
              Питання для заліку для студентів  5-го курсу 
 

   транспортного факультета ОПГ  магистрів 

 

  (для специальностей: вантажоперевезення  залізничнимним транспортом) 

 

 

1.Сутність системи державного управління 

охороною праці. 

2.Управління охороною праці з боку  власника  

чи адміністрації підприємства. 

3.Управління охороною праці з боку  

робітників підприємства 

4.Аналіз причин нервово-психологічних пере- 

вантажень, які залежать від специфіки роботи  

на транспорті. 

5.Джерела  освітленості складів, вантажних майданчиків.  

Алгоритм розрахунків прожекторного освітлення. 

6.Способи забезпечення повітряобміну у виробничих 

приміщеннях. складах; 

7. Заходи по мінімізації негативного впливу відео-  

дисплейних терміналів на органи бачення; 

8.Заходи безпеки при вантажно-розвантажувальних 

роботах; 

9.Заходи по безпеці  при роботах в складських 

приміщеннях та накопичувальних майданчиках; 

10.Заходи  по забезпеченню безпеки від ураження  

електричним струмом на залізниці;  

11.Заходи по мінімізації негативного впливу відео-  

дисплейних терміналів на органи бачення; 

12.Заходи  по забезпеченню безпеки  на залізничному 

транспорті. 

13.Заходи  по забезпеченню безпеки на складських, 

накопичувальних майданчиках;  

14.Заходи по мінімізації негативного впливу відео-  

дисплейних терміналів на органи бачення; 

15.Заходи  по уникненню наїздів при розвантажені, 

навантажені вантажу. 

16..Потенційні виробничі небезпеки санітарно-  

гігієнічного характеру. 

17.Виникнення пожежі при обслуговуванні, ремонті та  

експлуатації рухомого составу; 

18.Анализ основных небезпек  при эксплуатації транс- 

портних засобів; 

19.Небезпеки при розпуску составів з гирки. 

20.Аналіз основних небезпек при вантажно-розван- 

тажувальних роботах. 

21.Вплив шуму, вібрації на дослідника. 

22.Небезпеки при транспортуванні вантажу. 

23.Забезпечення безпеки при застосуванні козлових та 

стрілових кранів. 

24.Запобігання ураження електричним струмом на 

залізниці. 

 25.Заходи  по боротьбі з шумом, вібрацією  на транспорті; 

26.Заходи  по боротьбі зі шкідливими речовинами  на 

транспорті; 

27.Забезпечення безпеки під час маневрових робіт.  

28.Заходи безпеки при вантажно-розвантажувальних 

роботах; 

29.Заходи по безпеці  при роботах в складських 

приміщеннях. 

30.Напруженність праці - як характеристика трудового 

процесу; 

31.Заходи по забезпеченню виробничої санітарії та гігієни 

праці. 

32.Протипожежний  захист транспортних засобів;  

33.Види виробничої оточення по впливу на робітника.  

34.Разподіл умов праці по гігієнічній класифікації праці; 

35.Алгоритм розрахунків прожекторного освітлення. 

36.Напруженність праці - як характеристика трудового 

процесу; 

37.Важкість праці - як характеристика трудового  

процесу; 

38.Заходи по захисту від шкідливих речовин 

39. Протипожежний захист дорожніх транспортних засобів; 

40.Соціальне державне страхування від нещасного   

випадку   на транспорте. 

 

 

 

 

 

     Номер варианта соответствует последней цифре зачетки. Номера вопросов соответствуют номеру варианту 

 

     № 

Варианту 

 

                    НОМЕРА      ПИТАНЬ 

 

      1       1      11      21      31  

      2       2      12      22      32  

     3       3      13      23      33  

     4       4      14      24      34  



     5       5      15      25      35  

     6       6      16      26      36  

     7       7      17      27      37  

     8       8      18     28      38  

     9       9      19     29      39  

     0       10      20     30      40  

 

     Об,єм  відповіді на кожне питання не більш 1-2 листов друкованого тексту формату А4. 

                                         Література: 

1. Протоєрейський О.С., Запорожець О.И. Охорана праці в галузі: навчал. посіб.-К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005.-268с. 

2. Основи охорони праці: Підручник / за редак. Проф.. В.В.Березуцького-Х.: Факт,2005.-480с. 

    4.     ДБН, ДНАОП, ДСТУ, ГН , що відносяться до цих питань. 

 


