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Перелік завдань до практичного етапу комплексного кваліфікаційного 

екзамену з ОПП «Лікувальна справа» 
 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 
№1 

1. Перерахуйте обов’язки керівника установи щодо розслідування та обліку 

нещасних випадків на виробництві. 
2. На роботу до станції швидкої медичної допомоги влаштовується лікар-терапевт 

І категорії, стаж роботи 10 років. При поданні документів у нього відсутня трудова 

книжка.  
Чи може бути прийнятий на роботу даний фахівець?  

 
№2 

1. Вкажіть порядок і умови надання щорічних відпусток, та їх види. 
2. У цеху з виготовлення макаронів (лінія автоматизована) жінки мають 

десятихвилинні перерви через кожні три години.  Обідня перерва складає 30 хвилин. 

Дайте оцінку умовам   праці працюючих. Дайте ваші рекомендації власнику підприємства. 
 

№3 
1. Перерахуйте шкідливі виробничі фактори, що зустрічаються в хірургічному 

відділенні. 
2. Працюючий по контракту Степанів С., в одній із фірм електрообчислювальної 

техніки  не забезпечив конфіденційність умов контракту і відразу був звільнений. Дайте 

оцінку даній  ситуації. 
№4 

1. Опишіть дію ультрафіолетового опромінення на організм людини. Засоби захисту. 
2. Під час проходження виробничої практики студентом Травко І. (17,5р.) в 

присутності майстра Петрука І. проводились зварювальні роботи на протязі 1 години. 

Працювали вони без захисних окулярів, респіраторів. Майстер і студент доставлені в 

реанімаційне відділення.  
Ваші дії як керівника охорони праці.  

 
№5 

1. Перерахуйте підстави  для розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу. 
2. Жінка 35 років упродовж останніх 5 років працює на посаді маніпуляційної медичної 

сестри у хірургічному відділенні ЦРЛ. Визначте небезпечні та шкідливі фактори, що 

присутні в її роботі. 
          

№6 
1. Дайте визначення поняття трудовий договір, його види, зміст. 
2. Працюючий ливарно-механічного цеху Заболотний І, стаж роботи 10 р., 

02.02.2022р.  вирішив розірвати трудовий договір у зв’язку з важким станом здоров’я його 

дружини, представивши  довідку про стан її здоров’я.  
          Чи має право адміністрація розірвати трудовий договір з робітником  у даному 

випадку? Відповідь обґрунтуйте.  
№7 

1. Дотримання правил охорони праці і техніки безпеки у рентгенкабінеті.  
2. У зв’язку з виробничою необхідністю, згідно наказу головного лікаря, медичну сестру 

Іванюк С. з неврологічного відділення переведено в терапевтичне відділення на 1,5 

місяці. 
           Чи правильні дії головного лікаря? Поясніть. 
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№8 

1. Опишіть післядію ураження електричним струмом. 
2. Під час проведення надурочних робіт у механічному цеху о 19 годині двоє 

працівників впали з висоти 3м., отримавши струс головного мозку ( наказ на підприємстві 

при проведенні надурочних робіт є).  
        Чи рахується  цей  нещасний випадок виробничого характеру? Дії керівника 

підприємства. 
 

 
 
 

№9 
1. Вимоги техніки безпеки та охорони праці при організації роботи  бактеріологічної 

лабораторії. 
2. Іванишин Т. працює лікарем-анестезіологом в хірургічному відділенні, має І 

кваліфікаційну категорію, стаж роботи 10 років. Був двічі попереджений про 

недопустимість вживання алкогольних напоїв на робочому місці. Але 09.04.2022р. о 8.30 

з’явився на роботу в нетверезому стані. 
        Як повинен діяти  головний  лікар  у даній ситуації? 

 
№10 

1. На який час і кому призначається випробувальний термін при прийнятті на роботу. 
2. На хімічному комбінаті у вакуумному цеху з виробництва мінеральних добрив  

стався нещасний випадок зі смертельним наслідком (померло 3 працівників).  
Які дії керівника в даній ситуації. 
Хто проводить розслідування нещасного випадку? 
Яку  документацію заповнюють? 

 
№11 

1. Охарактеризуйте дію електричного струму на організм людини.  Визначте основні 

заходи захисту від ураження електричним струмом.  
2. Медичну сестру терапевтичного відділення переводять в інше відділення для 

виконання одноразових робіт. Який вид інструктажу їй потрібно провести. 
 

№12 
1. Перерахуйте права неповнолітніх у трудових правовідносинах. 
2. У сім’ї медичної сестри, яка працює в інфекційному відділенні, дитина 13 років 

захворіла інфекційним гепатитом. На даний час в відділенні є 5 випадків інфекційного 

гепатиту.  
Чи повинна сповістити медична сестра завідуючого відділенням? 
Які мають бути відповідні дії завідуючого? 

№13 
1. Надурочні роботи. Які обмеження є  в  проведенні надурочних робіт?   У яких 

випадках заборонено залучати  працівників  до  надурочних робіт? 
2. Завідуючій аптекою №6 Сидоровій Н. стаж роботи якої 6 років, надана додаткова 

відпустка тривалістю 7 днів. Чи має вона право на таку відпустку?  Відповідь  

обґрунтуйте. 
 

№14 
1. Опишіть порядок застосування та порядок зняття дисциплінарних стягнень та їх 

оскарження.  
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2. В неврологічному відділенні хворий Сидорчук Н.  користувався настільною лампою. 

Щоб не заважати хворим відпочивати, настільну лампу він обмотав папером і заснув. 

Опівночі  медична сестра погасила палаючий папір.  
Як повинен діяти  у даному випадку завідувач відділенням? 

 
№15 

1. Опишіть структуру служби охорони праці на підприємстві, визначте її завдання та 

повноваження. 
2.  В приймальне відділення опівночі доставлений хворий з пораненням  передньої 

черевної стінки, який  знаходиться в шоковому стані. Чергова медсестра, посилаючись на 

відсутність хірурга, транспортувала  його в  хірургічне відділення. 
          Чи правильно  діяла чергова  медична сестра?   Як потрібно діяти у даному 

випадку.? 
 

№16 
1. Перерахуйте правила техніки безпеки і охорони праці в інфекційному відділенні. 
2. Під час ремонту операційної травматологічного відділення пошкоджена пожежна 

сигналізація. 
        Як повинен діяти  у даній ситуації медичний персонал  відділення? 

 
 

№17 
1. Перерахуйте особливості прийому на роботу молодих спеціалістів. 
2. Фармацевту Вітрук С., яка щойно прийнята на роботу, одразу був проведений 

вступний і спеціальний інструктажі завідуючою аптекою Охріменко А.. Дайте  оцінку  

діям завідуючої аптекою. 
 

№18 
1. Яку відповідальність несе керівник закладу за порушення і невиконання ним 

трудового договору. 
2. На хімічному комбінаті №3 міста Н. в одному із цехів, внаслідок порушення 

герметизації вентилів, стався викид хлору в приміщення. Двоє працівників доставлені в 

лікарню в тяжкому стані. 
Як повинен діяти керівник служби охорони праці комбінату в даному випадку? 

№19 
1. Визначте порядок прийому  та виписки хворих в інфекційному відділенні. 
2. До завідуючого фізіотерапевтичним відділенням звернувся хворий Петрук зі 

скаргою на медичного працівника Забару С. При проведенні електропроцедур 

хворому вона не звертала увагу на його скарги (болі і неприємні відчуття в місці 

проведення електропроцедур). Медсестра пояснювала це тим, що апарат не новий, 

ремонт його проведений  6 місяців тому. 
Як повинна діяти медична сестра у  даному випадку? Дії завідуючого 

відділенням. 
 

№20 
1. Яким працівникам надаються додаткові відпустки в системі охорони здоров’я. 
2. В приймальне інфекційного відділення поступило одночасно двоє хворих. Після їх 

огляду і надання медичної допомоги прийнято ще двоє хворих. Вкажіть, які правила 

виробничої санітарії і техніки безпеки  порушені в даній ситуації. 
 

№21 
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1. Яким категоріям працюючих дозволяється використовувати неповний робочий 

день. 
2. Із-за несправності електричного пристрою,  підігрів парафіну проводився на 

відкритій електричній плиті. Краплі гарячого парафіну, потрапили на електроплиту. 

Медсестра, що готувала парафін, внаслідок дії електричного струму впала на підлогу.  
Як повинні діяти працівники  служби охорони праці лікарні у  даному випадку? 

 
№22 

1. Опишіть правила поведінки медичних працівників на робочому місці при 

виникненні пожежі. 
2. Працівник Мережко П. є донором  на протязі п’яти років, має 6 днів відпочинку 

після здачі крові. Звернувся до керівника установи з проханням приєднання цих днів до 

відпустки.  Керівник відмовив. Чи правильні дії керівника? Обґрунтуйте. 
 

№23 
1. Вимоги до безпечного режиму роботи медичних працівників в закладах охорони 

здоров’я 
2.В складському приміщенні, де зберігаються рентген плівки, другий тиждень не працює 

витяжна вентиляція, відсутні гігієнічна арматура (світильники спеціального призначення). 

Завідуюча складом повідомила про це головного лікаря в усній формі 01.03.2022р., а о 3-
ій  годині ранку 02.03.2022р. виникла пожежа. 

                    Хто має нести відповідальність  за даний випадок? 
 

№24 
1. Що таке пожежна безпека, її завдання. 
2.  На роботу в реанімаційне відділення прийнята медична сестра Бедрай М. з 

випробувальним терміном 1,5 місяці. Місяць тому вона закінчила медичний коледж. Чи 

правомірні дії головного лікаря, який приймав на роботу медичну сестру?  Обґрунтуйте 

свою відповідь. 
 
 

№25 
1. Назвіть види відпусток жінкам у зв’язку з вагітністю, пологами і по догляду за 

дитиною. 
2. В терапевтичному відділенні виникла пожежа.  Частину хворих евакуювали через 

основний вихід, а частина хворих залишилась в кінці коридору,  оскільки двері для 

запасного виходу виявились заблоковані  новою апаратурою.  
   Як повинен діяти медичний персонал  відділення  у  даній ситуації ? 
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