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Тестові питання з охорони праці для керівників та спеціалістів  
ПТНЗ області 

 
Закон України «Про охорону праці» 

1. Охорона праці - це… 
2. Чи можуть умови трудового договору містити положення, що 

суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці? 
3. Чи може працівнику пропонуватися робота, яка за медичним висновком 

протипоказана йому за станом здоров’я? 
4. Чи має право працівник відмовитися від дорученої роботи? 
5. Що зобов’язаний робити працівник, якщо створилася виробнича 

ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей які його 
оточують? 

6. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним 
бажанням, якщо роботодавець  не виконує законодавства про охорону праці, 
не додержується умов колективного договору  з цих питань? 

7. В якому розмірі працівникові виплачується вихідна допомога в разі 
розірвання ним трудового договору за власним бажанням, якщо 
роботодавець не виконує законодавства про охорону праці? 

8. В який термін роботодавець повинен письмово інформувати працівника 
про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій? 

9. Хто здійснює відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок 
ушкодження його здоров’я або у разі його смерті? 

10. На яких роботах забороняється застосування праці жінок? 
11. До яких робіт забороняється залучати жінок? 
12. За якої кількості працюючих на підприємстві роботодавець повинен 

створювати службу хорони праці? 
13. Кому підпорядковується служба охорони праці підприємства? 
14. Хто може скасувати припис спеціаліста з охорони праці? 
15. Який характер мають рішення комісії з питань охорони праці 

підприємства? 
16. Хто зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та 

організацію проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і 
періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників? 

17. Якщо працівник ухиляється від проходження обов’язкового медичного 
огляду, роботодавець … 

18. Як часто працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або 
там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити спеціальне 
навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з питань 
охорони праці? 

19. Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного 
ведення робіт, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони 
праці… 



20. У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, 
незадовільних знань з питань охорони праці вони повинні… 

21. У колективному договорі, угоді сторони повинні передбачати… 
22. Яким документом визначаються види заохочень працівників за активну 

участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та 
поліпшення умов праці? 

23. Ким затверджуються санітарні правила та норми? 
24. Яка періодичність перегляду нормативно-правових актів з охорони 

праці? 
25. Якими законами України регулюється діяльність органів державного 

нагляду за охороною праці? 
26. Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці? 
27. Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці у разі відсутності на підприємстві професійної спілки? 
28. Куди сплачують штраф посадові особи і працівники, до яких були 

застосовані штрафні санкції за порушення законів  та інших нормативно-
правових актів з охорони праці? 

29. Рішення про стягнення штрафу за порушення законів та інших 
нормативно-правових актів з охорони праці може бути оскаржене… 

30. До якої відповідальності згідно із Законом України «Про охорону 
праці» притягаються особи, винні у порушенні законів та інших нормативно-
правових актів про охорону праці, створенні перешкод у діяльності 
посадових осіб державного нагляду за охороною праці, а також 
представників профспілок, їх організацій та об’єднань? 

 
Закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності 

1. Завданнями страхування від нещасного випадку є… 
2. Хто гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у 

страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання? 

3. Хто є суб’єктами страхування від нещасного випадку на виробництві? 
4. Хто є застрахованим від нещасного випадку згідно Закону про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві? 

5. Хто є страхувальником згідно з Законом про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві? 

6. Хто є страховиком згідно з Законом про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві? 

7. Об’єктом страхування від нещасного випадку згідно з Законом про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві є… 



8. Хто підлягає обов’язковому страхуванню від нещасних випадків на 
виробництві? 

9. Як здійснюється страхування працівників, що працюють за трудовою 
угодою (контрактом) від нещасного випадку на виробництві? 

10. Що є страховим випадком?  
11. Що є підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, 

проведення медичної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат? 
12. Як називається обмежена в часі подія або раптовий вплив на 

працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у 
процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду 
здоров’ю, або настала смерть? 

13. На підставі чого можна вважати нещасний випадок страховим? 
14. Чиї представники включаються до складу правління Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків? 
15. Хто повинен виплачувати потерпілому пенсію по інвалідності в 

наслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, 
або особам, які перебували на його утриманні, пенсію у зв’язку з втратою 
годувальника? 

16. Хто повинен виплачувати одноразову допомогу в разі стійкої втрати 
професійної працездатності або смерті потерпілого? 

17. Хто встановлює ступінь втрати працездатності потерпілим від 
нещасного випадку? 

18. Які документи необхідно надати у МСЕК для проведення огляду 
потерпілого від нещасного випадку? 

19. Яку заробітну плату одержує потерпілий, який за рішенням МСЕК 
тимчасово переведений на легшу нижче оплачувану роботу? 

20. Хто має право на страхові виплати у разі смерті потерпілого? 
21. В якому розмірі виплачується допомога у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю потерпілого? 
22. Ким оплачуються перші п’ять днів тимчасової непрацездатності 

потерпілого? 
23. Що повинен здійснювати Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків щодо санаторно-курортного лікування потерпілого, який став 
інвалідом? 

24. Чи може Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
затримати страхові виплати? 

25. В яких із перелічених випадків страхова виплата і надання соціальних 
послуг можуть бути припинені? 

26. У який строк виплачується потерпілому одноразова допомога? 
27. Хто має право на одержання від Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків страхових виплат у разі смерті потерпілого? 
28. Застрахований зобов’язаний… 
29. Роботодавець як страхувальник зобов’язаний… 
30. Які витрати несуть працівники на страхування від нещасного випадку? 

 



Кодекс законів про працю України 
1. Що є основою укладання колективного договору? 
2. Що передує укладенню колективних договорів? 
3. Який документ регулює строки, порядок ведення переговорів, порядок 

розробки, укладання та внесення змін і доповнень до колективного договору? 
4. Які умови колективного договору є недійсним? 
5. Чи має право працівник на укладання трудового договору одночасно на 

декількох підприємствах, в установах, організаціях? 
6. У якому документі має бути застережна умова про випробування 

працівника при прийнятті на роботу? 
7. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу… 
8. Строк випробовування при прийняті на роботу робітників не може 

перевищувати… 
9. Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність 

працівника роботі, на яку його прийнято… 
10. Чи може власник вимагати від працівника виконання роботи, не 

обумовленої договором? 
11. Чи має право власник або уповноважений ним орган переводити 

працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я? 
12. Про зміну істотних умов праці працівник повинен бути повідомлений 

не пізніше ніж… 
13. Яких працівників забороняється тимчасово переводити на іншу роботу, 

не обумовлену трудовим договором, без їх згоди? 
14. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним 
орган письмово за… 

15. В яких випадках строковий трудовий договір підлягає розірванню 
достроково на вимогу працівника? 

16. Відсторонення працівника від роботи власником або уповноваженим 
ним органом допускається у разі… 

17. Поділ щорічної відпустки  на частини будь-якої тривалості 
допускається на прохання працівника за умови, щоб основна безперервна її 
частина була не менше… 

18. У яких з наведених випадках допускається заміна щорічної відпустки 
або її частини грошовою компенсацією? 

19. Працівники та члени їх сімей мають право на державне пенсійне 
забезпечення… 

20. Про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці в бік 
погіршення власник або уповноважений орган повинен повідомити 
працівника… 

21. Як повинен проводитись розрахунок з працівником при його 
звільненні? 

22. У якому розмірі несуть матеріальну відповідальність працівники при 
виконанні трудових обов’язків і з вини яких заподіяно шкоду підприємству, 
установі, організації? 



23. Хто повинен забезпечувати створення безпечних і нешкідливих умов 
праці на підприємствах? 

24. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів і 
засобів виробництва, стан засобів колективного і індивідуального захисту, а 
також санітарно-побутові умови мають відповідати… 

25. Що зобов’язаний знати й виконувати працівник? 
26. Чого зобов’язаний додержуватись працівник? 
27. Хто повинен контролювати використання коштів, виділених 

підприємством на охорону праці? 
 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці 

1. Чи поширюються вимоги Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці  на учнів, курсантів, 
слухачів та студентів навчальних закладів? 

2. Яка робота вважається роботою з підвищеною небезпекою? 
3. Чи повинні особи, які суміщають професії, проходити навчання, 

інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці не тільки за їхньою 
основною професією, а і за професією за сумісництвом? 

4. Чи має бути організовано на підприємстві для працівників навчання 
(лекції, семінари та консультації) перед перевіркою знань з питань охорони 
праці? 

5. За якого складу комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
вважається правочинною? 

6. Хто має затверджувати перелік питань для перевірки знань з охорони 
праці працівників? 

7. Чи обов’язково видавати посвідчення про перевірку знань з питань 
охорони праці працівникам, які не виконують роботи підвищеної небезпеки? 

8. Як слід діяти при незадовільних результатах перевірки знань з питань 
охорони праці? 

9. Який термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони 
праці? 

10. Як поділяються інструктажі з питань охорони праці за характером і 
часом проведення? 

11. З ким має бути проведений вступний інструктаж з питань охорони 
праці? 

12. Хто має затвердити програму і тривалість вступного інструктажу? 
13. З ким має бути проведений первинний інструктаж з питань охорони 

праці? 
14. В які терміни має бути проведений повторний інструктаж на роботах з 

підвищеною небезпекою? 
15. В які терміни має бути проведений повторний інструктаж на роботах 

без підвищеної небезпеки? 
16. В яких випадках має бути проведений цільовий інструктаж? 



17. Як слід діяти при незадовільних результатах перевірки знань, умінь і 
навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи 
позапланового інструктажів? 

18. Як слід діяти при незадовільних результатах перевірки знань після 
цільового інструктажу? 

19. Хто має затверджувати перелік професій та посад працівників, які 
звільняються від повторного інструктажу? 

 
Положення про організацію роботи з питань охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти 
1. До навчально-виховного процесу відносяться… 
2. З учнями, вихованцями, студентами, курсантами проводяться 

інструктажі… 
3. Хто організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду 

інструкції з охорони праці… 
4. Перегляд інструкцій з охорони праці здійснюється… 
5. Перегляд інструкцій з охорони праці для професій та видів робіт з 

підвищеною небезпекою здійснюється… 
6. Організовує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з 

охорони праці… 
7. Навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці 

проводять… 
8. Безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, 

обладнання, приладів, інструментів, інвентарю несе… 
9. Інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, 

навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, спортивних 
залах розробляє та переглядає 1 раз … 

10. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при 
зарахуванні або оформлені до закладу освіти вихованця, учня проводиться… 

11. На початку начального року та при зарахуванні до закладу освіти 
вихованця, учня вступний інструктаж проводять… 

12. Програма вступного інструктажу розробляється… 
13. Програму та порядок проведення вступного інструктажу затверджує… 
14. Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності зберігається 

в… 
 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
1. Інструкції з охорони праці поділяються на… 
2. Інструкції, що належать до міжгалузевих нормативних актів про 

охорону праці затверджуються… 
3. Примірні інструкції затверджуються… 
4. Інструкції, що діють на підприємстві розробляються на основі… 
5. Інструкції з охорони праці, що розробляються і затверджуються на 

підприємстві присвоюються… 
6. Які з перерахованих розділів містяться в інструкції з охорони праці? 



7. В яких розділах інструкції можна застосовувати слова «категорично», 
«особливо», «обов’язково», «суворо» і ін.? 

8. Інструкція, що діє на підприємстві, набуває чинності з дня… 
9. Інструкції, які вводяться в дію на даному підприємстві реєструються в 

журналі… 
10. В які терміни переглядаються інструкції, що діють на підприємстві?  

 
Положення про службу охорони праці 

1. При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на 
підприємствах? 

2. Кому підпорядковується служба охорони праці? 
3. В які терміни проводяться навчання працівників служби охорони праці? 
4. Чи допускається ліквідація служби охорони праці? 
5. Якими нормативними документами керуються працівники служби 

охорони праці підприємства в своїй діяльності? 
6. Хто проводить вступний інструктаж з працівниками? 
7. В яких заходах приймає участь служба з охорони праці? 
8. Чи мають право спеціалісти служби з охорони праці видавати приписи 

керівникам структурних підрозділів? 
9. Чи має право роботодавець залучати працівників служби охорони праці 

до виконання функцій не передбачених Законом України про охорону праці? 
 

Державні санітарні правила і норми по устаткуванню, утриманню 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу 
1. Щоденний контроль за виконанням чинних санітарних правил і норм 

здійснює… 
2. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за виконанням чинних 

санітарних правил та норм здійснюють посадові особи… 
3. Площа на одного учня, який працює за ПК, повинна складати не 

менше… 
4. Сміттєзбірники повинні щільно закриватися кришками і 

встановлюватися на відстані не менше, ніж… 
5. Використання внутрішнього двору навчальних закладів для 

господарських потреб (стоянка транспорту, меблів, обладнання, макулатури, 
металобрухту, будівельних матеріалів тощо)… 

6. В навчальних приміщеннях світло повинно падати на робочі місця… 
7. Для забезпечення оптимального природного освітлення навчальних 

приміщень необхідно мити вікна не менше… 
8. Забороняється розміщення на підвіконні в навчальних приміщеннях… 
9. Світильники миються не  рідше… 
10. До початку занять і після їх закінчення необхідно здійснювати 

провітрювання навчальних приміщень… 
11. Тривалість наскрізного провітрювання визначаються… 
12. Особисті медичні книжки повинні зберігатися у… 



13. У процесі самообслуговування учні можуть виконувати прибирання… 
14. Усі види прибирання в школі здійснюються лише… 
15. До виконання яких робіт учні не допускаються? 
16. Прибирання класів, майстерень, навчальних кабінетів проводиться 

після… 
17. Поточне прибирання навчальних майстерень проводить… 
18. Учні можуть в навчальних майстернях (робити яке прибирання?)… 

 
Тести з надання невідкладної допомоги 

1. Вкажіть характерні ознаки клінічної смерті… 
2. Вкажіть методи тимчасової зупинки кровотечі… 
3. Кровоспинний джгут послаблюють на 5-10 хвилин кожні… 
4. Яке положення надати потерпілому під час зупинки носової кровотечі? 
5. Як надати першу допомогу у разі укусу змії? 
6. Утворення пухирів на шкірі характерне для опіків… 
7. Вкажіть особливості обробки опікової поверхні… 
8. В якому положенні потрібно транспортувати потерпілого з 

ушкодженням кісток тазу? 
9. В якому положенні потрібно транспортувати потерпілого з 

ушкодженням хребта? 
10. В якому положенні потрібно транспортувати потерпілого з 

ушкодженням грудної клітки? 
11. Ви надаєте допомогу потерпілому зі струсом головного мозку. У 

потиличній ділянці невелика підшкірна гематома. Як Ви можете запобігти її 
збільшенню? 

12. Вкажіть достовірну ознаку перелому кістки? 
13. Які місцеві чинники сприяють виникненню відмороження? 
14. Чи використовується у випадку відсутності транспортних шин та 

підручних засобів фіксація бинтом ушкодженої нижньої кінцівки до 
здорової? 

15. Чи можна викликати блювання у потерпілих, які перебувають у 
непритомному стані? 

16. Вкажіть об’єм невідкладної допомоги при ужалені комахами. 
17. Заходи по видаленню води  із дихальних шляхів потрібно виконувати 

тільки… 
18. Вкажіть медикаментозний засіб, який рефлекторно подразнює 

дихальний центр… 
19. Як Ви думаєте, чи можна запідозрити розвиток внутрішньої кровотечі у 

потерпілого з тупою травмою живота за наступними проявами: зростаюча 
блідість шкірних покривів і слизових оболонок, пульс частий, слабкого 
наповнення, прогресуюче зниження  артеріального тиску, головокружіння, 
непритомність тощо… 

20. Венозний джгут може знаходитись на кінцівці максимально… 
21. У потерпілого з підозрою на внутрішню кровотечу. Ви місцево  

застосовуєте… 



22. Вкажіть особливості використання міхура з льодом… 
23. Для яких опіків характерно збереження больової чутливості? 
24. Учень випадково підвернув ногу в ділянці гомілково-ступневого 

суглоба. Ваша тактика? 
25. При накладанні транспортних шин… 
26. Вкажіть абсолютні ознаки біологічної смерті. 
27. Вкажіть, чи потрібно звертати увагу на забарвлення шкірних покривів і 

перевіряти і пульсацію судин на периферичних артеріях після накладання 
пов’язок? 
 

Електробезпека 
1. Яку дію спричиняє електричний струм, який проходить через тіло 

людини? 
2. До характерних місцевих електротравм викликаних дією електричного 

струму або електричної дуги відносяться… 
3. Тяжкість електротравми визначається впливом факторів… 
4. До факторів електричного характеру, які впливають на ступінь ураження 

електричним струмом, відносяться… 
5. До факторів навколишнього середовища, які впливають на ступінь 

ураження електричним струмом, відносяться… 
6. Стосовно небезпеки ураження людей електричним струмом приміщення 

розрізняють… 
7. До приміщень з підвищеною небезпекою відносяться такі, що 

характеризуються наявністю однієї з таких умов ураження електричним 
струмом… 

8. Особливо небезпечні приміщення – це такі, що характеризуються 
наявністю однієї з таких умов ураження електричним струмом… 

9. Що з перерахованого відноситься до колективних засобів захисту? 
10. При виникненні яких несправностей забороняється працювати з 

електроінструментом? 
11. Як класифікують приміщення за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом? 
12. За яким документом проводиться робота в електроустановках? 
13. Заземленню підлягають… 
14. Особа відповідальна за електрогосподарство, це… 
15. Які засоби інформації попереджують про небезпеку наближення до  

електроустановки, яка перебуває під напругою? 
16. Яку кваліфікаційну групу з електробезпеки повинні мати особи, 

допущені до робіт з обслуговування, налагодження та ремонту ЕОМ? 
17. До яких знаків належить дана фраза «Стій – напруга» «Не влізай – 

уб‘є»? 
18. Із яких частин складається громовідвід? 
19. Які дії викликає електричний струм проходячи через організм людини? 
20. З якою періодичністю повинен перевірятися електроінструменти? 

 



 
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 

під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах 
1. Нещасні випадки, що сталися з працівниками, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту) або фактично допущені до роботи у 
навчальних закладах, підлягають розслідуванню і обліку відповідно до… 

2. Хто встановлює та засвідчує погіршення стану здоров’я або втрату 
працездатності внаслідок нещасного випадку? 

3. Чи розслідуються нещасні випадки, якщо потерпілий перебував у стані 
психічного розкладу, алкогольного або наркотичного сп’яніння? 

4. Нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного 
процесу, які мешкають у гуртожитках навчальних закладів, і пов’язані з 
порушенням правил перебування у гуртожитках, розслідуються і беруться на 
облік відповідно до…  

5. Кого не включають  до складу комісії з розслідування нещасних 
випадків? 

6. Чи мають право брати участь у роботі комісії потерпілий, його батьки, 
особи, які представляють інтереси потерпілого? 

7. Що з переліченого повинна зробити комісія під час проведення 
розслідування нещасного випадку? 

8. Ким  згідно з Положенням про порядок розслідування нещасних 
випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних 
закладах затверджується акт про нещасний випадок за формою Н- Н? 

9. У скількох примірниках складається акт про нещасний випадок за 
формою Н- Н? 

10. Чи  проводиться розслідування у разі самогубства учасників навчально-
виховного процесу під час навчально-виховного процесу? 

11. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню? 
12. Хто компенсує витрати, пов’язані з діяльністю комісії зі спеціального 

розслідування та залученням до її роботи спеціалістів? 
13. Хто призначає комісію по розслідуванню нещасного випадку, який 

стався з вихованцем, учнем під час навчально-виховного процесу? 
14. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана… 
15. До акта Н-Н додаються… 
 

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 

1. На кого поширюється дія «Порядку про розслідування нещасних 
випадків на виробництві»? 

2. Протягом якого часу роботодавець зобов’язаний повідомити про 
нещасний випадок? 

3. Які захворювання належать до гострих професійних? 
4. Хто повинен включатися до складу комісії з розслідування нещасного 

випадку на підприємстві? 



5. Які нещасні випадки, пов’язані із завданням тілесних ушкоджень іншою 
особою або вбивством працівника, визнаються пов’язаними з виробництвом? 

6. Не визнаються пов’язаними з виробництвом нещасні випадки, що 
сталися з працівниками… 

7. Чи має право потерпілий або особа, яка представляє його інтереси 
ознайомитися з документами, що містяться в матеріалах розслідування 
нещасного випадку? 

8. Комісією якого підприємства повинен розслідуватися нещасний 
випадок, що стався з працівником на території чужого підприємства під час 
виконання ним завдання в інтересах свого підприємства? 

9. Нещасний випадок стався з працівником на території чужого 
підприємництва під час виконання ним завдання в інтересах свого 
підприємництва. Яке підприємництво повинно брати на облік цей випадок? 

10. Що зобов’язана визначити спеціальна комісія з розслідування 
нещасного випадку на виробництві? 

11. Який, згідно з даним Порядком, термін проведення розслідування 
випадку професійного захворювання? 

 
Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи 

освіти України 
1. Відповідальність за пожежну безпеку закладів, установ і організацій 

несуть… 
2. На планах евакуації стрілки, що вказують шлях евакуації наносяться 

(яким кольором)… 
3. Чи можуть шляхи евакуації на схемах перетинатися? 
4. Що не дозволяється влаштовувати на сходових клітках? 
5. У будівлях закладів, установ і організацій не допускається… 
6. Чим обробляються дерев’яні конструкції та інші горючі матеріали? 
7. На дверцях шафи пожежного крана мають бути зазначенні… 
8. Усі будівлі та приміщення закладів, установ і організацій повинні бути 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння… 
9. Ручні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом навішування на 

вертикальні конструкції на висоті не більш як… 
10. Вогнегасники повинні встановлюватись таким чином, щоб можна 

було… 
11. Усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися 

у справному стані, відчинятися у напрямку… 
12. Пожежна охорона поділяється на... 
13. Гасіння пожеж пожежною охороною здійснюється… 
14. Матеріальні збитки, пов’язані з пошкодженням майна під час гасіння 

пожежі, пожежна охорона… 
15. Хто здійснює контроль за дотриманням установленого 

протипожежного режиму всіма учасниками навчально-виховного процесу … 
16. Основні умови, необхідні для виникнення пожежі (горіння)… 



17. Скільки людей мінімум потрібно для ефективної роботи пожежного 
крана в разі пожежі… 

18. Ящики для піску повинні бути укомплектовані… 
19. Пожежа-це… 
20. Ознаки пожежі… 
21. Для запобігання швидкого розповсюдження вогню та циркуляції 

повітря, яка може пришвидшити горіння, слід… 
22. При виникненні пожежі або появі ознак горіння слід негайно 

сповістити пожежну службу і надати наступну інформацію. 
23. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організації 

покладається на…, якщо інше не передбачено відповідним договором… 
24. Первинні засоби пожежогасіння… 
25. У задимленому приміщенні потрібно… 
26. Працівник закладу та установи, який виявив пожежу або її ознаки 

(задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення 
температури в приміщенні тощо), зобов’язаний:… 
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