2) сукупність технологічних процесів, в результаті яких з хімічних волокон формується пряжа; 
3) сукупність технологічних процесів та обладнання в результаті яких з коротких волокон формується пряжа; 
4) процес підготовки волокна та одержання з нього пряжі; 
5) одержання готової нитки з кількох ниток пряжі. 

1

104

 Система прядіння – це: 
1) сукупність технологічних процесів, в результаті яких з коротких волокон формується пряжа; 
2) сукупність технологічних процесів, в результаті яких з хімічних волокон формується пряжа; 
3) сукупність технологічних процесів та обладнання в результаті яких з коротких волокон формується пряжа; 
4) процес підготовки волокна та одержання з нього пряжі; 
5)одержання готової нитки з кількох ниток пряжі. 

3

105

 За кардною системою прядіння переробляють: 
1) коротко волокнисту бавовну, вовну, відходи прядильного виробництва, регенеровані волокна; 
2) середньої довжини бавовну, штапельні волокна, 
3) довго волокнисту бавовну, вовну, відходи шовкового виробництва; 
4) середньої довжини хімічні волокна; 5) довгі хімічні волокна 

2

106

 За гребінною системою прядіння переробляють: 
1) коротко волокнисту бавовну, вовну, відходи прядильного виробництва, регенеровані волокна; 2) середньої 
довжини бавовну, штапельні волокна, 
3) довго волокнисту бавовну, вовну; 4) середньої довжини хімічні волокна; 5) короткі хімічні волокна. 3

107

 За апаратною системою прядіння переробляють: 
1) коротко волокнисту бавовну, вовну, відходи прядильного виробництва, регенеровані волокна; 2) середньої 
довжини бавовну, штапельні волокна, 
3) довго волокнисту бавовну, вовну, відходи шовкового виробництва; 
4) середньої довжини хімічні волокна; 5) довгі хімічні волокна. 

1

108
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 Апаратна пряжа у порівнянні з іншими є: 
1) більш об’ємною та ворсистою; 2) більш міцною; 3) більш щільною; 
4) більш водопроникною; 5) менш теплозахисною 

1

109

 Одно ниткова пряжа : 
1) утворюється на прядильних машинах шляхом скручування елементарних ниток; 2) утворюється на прядильних 
машинах шляхом скручування елементарних волокон; 3) складається з кількох складених ниток, не скручених між
собою; 4) утворюється з кількох складених ниток, скручених між собою; 5) з однієї елементарної нитки. 2

110

 Трощена пряжа: 
1) утворюється на прядильних машинах шляхом скручування елементарних ниток; 2) утворюється на прядильних 
машинах шляхом скручування елементарних волокон; 3) складається з кількох складених ниток, не скручених між
собою; 4) утворюється з кількох складених ниток, скручених між собою; 5) складається з кількох монониток, 
скручених між собою. 

3

111

 Кручена пряжа: 
1) утворюється на прядильних машинах шляхом скручування елементарних ниток; 2) утворюється на крутильних 
машинах; 3) складається з кількох складених ниток, не скручених між собою; 4) утворюється з кількох складених 
ниток, скручених між собою; 5) скручені елементарні нитки. 2

112

 Рівноважність ниток – це: 
1) здатність не розкручуватись і не давати петель у вільному стані; 
2) здатність розкручуватись і не давати петель у вільному стані; 
3) здатність не розкручуватись і давати петлі у вільному стані; 
4) одержання нитки, що легко розкручується; 5) здатність розкручуватись при трощенні. 

1

113

 Армована пряжа відрізняється від фасонної тим, що: 
1) витки зовнішнього шару нитки щільно прилягають до сердечника; 
2) витки зовнішнього шару можуть вільно рухатись по сердечнику; 
3) має петлі на поверхні; 
4) не може використовуватись для виготовлення тканин; 
5) не може використовуватись для виготовлення трикотажу. 

1

114

 Високо об’ємну пряжу одержують: 
1) з синтетичних волокон різної усадки волокон; 
2) пропарюванням натуральних волокон; 
3) змішування різних натуральних волокон та їх термообробки; 
4) при фіксації крутки шляхом термообробки; 
5) натуральних волокон хімічною модифікацією. 

1

115

 Текстуровані нитки одержують з: 
1) натуральних волокон; 2) штучних волокон; 3) синтетичних волокон; 4) хімічних волокон спеціальною 
обробкою; 5) натуральних волокон спеціальною обробкою. 

4

116

 Критична крутка – це крутка при якій 
1) починає падати міцність; 2)найбільша крутка; 3)наступає перенапруження і втрачається міцність; 4) найбільше 
зусилля, що витримує нитка до моменту розриву; 5) крутка, при якій проявляється найбільше подовження. 

3

117
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 Тканина – це виріб , що: 
1) одержується шляхом переплетення ниток трьох систем; 
2) виробляється шляхом взаємного переплетення ниток повздовжньої та поперечної системи ; 3)одержується на 
ткацькому верстаті шляхом переплетення петель; 4) сполучає смужки ниток з’єднані між собою; 
5) одержується з ниток при переплетенні їх з петлями. 

2

118

 Мета ткацтва – це: 
1) одержання тканини 2) одержання системи основних ниток, з яких виготовляють тканину; 3) переплетення 
основних і утокових ниток; 
4) прокладання утокової нитки крізь основні; 5) ржання ряду петель. 1

119

 Щільність тканин характеризується числом ниток на довжині (мм): 
1) 50; 2) 50 – 80; 3) 75 – 90; 4) 100; 5) 200. 

4

120

 Що означає термін стандартизація: 
1) це організація, що забезпечує розроблення, розгляд і експертизу державних стандартів України; 
2)це організація, що забезпечує кодування техніко-економічної та соціальної інформації;  
3) це діяльність органу державної служби з метою упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень 
для загального і багаторазового використання; 
4) це додержання всіх встановлених вимог до продукції, процесів, послуг;  
5) орган, що проводить сертифікацію 

3

121

 Що означає термін державний стандарт України: 
1)це нормативний документ, що розробляється на організаційно-методичні та загальнотехнічні об'єкти;  
2)це нормативний документ документ, що розробляється в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують 
вимоги міжнародних стандартів; 
3) це нормативний документ документ, що розробляється для встановлення для встановлення вимог що регулюють
стосунки між постачальником продукції коли відсутні інші нормативні документи; 
4) це захищений у встановленому порядку знак; 
5) це нормативний документ, що розробляється підприємством 

1

122

 Стандарти на методи контролю встановлюють: 
1)вимоги до груп однорідної продукції; 2)вимоги до послідовності та методів виконання робіт; 
3) послідовність робіт операцій, способи і технічні засоби контролю продукції, процесів, послуг;  
4) відповідність процесу його призначенню; 
5) вимоги до конкретної продукції 

3

123

 Для різних категорій нормативних документів розробляють такі види стандартів: 
1)технічні умови; 2)на продукцію, послуги; 3) галузеві стандарти України; 4) стандарти підприємств;  
5) технічні завдання 

2

124

 Порядок розроблення і затвердження державних стандартів України встановлює: 
1)ДСТУ 1.2; 2)ДСТУ 1.3; 3) ДСТУ 1.4; 4) ДСТУ 1.10; 5) ДСТУ 1.13 

1

125

 Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів регламентовані у: 
1)ДСТУ 1.10; 2)ДСТУ 1.8; 3) ДСТУ 1.5; 4) ДСТУ 1.6; 5) ДСТУ 1.7 

3

126
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 Чи допускається дострокове введення стандартів у дію: 
1)ніколи; 2)за погодженням з основним споживачем; 3) за погодженням з головою Держспоживстандаром України; 
4) за погодженням з Кабінетом Міністрів; 5) за погодженням з виробником 

2

127

 Державний нагляд за додержанням стандартів здійснює: 
1)Кабінет Міністрів України; 2)Міністерство внутрішніх справ; 3) Держспоживстандарт України;  
4) Міністерство охорони здоров'я; 5) Антимонопольний комітет 

3

128

 Дайте визначення національному стандарту: 
1)це стандарт, прийнятий міжнародною організацією зі стандартизації; 2)це стандарт, прийнятий країнами СНД; 3)
це стандарт, прийнятий державним органом зі стандартизації; 4) це стандарт, прийнятий холдінговою компанією; 
5) це стандарт, прийнятий страховою компанією 3

129

 Вітчизняна система стандартів це 
1)ЄСТД; 2)ГОСТ; 3) ІSO; 4) ЕN; 5) ДСТУ 

1

130

 Стандарти Державної системи стандартизації позначаються перед номером стандарту: 
1)СТ; 2)1; 3) 12; 4) ІSO; 5) ЄС 

2

131

 Стандарти державної системи забезпечення єдності вимірювання (ДС3) визначають: 
1)достовірність вимірювань; 2)порядок проведення патентних досліджень; 3) вимоги до зразків-еталонів; 
4) вимоги до марки вимірювальних приладів; 5) вимоги до ціни поділки приладів 

1

132

 Роль уніфікації у промисловому виробництві полягає в: 
1)встановлення єдиних конструкторсько-технологічних рішень; 2)раціональне скорочення кількості типів і 
параметричних рядів продукції однакового або близького цільового призначення; 3) збільшення кількості видів, 
типорозмірів продукції; 4) єдиних одиниць вимірювань; 5) зменшення видів одиниць вимірювання 2

133

 Види уніфікації продукції: 
1)загальна; 2)міждержавна; 3) європейська; 4) країн СНГ; 5) об'єднаного королівства 

1

134

 Економічний ефект від стандартизації складає: 
1)економію живої і матеріалізованої у виробництві, виражену в грошових або натуральних показниках;  
2)скорочення кількості впроваджених стандартів; 3) випуск більшої кількості продукції; 4) збільшення безпечності
продукції; 5) покращення органолептичних показників якості продукції 1

135
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 Міжнародна організація зі стандартизації була створена у: 
1)1917 році; 2)1926 році; 3) 1946 році; 4) 1991 році; 5) 2000 році 

3

136

 ІЕК це: 
1)національна організація зі стандартизації Франції; 2)національна організація зі стандартизації США; 
3) міжнародна електротехнічна комісія; 4) існуюча економічна комісія; 5) міжнародна організація охорони здоров'я 

3

137

 Європейський комітет зі стандартизації це: 
1)ІSO; 2)СЕN; 3) ЕN; 4) ООН; 5) ЄС 

2

138

 Вимоги до атестованого виробництва регламентовані нормативним документом: 
1)ЕN 45013; 2)КНД 50-006-93; 3) ІSO 9000; 4) ІSO 10000; 5) ІSO 14000 

2

139

 Показники якості продукції в залежності від властивостей класифікуються таким чином: 
1)КГ; 2)довговічність; 3) базові; 4) інтегральні; 5) органолептичні 

2

140

 Показники якості продукції в залежності від способу вираження класифікуються таким чином: 
1)бали; 2)безпеки; 3) досягнутого рівня якості; 4) м/сек; 5) гігабайти 

1

141

 Показники якості продукції в залежності від стадії визначення значень класифікують таким чином: 
1)вимог споживачів до якості; 2)економічні; 3) комплексні; 4) технічні; 5) одиничні 

1

142

 Рівень якості продукції це: 
1)абсолютна характеристика; 2)єдина універсальна операція; 3) відносна характеристика; 4) ціна продукції;  
5) продуктивність праці 

3

143

 Кваліметрія це:  
1)наука про вимірювання і оцінку якості продукції; 2)рівень якості продукції; 3) властивість продукції; 
4) екологічність продукції; 5) показник якості продукції 

1

144
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 Оцінка рівня якості продукції на етапі її розробки це: 
1)порівняння показників якості продукції з відповідними показниками базового зразка; 2)ціна продукції; 
3) купівельна спроможність населення; 4) кількість працюючих на підприємстві; 5) рівень мінімальної заробітної 
плати 1

145

 Оцінка рівня якості продукції на етапі виготовлення це: 
1)кількість дефектних виробів на 1000 шт; 2)відповідність вимогам нормативно-технічної документації до 
експлуатації (споживання); 3) органолептична оцінка якості; 4) кількість одиниць продукції виготовлених за рік; 5)
кількість одиниць бракованої продукції на 1000 одиниць виготовленої 3

146

 Оцінка рівня якості продукції при споживанні (експлуатації) це: 
1)міра відповідності нормативним документам; 2)кількість звернень споживачів про заміну продукції; 
3) кількість проданої продукції за рік; 4) собівартість продукції; 5) потужність підприємства 

1

147

 Методичною основою забезпечення якості продукції: 
1)вихідні матеріали; 2)“петля якості”; 3) організаційна структура виробництва; 4) кількість заступників керівника 
підприємств; 5) сертифікована система управління якістю 

2

148

 До технічних факторів, що обумовлюють якість продукції належить: 
1)форми і методи контролю якості; 2)технологія виготовлення; 3) рівень заробітної плати; 4) форма продукції; 5) 
продуктивність праці 

2

149

 До економічних факторів, що обумовлюють якість продукції належить  
1)рівень затрат на технічне обслуговування; 2)засоби технічного обслуговування; 3) форми організації виробничих 
процесів; 4) методи контролю якості продукції; 5) собівартість продукції 

1

150

 Суб'єктивний фактор, що обумовлює якість продукції це: 
1)пакування і зберігання продукції; 2)вивчення ринку; 3) людина та її професійні, фізіологічні та емоційні 
особливості; 4) технічний рівень підприємства; 5) рівень заробітної плати 

3

151

 Комплексна система управління якістю продукції впроваджується шляхом розробки: 
1)стандартів підприємства; 2)системи відповідальності кожного виконавця; 3) системи контролю якості роботи 
усіх служб підприємства; 4) міжнародних стандартів; 5) положення 

1

152

 Ліцензія на право застосування сертифікату відповідності продукції надається: 
1)Кабінетом Міністрів; 2)Дерспоживстандартом; 3) органом сертифікації; 4) директором підприємства; 
5) головою облдержадміністрації 

3

153
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 При виборі схеми сертифікації продукції керуються таким правилом: 
1)розмір партії продукції складає не лише 1000 шт; 2)що сертифікат видається на підставі позитивних результатів 
випробувань; 3) вибір залежить від кількості продукції, що виробляється за рік; 4) немає рекламацій на продукцію;
5) незалежно від результатів випробувань 2

154

 В системі УкрСЕПРО існують системи (модулі) сертифікації продукції:  
1)єдина державна система; 2)державна та недержавна системи; 3) шість системи; 4) система країн СНГ; 
5) 25 систем 

3

155

 Проведення випробувань з метою сертифікації здійснює: 
1)саме виробництво; 2)орган з сертифікації; 3) випробувальна лабораторія; 4) підприємства торгівлі; 5) митна 
служба 

3

156

 Результати вимірювань з грубими похибками і промахами: 
1)відкидають; 2)значення виміряної величини усереднюють; 3) міняють прилад для вимірювання;  
4) ремонтують прилад для вимірювання; 5) повторюють вимірювання до 10 разів 

1

157

 Для вимірювання кутових величин використовують: 
1)штангельциркуль; 2)мікроскоп; 3) манометр; 4) аналітичні ваги; 5) лінійку 

2

158

 Основним завдання метрологічної служби України є: 
1)визначення технічного рівня продукції; 2)подання на розгляд заявки на сертифікацію; 3) забезпечення єдності і 
точності вимірювань; 4) ремонт вимірювальних приладів; 5) підготовка кваліфікованих фахівців 

3

159

 Клас точності засобу вимірювань це: 
1)границі припустимих і додаткових похибок; 2)найменше значення вимірюваної величини; 3) різниця значень 
величини, що відповідає двом сусіднім відміткам шкали; 4) ціна поділки; 5) довжина і ширина шкали вимірювань 

1

160

 Предметом вивчення в екології є: 
1) біосфера; 2) Земля; 3) водні ресурси; 4) людина; 5) природні ресурси. 

1

161

 Об‘єктом вивчення в екології є  
1)абіотичні чинники; 2) біотичні чинники; 3)атмосфера; 4)екосистема; 5)гідросфера 

4

162
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 Аутекологія це 
1)розділ екології, який вивчає вплив різних факторів навколишнього середовища на живі істоти; 2)розділ екології, 
який вивчає популяційний рівень організації живого; 3) розділ екології, який вивчає екосистеми; 4)розділ екології,
який вивчає взаємовідносини між людиною та навколишнім середовищем; 5) розділ екології, який вивчає вплив 
діяльності різних промислових підприємств на навколишнє середовище. 

1

163

 Комплексна наука, яка вивчає взаємовідносини людини і навколишнього середовища називається 
1)екологією тварин; 2)екологією рослин; 3) екологією людини; 4)промисловою екологією; 5) історією. 

3

164

 Автором терміну екосистема є: 
1) Т. Шевченко; 2) В.І.Вернадський; 3) А.Тенслі; 4) Сократ; 5) В.І. Сукачов. 

3

165

 Вперше термін „екологія” запропонував 
1)Е.Геккель; 2) мешканці Європи; 3) Т. Шевченко; 4) Сократ; 5) Г.О. Білявський. 

1

166

 Прикладом біоценозу може бути: 
1) океан; 2) промислове виробництво; 3) акваріум; 4) очисні споруди; 5) штучно створене водоймище. 

1

167

 Автором вчення про ноосферу є  
1)Т. Шевченко; 2) В.І.Вернадський; 3) Б.Хмельницький; 4) Сократ; 5) Г.О. Білявський. 

2

168

 Підтримання колообігу речовин в екосистемі відбувається за наявності: 
1) взаємодії між людиною і довкіллям; 2) реакції між органічними і неорганічними речовинами; 3)окисно-
відновних реакцій; 4) трьох груп організмів:продуцентів, консументів і редуцентів та запасу неорганічних речовин
у сприятливій для засвоєння формі; 5) реакцій нейтралізації. 4

169

 Автотрофні організми, організми, які здатні синтезувати складні органічні речовини з простих неорганічних 
сполукназивають 
1) продуцентами; 2) редуцентами; 3)консументами; 4) вирусами; 5) грибами. 

1

170

 Прикладна екологія за відношенням до предмета вивчення може поділятися на: 
1) промислову; 2) екологію людини; 3) екологію тварин; 4) демекологію; 5) екологію рослин. 

1

171
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 Абіотичним фактором середовища є 
1) сонячна енергія; 2)хижацтво; 3)розмноження тварин; 4)симбіоз; 5)міжвидова конкуренція організмів. 

1

172

 Біотичним фактором середовища є 
1) сонячна енергія; 2)повітря; 3)розмноження тварин; 4)вода; 5) грунт. 

3
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 Завданням Державного управління охорони навколишнього природного середовища є 
1)планування та здійснення заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру в частині забезпечення екологічної та радіаційної безпеки; 2)удосконалення та підвищення 
ефективності здійснення громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища; 3) 
обстеження підприємств, з метою перевірки додержання ними вимог законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища; 4) здійснення управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного 
середовища; 5)державний контроль за забрудненням навколишнього природного середовища шляхом проведення 
інструментально-лабораторних вимірювань показників складу та властивостей. 
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 Завданням Державної екологічної інспекції є 
1)здійснення управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища;2)державний 
контроль за забрудненням навколишнього природного середовища шляхом проведення інструментально-
лабораторних вимірювань показників складу та властивостей; 3)видача дозволів на спеціальне водокористування; 
4) організація та проводення державної екологічної експертизи; 5) видача дозволів на спеціальне використання 
природних ресурсів. 
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 Обов’язком громадян України в галузі охорони навколишнього природного середовища є 
1)компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне 
середовище; 2) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; 3) 
здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів; 4) об'єднання в громадські 
природоохоронні формування; 5)одержання екологічної освіти. 
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 Екологічним правом громадян в галузі охорони навколишнього природного середовища є 
1) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища; 2) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної 
безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 3)безпечне для його життя та 
здоров'я навколишнє природне середовище; 4) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів; 
5) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;  

1
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 Основною метою нормування якості навколишнього середовища є 
1) встановлення гранично припустимих норм впливу, що гарантують екологічну безпеку населення;  
2) встановлення закономірностей взаємозв'язків між; організмами, їх угрупованнями та умовами довкілля; 
3)дослідження структури та функціонування угруповань організмів; 4)розробка методів визначення екологічного 
стану природних та штучних угруповань; 5)спостереження за змінами в окремих екосистемах та біосфері в 
цілому, прогнозування їхніх наслідків 

1
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 Основним санітарно-гігієнічним нормативом, який нормує кількість забруднюючих речовин у атмосфері є 
1)максимально-разова граничнодопустима концентрація; 2) граничнодопустимі скиди; 3)летальна доза; 
4)граничнодопустима концентрація водоймищ рибогосподарського призначення; 5) граничнодопустима 
концентрація водоймищ культурно-побутового призначення 1
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 Концентрацію шкідливої речовини в одиниці об’єму, маси або поверхні, що при дії за визначений проміжок 
часу практично не впливає на здоров’я людини називають 
1)граничнодопустимим викидом; 2)граничнодопустимим скидом; 3)граничнодопустимою концентрацією; 
4)летальною концентрацією; 5)токсичним ефектом. 3
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 В основі санітарно-гігієнічного нормування лежать поняття: 
1) граничнодопустимого викиду; 2)граничнодопустимого скиду; 3)граничнодопустимої концентрації; 4)летальної 
концентрації; 5)токсичної дози. 
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 Для оцінки благополуччя атмосферного середовища в житловій зоні в якості “еталона” може виступати 
величина: 
1)граничнодопустимого скиду; 2) граничнодопустимого викиду; 3)середньодобової граничнодопустимої 
концентрації; 4) граничнодопустимої концентрації для водоймищ культурно-побутового призначення; 5) летальна 
концентрація. 

3

182

 Показники гранично допустимих скидів встановлюють для: 
1) кожного джерела для скиду; 2) кожної забруднюючої речовини; 3) кожного джерела викиду; 4) кожного виду 
відходів; 5)для кожної людини. 

1
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 Якість навколишнього середовища стосовно здоров’я людини і стану екосистеми визначають: 
1)санітарно-гігієнічними нормативами; 2) екологічними нормативами; 3) науково-технічні нормативами; 4) 
будівельні нормами; 5)Законом України про охорону навколишнього природного середовища. 

1
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 Обов’язком підприємства щодо охорони атмосферного повітря є  
1)об'єднання в громадські природоохоронні формування; 2)одержання екологічної освіти працівниками; 
3)вживання заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зниження шкідливого впливу 
фізичних та біологічних факторів; 4) участь в проведенні громадської екологічної експертизи; 5)розробка 
нормативів якості довкілля. 

3

185

 Заходом щодо зменшення забруднення атмосферного повітря пересувними засобами є 
1)зменшення кількості підприємств на території України;2)переведення транспортних засобів на менш токсичні 
види енергії і палива;3)створення громадських організацій по захисту довкілля; 4)участь робітників у мітингах по 
захисту довкілля; 5) збільшення кількості населення у містах. 2
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 Основним джерелом теплового забруднення повітря є 
1)рослини; 2)тварини; 3) людина; 4) теплові електростанції; 5)текстильні підприємства.  

4
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 Антропогенним джерелом забруднення повітря є 
1)лісові пожежі; 2) транспорт; 3)розкладання органічним речовин; 4)процеси вивітрювання; 5)виверження 
вулканів. 

2
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 До фізичного забруднення атмосфери відноситься 
1)збільшення температури навколишнього середовища; 2) наявність оксидів сірки в атмосфері; 3)наявність 
оксидів азоту в атмосфері; 4)наявність мікроорганізмів у атмосфері; 5)наявність побутових відходів у 
навколишньому середовищі. 1
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 До хімічного забруднення атмосфери відноситься 
1)наявність побутових відходів; 2) наявність оксидів азоту в атмосфері; 3)шум; 4)електромагнітне опромінення; 
5). збільшення температури навколишнього середовища. 
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 Природним джерелом забруднення атмосфери є  
1)лісові пожежі; 2) теплоенергетичні підприємства; 3)транспорт; 4)сільське господарство; 5)побутові відходи. 

1
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 Апаратом сухої інерційної очистки газів від пилу є  
1)циклон; 2)електрофільтр; 3)абсорбер; 4)тканинний фільтр; 5)піч. 
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 Нормування шкідливих речовин у воді здійснюється за допомогою 
1)максимально-разової граничнодопустимої концентрації; 2) показника граничнодопустимих скидів; 3)летальної 
дози; 4)граничнодопустимої концентрації водоймищ рибогосподарського призначення; 5) фізико-хімічних 
властивостей води. 4
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 Токсикологічні показники якості води характеризують: 
1)прозорість; 2) присмак; 3) нешкідливість її хімічного складу; 4) число мікроорганізмів або бактерій в одиниці 
об’єму; 5)температура. 
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 До органолептичних показників якості води відносяться: 
1)колір стічних вод; 2) число мікроорганізмів в одиниці об’єму; 3) вміст кислот у воді; 4) вміст тяжких металів у 
стічних водах; 5) вміст нафтопродуктів у стічних водах 
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 До фізичного забруднення води відноситься 
1)вміст кислот у стічних водах; 2) наявність тяжких металів у стічних водах; 3) збільшення температури 
водоймищ; 4)наявність мікроорганізмів у стічних водах; 5)наявність побутових відходів у стічних водах. 
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 Державний контроль за якістю промислових стоків здійснюється  
1)громадськими організаціями; 2)громадськими інспекторами; 3)студентами; 4)державним управлінням щодо 
охорони навколишнього природного середовища; 5)науково-дослідними інститутами. 

4
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 Найбільш поширеним методом очистки стічних вод від кислот є 
1)осадження; 2)фільтрування; 3) збовтування; 4) нейтралізація; 5)хлорування. 

4

198

5 серпня 2020 р. Страница 22 из 23



 На першій стадії очистки стічних вод відбувається її очищення від 
1) грубодисперсних частинок; 2) кислот; 3)лугів; 4)тяжких металів 5)бактерій. 

1
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 Фільтри використовують для очистки стічних вод від  
1) кислот; 2)лугів; 3)бактерій; 4) твердих частинок; 5)барвників. 

4
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