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Вступ 
 

Методичні вказівки розроблені для самостійної 
підготовки до атестаційного екзамену здобувачами вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-
професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 
263 «Цивільна безпека» всіх форм навчання відповідно до 
«Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 
роботу екзаменаційної комісії» введеного в дію наказом 
ректора НВГП від 10.01.2018 №12. 

Атестаційний екзамен є однією із форм атестації 
здобувачів вищої освіти (ВО), і являє собою підсумковий 
контроль рівня знань, умінь, які повинні продемонструвати 
студенти для підтвердження відповідності набутих ними 
компетентностей і результатів навчання вимогам стандарту 
вищої освіти спеціальності 263 «Цивільна безпека» та 
освітньої програми «Охорона праці». 

Мета атестації здобувачів ВО полягає у встановленні 
об’єктивної відповідності засвоєних рівня та обсягу знань, 
умінь, набутих компетентностей, результатів навчання. 

Атестація здобувачів ВО здійснюється 
екзаменаційною комісією (ЕК), строк повноважень якої 
становить один календарний рік з дня оголошення наказу 
про її призначення.  

Прозорість та обʼєктивність кваліфікаційного екзамену 
унормовується процедурою його проведення через 
Навчально-науковий центр незалежного оцінювання 
(ННЦНО), де незалежні адміністратори слідкують за 
порядком та запобігають порушенню визначених правил, а 
результати оцінювання автоматично генеруються в 
середовищі Moodle та фіксуються в протоколі екзамену, з 
якого працівники деканату роздруковують в автоматичному 
режимі згенеровану відомість, яку підписують члени ЕК. 

Розклад екзаменів складається ННЦНО спільно з 
деканатом ННІБА (навчально-науковий інститут 
будівництва та архітектури) відповідно до графіка 
навчального процесу. 
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ  
АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 
Кафедра ОПтаБЖД забезпечує розробку тестових 

завдань та еталонних відповідей для атестаційного 
екзамену в обсязі фахових дисциплін циклу професійної 
підготовки, що викладають відповідно до навчального 
плану та силабусів (робочих програм).  

Перелік питань бази тестових завдань атестаційного 
екзамену розглядається і затверджується засіданням 
кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності та має 
становити не менше 300 питань (обмежень в більшу 
сторону немає). Завдання щорічно оновлюються, і після 
розгляду, затвердження на випусковій кафедрі 
висвітлюються на навчальній платформі Moodle. 

База завдань та еталонні відповіді до них 
передбачають оцінювання рівня професійних знань, умінь 
та навичок здобувачів вищої освіти, ступеня сформованості 
їх професійних компетентностей. Теоретичні та практичні 
завдання складаються з таких рівнів складності:  

достатній (1-й) рівень складності – вимагає знання і 
розуміння основних положень навчального матеріалу з 
дисципліни (питання з 1 вірною відповіддю з 5, питання з 
пропущеним словом, визначення правильного ствердження 
тощо ‒ мінімальний бал за правильну відповідь);  

вище достатнього рівня складності (2-й рівень) – 
передбачає повне засвоєння навчального матеріалу 
дисципліни, володіння понятійним апаратом, орієнтування 
у вивченому матеріалі, свідоме використання знань для 
вирішення завдань (питання з множинним вибором, 
питання на співставлення – кожна правильна відповідь 
оцінюється окремо);  

високий (3-й) рівень складності – передбачає глибоке 
і повне опанування змісту навчального матеріалу з 
дисципліни, в якому здобувач вищої освіти вільно 
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орієнтується, володіє понятійним апаратом, уміє 
пов'язувати теорію з практикою, вирішувати практичні 
завдання (найскладніший – розрахункові задачі, ситуації та 
інше ‒ максимальний бал за правильну відповідь). 

Питання, що входять до екзаменаційного тестового 
завдання комплектуються питаннями всіма рівнями 
складності в процентному відношенні.  

Екзаменаційне тестове завдання атестаційного 
екзамену включає 47 питань:  

35 питань достатнього рівня складності, які 
оцінюються по 2 бали за правильну відповідь;  

10 питань вище достатнього рівня складності – 2 бали 
за правильну відповідь; 

2 завдання високого рівня складності, правильне 
виконання яких оцінюється по 5 балів за кожне. 

За три дні до дати проведення атестаційного екзамену 
відкривається доступ до бази тестових завдань в 
середовищі Moodle і здобувачі вищої освіти мають 
можливість здійснити три спроби пробної здачі екзамену. О 
23 год. 59 хв, напередодні екзамену, доступ до бази 
контрольних завдань закривається. 

Для здачі атестаційного екзамену, здобувач вищої 
освіти завчасно прибуває до вказаної аудиторії у 
визначений час з документом, що засвідчує його особу. Без 
такого документу, здобувач ВО до екзамену не 
допускається. 

Тривалість проведення кваліфікаційного екзамену не 
перевищує 80 хвилин. 

Атестаційний екзамен проводиться за участю 
представників ННЦНО без членів ЕК.  

Після завершення екзамену здобувач вищої освіти, 
навпроти свого прізвища, особисто підписує протокол 
атестаційного екзамену. 

Порядок повторного проходження державної атестації 
врегульоване «Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» (URL : 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/), який передбачає здачу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
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екзамену у випадку неявки здобувачів вищої освіти на 
контрольний захід з поважної причини (хвороба, тощо), поза 
розкладом. 

 
 

2. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 
Здобувачі вищої освіти мають можливість оскаржити 

результати атестаційного екзамену керуючись «Порядком 
звернень здобувачів вищої освіти та інших осіб, які 
навчаються в НУВГП» (URL : http://ep3.nuwm.edu.ua/15467), 
«Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти та 
роботу екзаменаційної комісії» (URL : 
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/), «Положення про 
врегулювання конфліктних ситуацій у НУВГП» (URL : 
http://ep3.nuwm.edu.ua/18583/), якими передбачено 
можливість подання скарги. 

Апеляційна скарга подається здобувачем вищої освіти 
в день здачі екзамену в деканат ННІБА. У скарзі здобувач 
аргументовано викладає суть питання. До скарги додається 
роздрукований варіант всіх відповідей здобувача під час 
виконання екзаменаційного тестового завдання. 

У даному випадку розпорядженням директора ННІБА 
створюється комісія для розгляду апеляції. На апеляційну 
комісію щодо розгляду скарги запрошується здобувач вищої 
освіти та представник ННЦНО. Якщо було виявлено 
порушення процедури проведення державної атестації, що 
влипнуло на результати оцінювання, комісія пропонує 
ректору скасувати це рішення і провести повторне 
засідання ЕК у присутності представників комісії з розгляду 
апеляції. 

 
 
3. ТЕМАТИКА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН 
 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15467
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/
http://ep3.nuwm.edu.ua/18583/
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Тестова база атестаційного екзамену у складі 
державної атестації складається з питань навчальних 
дисциплін: Правові основи цивільної безпеки, Безпека 
потенційно небезпечних технологій та виробництв, Теорія 
горіння та вибуху, Пожежна безпека виробництв, Система 
управління охороною праці суб'єкта господарювання, 
Захист у надзвичайних ситуаціях, Наглядова діяльність в 
охороні праці, Безпека експлуатації систем під тиском, 
Безпека експлуатації машин та обладнання, Виробнича 
санітарія та фізіологія праці, Профілактика виробничого 
травматизму і професійних захворювань, Державне 
соціальне страхування на виробництві, Розслідування 
нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань, Атестація та паспортизація робочих місць, 
Організація роботи служби охорони праці, Електротехніка 
та електробезпека. 

 
Правові основи цивільної безпеки 
Тематика тестових питань: 
1. Конституційні права та обов’язки людини і 

громадянина. 
2. Трудове право як галузь трудових відносин. 
3. Трудове законодавство: структура та практика 

застосування. 
4. Колективні договори і угоди. 
5. Особливості регулювання праці окремих категорій 

працівників. 
6. Дисципліна праці та види відповідальності. 
7. Основні положення законодавства України в 

сфері охорони праці. 
8. Гарантії прав громадян на охорону праці. 
9. Міжнародні норми в галузі охорони праці.  
10. Охорона праці як об’єкт управління. 
11. Основні положення законодавства України в 

сфері цивільного захисту. 
Література [1, 2, 3, 4, 5]  
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Наглядова діяльність в охороні праці 
Тематика тестових питань: 
1. Організація і структура державного нагляду за 

охороною праці. 
2. Планування роботи та методологія проведення 

обстежень органами державного нагляду за охороною 
праці. 

3. Організація та здійснення державного нагляду за 
додержанням вимог санітарного законодавства. 

4. Організація та здійснення державного нагляду за 
додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки. 

5. Організація та здійснення державного нагляду на 
об’єктах з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної 
безпеки. 

6. Взаємодія органів охорони праці з іншими 
державними наглядовими органами 

7. Організація проведення аудиту з промислової 
безпеки і охорони праці. 

8. Організація громадського контролю за охороною 
праці. 

Література [6, 7, 8, 9, 10]  
 
 
Державне соціальне страхування на виробництві 
Тематика тестових питань: 
1. Основи загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. 
2. Фонд соціального страхування, його функції та 

завдання. 
3. Державне соціальне страхування з тимчасової 

втрати працездатності. 
4. Державне соціальне страхування від нещасного 

випадку та професійного захворювання. 
5. Нагляд та контроль у сфері державного соціального 

страхування. 
Література [11, 12, 13, 14, 15]  
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Організація роботи служби охорони праці 
Тематика тестових питань: 
1. Законодавча та нормативна база України з охорони 

праці. 
2. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів служби 

охорони праці. 
3. Основні завдання служби охорони праці.  
4. Функції служби охорони праці.  
5. Права працівників служби охорони праці. 
6. Відповідальність спеціалістів служби охорони 

праці. 
7. Документація служби охорони праці суб’єкта 

господарювання: накази,  положення, інструкції, плани, 
графіки, журнали, приписи тощо. 

8. Навчання з питань охорони праці. 
Література [16, 17, 18, 19, 20]  
 
 
Безпека експлуатації систем під тиском 
Тематика тестових питань: 
1. Поняття та визначення систем під тиском. 
2. Класифікація систем під тиском 
3. Обов’язки роботодавця та працівників для 

забезпечення утримання обладнання під тиском. 
4. Основні причини та аварії систем під тиском 
5. Технічний огляд систем під тиском. 
6. Безпечна експлуатація систем під тиском. 
7. Вимоги до обладнання систем під тиском. 
8. Безпечна експлуатація балонів, цистерн та бочок. 
Література [21, 22, 23]  
 
 
Теорія горіння та вибуху, Пожежна безпека 

виробництв 
Тематика тестових питань: 



10 

 

1. Фізико-хімічна природа виникнення та припинення 
процесів горіння і вибуху. 

2. Матеріальний і тепловий баланс процесів горіння. 
3. Вибухопожежна небезпека речовин та матеріалів. 
4. Системи запобігання пожежі на виробництві та 

протипожежного захисту технологій. 
5. Визначення категорій приміщень та будівель, зон 

класів за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 
6. Вогнестійкість будівель і споруд. 
7. Забезпечення пожежної безпеки технологічних 

процесів виробництв. 
8. Засоби гасіння пожеж. 
9. Складання рівняння реакції горіння речовин, 

визначення стехіометричних коефіцієнтів реакцій горіння 
речовин. 

10. Визначення категорії приміщень, будівель та зон 
за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

Література [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]  
 
 
Профілактика виробничого травматизму і 

професійних захворювань 
Тематика тестових питань: 
1. Поняття про виробничий травматизм та професійні 

захворювання. 
2. Класифікація виробничих травм та професійних 

захворювань. 
3. Методи аналізу виробничого травматизму та 

профзахворювань. 
4. Технічні заходи попередження виробничого 

травматизму. 
5. Організаційні заходи попередження виробничого 

травматизму. 
6. Колективні засоби захисту. 
7. Організація профілактичних медичних оглядів та 

лікувально-профілактичного харчування. 
Література [31,32, 33, 34]  
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Безпека потенційно небезпечних технологій та 

виробництв 
Тематика тестових питань: 
1. Потенційно небезпечний об’єкт (ПНО), об’єкт 

підвищеної небезпеки (ОПН). 
2. Ідентифікація ПНО і ОПН. 
3. Паспортизація ПНО та декларування безпеки ОПН. 
4. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і 

аварій. 
5. Технічний огляд та експертне обстеження 

(діагностування). 
6. Проведення робіт з підвищеною небезпекою. 
7. Забезпечення засобами індивідуального захисту. 
8. Безпека праці при виконанні робіт з підвищеною 

небезпекою. 
9. Роботи підвищеної небезпеки. 
10. Машини, механізми, устаткування підвищеної 

небезпеки. 
Література [35, 36, 37, 38, 39, 40]  
 
 
Захист у надзвичайних ситуаціях 
Тематика тестових питань: 
1. Надзвичайні ситуації. 
2. Цивільний захист України. Єдина державна система 

цивільного захисту. 
3. Надзвичайні ситуації радіаційного, хімічного, 

біологічного походження. 
4. Система захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. 
5. Інженерний захист. 
6. Медичний, психологічний, соціальний захист 

постраждалих.  
7. Евакуаційні заходи. 
8. Моніторинг надзвичайних ситуацій. 
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9. Основи проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт. 

Література [41, 42, 43, 44, 45]  
 
 
Атестація та паспортизація робочих місць 
Тематика тестових питань: 
1. Нормативно-правове забезпечення атестації 

робочих місць за умовами праці 
2. Гігієнічна оцінка умов праці за дії виробничих 

шкідливостей, напруженості та важкості праці. 
3. Проведення атестації робочих місць за умовами 

праці. 
4. Пільги та компенсації за шкідливі, важкі умови та 

напруженість праці. 
5. Класи умов праці. 
Література [46, 47, 48]  
 
 
Система управління охороною праці суб'єкта 

господарювання 
Тематика тестових питань: 
1. Міжнародні норми і основні законодавчі акти в 

галузі охорони праці. 
2. Права та обов'язки працівників щодо додержання 

вимог нормативно-правових актів з охорони праці (трудовий 
договір, медичні огляди тощо)  

3. Відповідальність посадових осіб і працівників за 
порушення законодавства про охорону праці. 

4. Центральні та регіональні органи управління 
охороною праці,  їх компетенція та повноваження. 

5. Принципи розробки та запровадження системи 
управління охороною праці. 

6. Функціонування системи управління охороною 
праці (завдання, функції, основні та допоміжні напрямки, 
ефективність тощо). 

Література [49, 50]  
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Виробнича санітарія та фізіологія праці 
Тематика тестових питань: 
1. Фізіологія людини та фізіологія праці. 
2. Фактори виробничого середовища та їх вплив на 

людину-працівника. 
3. Засоби колективного та індивідуального захисту 

працівників від дії шкідливих і небезпечних виробничих 
факторів. 

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до промислових 
підприємств, виробничих приміщень та організації праці. 

5. Гігієнічна класифікація праці. Медико-санітарне 
забезпечення. 

Література [51] 
 
 
Електротехніка та електробезпека 
Тематика тестових питань: 
1. Основи електротехніки. 
2. Основні поняття про електричні машини. 
3. Основні поняття електробезпеки. 
4. Вплив електричного струму на організм людини. 
5. Захист від шкідливих і небезпечних факторів 

електрики. 
Література [52, 53, 54]  
 
 
Безпека експлуатації машин та обладнання 
Тематика тестових питань: 
1. Загальні положення та основні заходи при 

організації безпечної експлуатації машин  
2. Види небезпек під час експлуатації пристроїв та 

обладнання  
3. Вимоги щодо обліку, технічного огляду та 

експлуатації машин та обладнання  
Література [55, 56]  
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Розслідування нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань 
Тематика тестових питань: 
1. Розслідування нещасних випадків комісією 

підприємства. 
2. Спеціальне розслідування нещасних випадків. 
3. Розслідування нещасних випадків невиробничого 

характеру. 
4. Класифікація виробничого травматизму. 
5. Створення комісії підприємства та спеціальної 

комісії  із розслідування нещасних випадків на виробництві. 
6. Документація, яка оформлюється комісією із 

розслідування нещасних випадків виробничого характеру. 
Література [57, 58]  
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