
Тестові завдання для проведення комп’ютерного онлайн тестування 
теріотичної підготовки за професією 8211”Токар”,клаліфікація:2 
розряд. 

 

141. Скільки розділів вивчає предмет "Охорона праці"?  

А   6; 

Б   4;  

В   5; 

Г   3. 

142. Працюючі підлітки повинні проходити медичні огляди 

А   два рази на рік; 

Б   один раз на рік; 

В   один раз на два роки; 

Г   один раз на квартал. 

143. У разі гибелі працівника або ушкодження його здоров’я на 
виробництві відповідні відшкодування здійснює 

А   пенсійний фонд; 

Б   фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. 

В   профспілкова організація; 

Г   роботодавець. 

144. Особи, які працюють за умовами трудового договору, учні та студенти 
навчальних закладів під час проходження практики і виконання будь-яких 
робіт після занять підлягають 

А   страхуванню про всяк випадок; 

Б   обов'язковому страхуванню; 

В   страхуванню на випадок безробіття; 

Г   страхуванню за бажанням. 



145.  Розслідування та облік нещасних випадків зі студентами у період 
практики на виробництві під керівництвом посадових осіб навчального 
закладу на відведеній для цієї мети ділянці бере на себе 

А   підприємство; 

Б   навчальний заклад; 

В   розслідуються органом управління освіти, беруться на облік навчальним 
закладом; 

Г   прокуратурою. 

146. Простір, у якому можлива дія на працівників небезпечного і (або) 
шкідливого виробничого чинника, називають 

А   шкідлива зона; 

Б   запобіжна зона; 

В   небезпечна зона;  

Г   курортна зона. 

147. Огороджувальні пристрої поділяються на 

А   стаціонарні; 

Б   змінні та переносні; 

В   відкидні чи розсувні; 

Г   перераховані у відповідях А,Б,В. 

148. За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на 

А   аварійні, інформаційні, запобіжні; 

Б   звукові, світлові; 

В   аварійні, проблискові. 

149. Яка комфортна температура повітря навколишнього середовища для 
працездатної людини? 

А   160 - 190 С; 

Б   200 – 220 С; 

В   180 – 200 С; 

Г   25 – 300 С. 



150. Яка площа має відповідати робочому місцю одного учня? 

А   2 м2; 

Б   4 м2 ; 

В   6 м2; 

Г   0,5 м2. 

151. Яка повинна бути мінімальна ширина дверей і в який бік відчинятися 
для евакуації працівників з приміщення? 

А   0,8 м,  на зовні; 

Б   1 м, до середини; 

В   1 м, на зовні; 

Г   0,8 м, до середини.  

152. Внутрішні поверхні корпусів і кожухів, які огороджують рухомі частини 
машин і механізмів, двері шаф струмопровідних елементів, трубопроводи 
гарячої води, сигнальні лампи "тривога" фарбують у 

А   чорний колір; 

Б   зелений колір; 

В   червоний колір; 

Г   на власний вибір. 

153. Працюючи в загазованому приміщенні ви повинні одягнути 

А   маску; 

Б   шапку; 

В   респіратор; 

Г   протигаз. 

154. Назвіть оптимальні мікрокліматичні умови виробничих приміщень  

А   T =160 С; відносна вологість 70-80%;  швидкість руху повітря 0,1-0,2 м/с; 

Б   Т= 250 С; відносна вологість 50-70 %; швидкість руху повітря до 5 м/с; 

В   T =18-200 С; відносна вологість 40-60%;  руху повітря 0,1-0,2 м/с; 

Г   T =200 С; відносна вологість 50-80%; швидкість руху повітря 0,3-0,4 м/с. 



155. До якого класу умов праці відносяться умови, за яких зберігається 
здоров’я працівників і працездатність підтримується на високому рівні 
протягом тривалого часу 

А   допустимі; 

Б   оптимальні; 

В   шкідливі; 

Г   нормальні.  

156. Матеріали мінерального походження та матеріали, виготовлені на їх 
основі (цегла, бетон, камінь, азбест, а також більшість металів), належать до 

А   негорючих речовин; 

Б   важкогорючих речовин; 

В   вибухових; 

Г   горючих речовин. 

 

157. Розрізняють такі види процесу горіння: 

А   вибух, спалах, займання, тління,  власне горіння; 

Б   вибух, спалах, займання,  самозаймання, власне горіння; 

В   вибух,  займання, тління, самозаймання, власне горіння; 

Г   вибух, спалах, займання, тління, самозаймання, власне горіння. 

158. Вогнегасники бувають 

А  хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові, 
кислотні; 

Б   хімічні, пінні, повітряно – пінні,  порошкові, хладонові, кислотні; 

В   хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові; 

Г   хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, кислотні. 

159. Для гасіння в електроустановках використовують вогнегасники 

А   ВХП – 10;  

Б   ВХП – 10, порошковий; 

В   ВВ – 2, порошковий; 



Г   ВВ –2. 

160. Скільки ступенів вогнестійкості мають будови і споруди? 

А   три; 

Б   чотири; 

В   п’ять; 

Г   шість.  

 


