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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 
спеціальності 263 «Цивільна безпека» допускаються особи, які мають документ 
державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 
263 «Цивільна безпека». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 
молодшого спеціаліста за спеціальністю «Цивільна безпека», «Основи охорони 
праці», «Безпека життєдіяльності».  

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: метрологія, стандартизація та акредитація 
в охороні праці, безпека життєдіяльності.  

Має знати терміни з охорони праці, вміти виконувати самостійні  
розрахунки, здійснювати аналіз та обґрунтувати висновки,  уміти здійснювати 
вибір відповідних розрахункових методик, застосовуючи при цьому 
методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. Вступники мають 
продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені 
практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 

 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА АКРЕТИДАЦІЯ В ОХОРОНІ 

ПРАЦІ 

2. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА 
АКРЕДИТАЦІЯ В ОХОРОНІ ПРАЦІ» 

 
 

1. Визначення метрології як науки. 
2. Коли і в якій країні було було введено систему мір? 
3. Що таке фізична величина? 
4. Які існють основні характеристики фізичних величин? 
5. Що таке вимірювання? 
6. Що таке шкала вимірювання? 
7. Що таке шкала найменувань? 
8. Що таке міра? 
9. Що таке вимірювальний прилад? 
10.  Що таке діапазон показання? 
11. Що таке варіація показання? 
12. Діапазон вимірювання? 
13. Що таке еталон? 
14. Що таке стандартизація? 
15. Назвати рівні стандартизації. 
16. Що таке технічні умови? 
17. Що таке технічний регламент? 
18. Які організації належать до органів державної служби 

стандартизації? 
19. На яку продукцію розробляються технічні умови? 
20. Що таке оцінка відповідності? 
21. Що таке сертифікація? 
22. Які документи є нормативними в системі сертифікації УкрСЕПРО? 
23. Яким органом проводиться атестація виробництва? 
24. Назвати види сертифікації в системі УкрСЕПРО. 
25. Що забезпечує обов язкова сертифікація? 
26. Які види послуг підлягають обов язковій сертифікації? 



27. На скількох принципах закладено функціонування системи 
НАССР? 

28. Що таке код EAN? 
29. Що є ознакою коду EAN? 
30. Що таке БВП? 
31. На скількох принципах грунтується система БВП? 
32. Що таке цикл PDCA? 
33. На скількох принципах ґрунтуються міжнародні стандарти? 
34. На скількох принципах базується управління якістю продукції? 
35. Що таке фізична величина? 
36. Що таке істинне значення фізичної величини? 
37. Що таке кратна одиниця? 
38. Що таке дольна одиниця? 
39. Що таке вимірювання? 
40. Що характеризує стандартний зразок? 
41. Що таке метод безпосередньої оцінки? 
42. Що таке статичні величини? 
43. Що таке динамічні величини? 
44. На які види вимірювання поділяють за способом вираження 

результатів? 
45. На які класи точності результатів поділяють види вимірювання? 
46. Скільки існує ознаків вимірювальних приладів? 
47. З яких основних части складається вимірювальний прилад? 
48. Що таке довжина поділки шкали? 

  
 
 
 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 
1. Що таке професійна патологія? 
2.  Що вивчає промислова токсикологія? 
3. Що вивчає гігієна праці? 
4. Що вивчає промислова санітарія? 
5. Які існують види інструктажів з охорони праці? 
6. Якою особою проводиться вступний інструктаж з охорони праці? 
7. Якою особою проводиться первинний інструктаж з охорони праці? 
8. Якою особою проводиться повторний інструктаж з охорони праці? 
9. Якою особою проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці? 
10. Якою особою проводиться цільовий інструктаж з охорони праці? 
11.  Скільки існує основних об єктів соціальної політики в Україні? 
12.  Скільки існує етапів формування соціальної політики в Украіні? 
13.  Назвати соціальні інститути, які відіграють активну роль у здійсненні 

соціальної політики в Україні? 
14.  Назвати види причин нещасних випадків. 
15. Назвати основні складові нормативної бази України з охорони праці. 



16.  Назвати основні елементи управління безпекою суб єктів праці. 
17.  Що таке СУОП? 
18.  Що таке ССБП? 
19. Що таке НПАОП? 
20. З якою метою здійснюється кодування НПАОП? 
21. Назвати граничні норми тривалості робочого дня для 17-річних юнаків. 
22. Назвати гранично норми тривалості робочого дня для 17-річних дівчат. 
23.  Що таке травма?  
24. Що таке нещасний випадок?  
25. Назвати основні виробничі спеціальності за напрямом «Охорона праці». 
26. З яких етапів складається піраміда професійного росту фахівця з охорони 

праці? 
27. Що таке стандарт ССБТ? 
28. Скільки існує основних принципів формування колективного договору. 
29. Які засоби захисту видаються робітникам? 
30. Коли видаються засоби захисту робітникам? 
31. Назвати основні види соціального страхування. 
32. Назвати граничні норми переміщення вантажів жінками. 
33. Назвати граничні норми переміщення вантажів неповнолітніми. 
34. Назвати норми виробітку неповнолітніми. 
35. Назвати основні принципи соціального страхування робітників. 
36. Назвати класи професійного ризику виробництва. 
37. Що таке небезпечний чинник? 
38. За якими показниками поділяють нещасні випадки? 
39. Назвати види травм невиробничого характеру. 
40. Скільки напрямків включає охорона праці? 
41. Назвати вчених, які зробили вагомий внесок в охорону праці. 
42. Назвати основні принципи охорони праці в Україні. 
43. Який нормативний документ встановлює порядок і види навчання й 

перевірки знань з охорони праці та його завдання? 
44. Які види навчання з охорони праці проходять працівники і як 

здійснюється перевірка якості навчання?  
45. Які категорії працівників проходять навчання та перевірку знань з 

охорони праці щорічно? 
46. На які групи поділяються причини нещасних випадків на виробництві?  
47. Дайте визначення поняття «управління охороною праці». 
48.  У якій ситуації працівник може відмовитися від дорученої роботи? 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 
 

1. Скільки видів середовищ включає система «Людина – життєве 
середовище»? 

2. Що таке безпека? 
3. Що таке ризик? 
4. Що таке умови діяльності? 
5. Що таке збиток здоров ю? 
6. З скількох потреб складається ієрархія потреб за А.Мослоу? 
7. Назвати основні класи принципів забезпечення безпеки. 
8. Скільки принципів включає клас організаційних принципів забезпечення 

безпеки? 
9. Скільки принципів включає клас технічних принципів? 
10.На чому ґрунтуються технічні принципи забезпечення безпеки? 
11.Що таке організаційні принципи забезпечення безпеки? 
12.Що визначають управлінські принципи забезпечення безпеки? 
13.Скільки існує видів управлінських принципів забезпечення безпеки? 
14. Що таке орієнтуючі принципи забезпечення безпеки? 
15.На чому ґрунтуються орієнтуючі принципи? 
16.Які методи забезпечення існують? 
17.Що таке гомо сфера? 
18.Що таке нокосфера? 
19.Які види небезпек розрізняють за походженням? 
20.Які види небезпек розрізняють за характером впливу на людину? 
21.Які види небезпек існують за часом прояву негативних наслідків? 
22.Які види небезпек існують за локалізацією небезпеки? 
23.Які види небезпек існують за завданим збитком? 
24.Що зумовлює ідентифікація небезпеки? 
25.Що таке квантифікація небезпек? 
26.Що таке ризик за визначенням В. Маршалла? 
27.Що характеризує індивідуальний ризик? 
28.Що таке соціальний ризик? 
29.За яким принципами здійснюється класифікація небезпек? 
30.Назвати види небезпек за походженням. 
31.Назвати види небезпек за проявленням. 
32.Назвати види небезпек за локалізацією. 
33.Назвати види небезпек за наслідками. 
34.   Назвати джерела природних небезпек. 
35.Назвати джерела техногенних небезпек. 
36.Назвати джерела політичних небезпек. 
37.Що таке уражаючий фактор? 
38.Що таке шкідливі чинники небезпек? 
39.Що таке небезпечні чинники небезпек? 
40.Скільки існую типів аналізів небезпек? 



41.Що таке РОП? 
42.Через який принцип реалізується концепція прийнятного ризику? 
43.Скільки існує головних методичних підходів до визначення ризику? 
44.На що спирається інженерний методичний підхід визначення ризику? 
45.На що спирається експертний методичний підхід визначення ризику? 
46.На що спирається модельний методичний підхід визначення ризику? 
47.На що спирається соціологічний методичний підхід визначення ризику? 
48.Що таке «дерево причин»? 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується 
підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами 
та прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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