
 
 

Тестовий іспит періодичного інструктажу з техніки безпеки та гігієни праці для фізичних 
працівників 

Вкажіть тільки одну правильну відповідь. Щоб здати тест потрібно отримати мін. 12 пунктів. 
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ПРІЗВИЩЕ І ІМ’Я                                                ФІРМА         

………………………………….…………     …………..………………………… 
     ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ                               ДАТА І ПІДПИС  ПОІНСТРУКТОВАНОГО       

            

…………………………     ………………………………….. 
Кількість пунктів  (заповнює екзаменатор)       Підпис перевіряючого 

1. Працівники на робочому місці повини пройти періодичне навчання-інструктаж з 
техніки безпеки  і гігієни праці: 
a) до 3 місяців від дня початку роботи. 
b) до 12 місяців від дня початку роботи, не рідше ніж раз на  рік або 3 роки 
c) до 9 місяців від дня початку роботи, а якщо в роботі є загроза здоров’ю або аварія, то не 
рідше, ніж раз на рік 
2. Основним обов’язком роботодавця є: 
a) Гарантувати безпечні і гігієнічні умови праці 
b) Надати працівникам необхідне обладнання для гарантування безпеки на роб.місці 
c) Обидві відповіді є правильними 
3. Роботодавець може допустити до роботи новоприйнятого працівника, якщо: 
a) Він вважається працездатним, після висновку лікаря праці (дозвіл) 
b) Пройшов початковий інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці, що складається з 
загального та посадового інструктажу. 
c) Обидві відповіді є правильними 
4. Контрольне медичне обстеження проводиться: 
a)  Перед поверненням працівника до виконання роботи після 30-денного лікарняного 
b) Після підписання трудового договору, перед початком виконання робочих обов’язків 
c)  Після підписання трудового договору, перед початком виконання робочих обов’язків 
5. Нещасним випадком на робочому місці вважається:  
a) Непритомність на роботі через серцеву хворобу 
b) Раптова ситуація, спричинена зовнішніми факторами, що призвела до тяжких травм 
або смерті і виникла у зв’язку із виконанням роботи: 
c) Ситуація під час повернення з роботи 
6. Обставини і причини нещасного випадку на робочому місці визначає:  
a) Після аварійна комісія 
b) Незалежна комісія, призначена роботодавцем 
c) Спеціально призначена комісія, яка складається з роботодавця і кількох визначених 
працівників 
7. Ергономіка, це наука яка займається: 
a) Оцінкою професійного ризику 
b) Пристосуванням праці до людини і людини до робочого середовища 
c) Аналізом небезпечних для здоров'я факторів 
8. Робота на висоті — це: 
a) робота, що виконується на поверхні, яка знаходиться принаймні 3,0 м над рівнем підлоги чи 
землі. 
b) робота, що виконується на поверхні, яка знаходиться принаймні 1,0 м над рівнем 
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підлоги чи землі. 
c) робота, що виконується на поверхні, яка знаходиться принаймні 1,5 м над рівнем підлоги чи 
землі. 

9. При ручному транспортуванні вантажів правильне положення — це: 

a) Будь-яке положення 
b) Похилене положення 
c) Положення навпочіпки 
 
10. Професійний ризик означає: 

a) Вірогідність виникнення небажаних наслідків, пов'язаних з виконуваною роботою 
b) Причини професійних хвороб 
c) Фактор нещасних випадків на робочому місці 

11. Небезпечні для водія фактори включають в себе: 
a) Рухомі частини транспортних засобів, що експлуатуються, деталі двигуна що обертаються, 
переміщення інших транспортних засобів, падаючі елементи або вантажі з транспортних 
засобів. 
b) Обидві відповіді є правильними 
c) Слизькі, нерівні поверхні, наприклад. пандуси, місця для стоянки автомобілів, вибух і 
пожежа (двигуна або займистих вантажів) 

12. Найкращим положенням для непритомної людини є: 

a) Бокове положення 
b) Сидяче положення 
c) Зручне положення 
 
13. Основні реанімаційні заходи це: 

a) Відкриття прохідності дихальних шляхів, перевірка дихання, масаж серця 
b) Тільки масаж серця 
c) Масаж серця і відкриття прохідності дихальних шляхів 
 
14. У випадку носової кровотечі: 

a) Розташовуємо потерпілого в лежачому положенні 
b) Нахиляємо голову вперед, на перенісся і шию прикладаємо холодний компрес 
c) Відхиляємо голову потерпілого назад 
 

15. Якою має бути послідовність оповіщень після того, як ви помітили пожежу: 
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a) Люди, які знаходяться в безпосередній загрозі, пожежна служба, роботодавець 
b) Пожежна служба, роботодавець, люди, які знаходяться в безпосередній загрозі 
c) Не має значення 

16.. Для гасіння пристроїв під напругою не можна використовувати: 

a) Воду з гідранта 
b) Порошкового, пінного вогнегасника 
c) Вогнегасної ковдри 
 
17. Якого кольору мають бути знаки евакуації: 

a) Зелений 
b) Червоний 
c) Синій 


