
                               Питання  для заліку студентів магистрів  
 

    транспортного факультету по ОПГ. 

 

                    (для спеціальностей : колісний транспорт, 

 

 

1.Суть системи Державного  керування 

охороною праці. 

2.Управління охороною праці з боку 

власника чи адміністрації  підприємства. 

3.Аналіз потенційних шкідливих і 

небезпечних факторів при дослідницьких 

роботах.  

4.Потенційні небезпеки, які пов’язані з 

негативним впливом виробничих факторів 

фізичного характеру. 

5.Причини порушення норм мікроклімату 

на робочих місцях, в лабораторії. 

6.Способи забезпечення повітряобміну у 

виробничих та дослідницькому 

приміщенні. 

7.Класифікація приміщень по категоріям 

вибухопожежної і пожежної безпеки. Класи 

пожеж. 

8.Аналіз отруєння від впливу на організм 

парів мастил, ГСМ, кислот, лугів та інше.  

9.Заходи по забезпеченню безпеки від 

ураження електричним струмом у 

випробувальних  приміщеннях.  

10.Вплив небезпечних факторів при 

виготовленні випробувальних стендів. 

11.Санітарний контроль за станом повітря 

в робочій зоні. 

12.Санітарний контроль за станом  

мікроклімату на робочому місці. 

13.Заходи по попередженню отримання 

механічних травм при роботі на 

випробувальному стенді. 

14.Анализ механічних травм, які можливо 

получити при іспитах. 

15.Вплив шуму на безпечність робітників при 

іспитах. 

16.Потенційні виробничі небезпеки санітарно-

гігієнічного характеру. 

17.Аналіз потенційних небезпек що можуть 

призвести до пожежі.. 

18.Небезпеки при іспитах на випробувальних 

стендах автомобілів та їх вузлів 

19.Вплив шуму на безпечність робітників при 

проведенні іспитів на випробувальних стендах. 

20.Вплив вібрації на безпечність робітників 

при іспитах на стендах. 

21.Небезпеки, які впливають на робітників 

при виконанні дослідницьких робот на 

особистому комп,ютері. 

22.Вимоги безпеки при виготовленні 

випробувальних стендів. 

23.Заходи по захисту від шкідливих  речовин 

при іспитах транспортних засобів. 

24.Вимоги безпеки, до робочих місць. 

Атестація робочих місць. 

25.Забезпечення пожежної безпеки на робочих 

місцях випробувальних стендів. 

26.Заходи безпеки при зварювальних роботах 

при  виготовленні випробувальних стендів. 

27.Заходи безпеки  при роботах на 

випробувальних стендах. 

28.Санітарний контроль за станом повітря в 

робочій зоні стенду. 

29.Заходи по забезпеченню нормованої 

освітленості на робочих місцях. 

30.Заходи по забезпеченню нормованого 

мікроклімату на робочих місцях. 

31.Шкідливі умови праці по гігієнічній 

класифікації праці. 

32.Напруженість праці - як характеристика 

трудового процесу. 

33.Важкість праці – як характеристика 

трудового процесу. 

34.Вимоги безпеки  при виготовленні стендів 

та проведенні іспитів. 



35.Заходи по забезпеченню безпеки при роботі 

на особистих комп’ютерах. 

36.Застосування засобів індивідуального  

захисту при іспитах. 

37.Заходи по забезпеченню безпеки при роботі 

на ОК. 

38.Разміщення технологічного обладнання та 

дотримання  робочих місць. 

39.Аналіз потенційних небезпек що можуть 

привести до пожежі. 

40.Забезпечення пожежної безпеки при 

проведені іспитів. 

 

                                                           

 

 

 

 

     Номер варианта відповідає останній цифре залікової книжки. Номера питань відповідають номеру варианта.  
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     1       1      11      21      31  

     2       2      12      22      32  

     3       3      13      23      33  
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     8       8      18     28      38  

     9       9      19     29      39  
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     Об,єм  відповіді на кожне питання не больш 1-2 аркушів печатного тексту формату А4. 
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