
 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

В ГАЛУЗІ» 

 

1. Безпека життєдіяльності. 

2. Середовище проживання людини. 

3. Ризик як оцінка небезпеки. 

4. Людина як елемент системи «людина - життєве середовище». 

5. Служба охорони праці на підприємстві. 

6. Комісія з питань охорони праці підприємства. 

7. Навчання з питань охорони праці. 

8. Інструктаж по охороні праці. 

9. Ввідний інструктаж по охороні праці. 

10. Первинний інструктаж по охороні праці. 

11. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді. 

12. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров`я. 

13. Кратка характеристика життєдіяльності людини. 

14. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище. 

15. Природні небезпеки навколишнього середовища. 

16. Соціальні небезбеки. 

17. Небезки техногенного характеру. 

18. Небезпеки у сучасному урбанізованому середовищі. 

19. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій. 

20. Економічне стимулювання охорони праці. 

21. Відшкодування юридичним, фізичним особам і державі збитків, завданих 

порушенням вимог з охорони праці. 

22. Документи, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці. 

23. Органи державного управління охороною праці. 



24. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці. 

25. Органи державного нагляду за охороною праці. 

26. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. 

27. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці. 

28. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, посадових осіб та 

працівників. 

29. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці. 

30. Закон про страхування від нещасних випадків на виробництві. 

31. Сфера дії Закону про страхування від нещасних випадків на виробництві. 

32. Фінансування системи соціального страхування. 

33. Фінансування охорони праці. 

34. Завдання страхування від нещасного випадку. 

35. Суб’єкти страхування. 

36. Страхувальник. 

37. Страховик. 

38. Об’єкт страхування. 

39. Обов’язкове страхування. 

40. Страховий ризик. 

41. Страховий випадок. 

42. Управління страхуванням від нещасного випадку. 

43. Обов’язки фонду страхування від нещасних випадків. 

44. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому внаслідок ушкодження 

його здоров’я. 

45. Страхові виплати. 

46. Порядок розгляду справ про страхові виплати. 

47. Порядок і строки проведення страхових виплат. 

48. Які процеси впливають на рівень охорони праці: 

у ХІХ ст. ___________________________________ 

   ХХ ст. ____________________________________ 



   ХХІ ст.____________________________________ 

49. Згідно закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» усі підприємства повинні … … 

50. Робітники в порядку державного соціального страхування 

забезпечуються: … … 

51. Гарантії прав на охорону праці. 

52. Стимулювання охорони праці. 

53. Пільги і компенсації у зв’язку з несприятливими умовами праці. 

54. Витрати на охорону праці та втрати через травматизм. 

55. Колективний договір. 

56. Обов’язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:... 

 

 


