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для вступу на 5 КУРС навчання спеціальності                        

«101 Екологія (екологічна стандартизація, сертифікація  

та управління якістю)» 

ВАРІАНТ №***** 
1.Стандартизація, яка здійснюється на рівні однієї держави – це:  

a. державна стандартизація;  

b.  регіональна стандартизація;  

c. національна стандартизація; 

d. первинна стандартизація. 

2. В чому полягає соціокультурна функція стандартизації?  

a. у раціональному та економному використанні ресурсів; 

b. у досягненні сумісності та взаємозамінності;  

c. у нормалізації соціальних методів та засобів зв’язку; 

d. у підвищенні соціальної відпвідальності 

3. В якому випадку правильно сформульовано перший принцип 

стандартизації?  

a.  забезпечення участі юридичних осіб в розробленні стандартів та вільного 

вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше 

не передбачено законодавством;  

b.  забезпечення участі фізичних осіб в роз-робленні стандартів та вільного 

вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше 

не передбачено законодавством;  

c. забезпечення участі фізичних та юридич-них осіб в розробленні 

стандартів та вільного вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні 

продукції, якщо інше не передбачено законодавством; 

4. Стандарти залежно від об"єкта стандартизації, змісту та галузі 

застосування поділяються на: 

a. категорії та системи;  

b. категорії та види;  

c. категорії та форми.  

5. Стандарт, прийнятий міжнародною організацією зі стандартизації, - це:  

a. міжнародний стандарт;  

b. міждержавний стандарт;  

c. національний стандарт.  

6. Які стандарти створюються, затверджуються та застосовуються на 

конкретному підприємстві?  

a. ТУ;  

b. СТП;  

c. ДСТУ.  

7. Функції, права, обов’язки та відповідальність органів та служб 

стандартизації визначаються: 

a. Розпорядженнями адміністрації Президента; 

b. Декретами Кабінету Міністрів України та положеннями Держстандарту 

України; 
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c. Положеннями міжнародних органів стандартизації. 

8. Здійснює координацію робіт та напрацьовує рішення щодо проведення 

узгодженої політики з питань стандаритзації, метрології та сертифікації в 

межах СНД:  

a. СЕН;  

b. МДР;  

c. ІЕС.  

9. Які показники характеризують охоплення продукції стандартними, 

уніфікованими та оригінальними складовими частинами, а також рівень 

уніфікації з іншими виробами?  

a. призначення;  

b. економічні;  

c. стандартизації та уніфікації.  

10. Національна стандартизація - : 

a. Стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій 

відкрита для відповідних органів усіх країн; 

b. Стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні, та 

участь у якій відкрита для відповідних органів країни певного географічного чи 

економічного простору; 

c. Стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни 

11. Розшифруйте позначення стандарту ДСТУ ISO: 

a. Державні стандарти України, затверджені Держстандартом України; 

b. Державні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної 

організації із стандартизації; 

c. Державний стандарт України, прийнятий Міждержавною Радою; 

d. Державні стандарти затверджені Мінбудархітекттури України. 

12. Де перераховані основні одиниці СІ?  

a. а) метр, кілограм, секунда, Ампер, Кельвін, кандела, моль;  

b. б) міліметр, година, грам, Вольт, Ампер, Кельвін;  

c. в) метр, кілограм, секунда, Ампер, Кельвін, кандела, радіан.  

13. Об’єктами державного метрологічного контролю і нагляду є:  

a. засоби вимірювальної техніки, методики виконання вимірювань, кількість 

фасованого товару в упаковках;  

b. засоби вимірювальної техніки;  

c. еталони одиниць фізичних величин.  

14. Як класифікуються показники за змістом? 

a.  кількісні та якісні;  

b.  абсолютні та відносні;  

c.  узагальнюючі; 

d.  синтетичні. 

15. Абсолютні і відносні показники фіксують:  

a. у грошових та трудових одиницях виміру;  

b. натуральних;  

c. у відсотках, коефіцієнтах, індексах;  

d.  у грошових, натуральних і трудових вимірах 
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16. Класифікація: 

a. Має на меті розташування матеріалу в певному порядку і послідовності, 

зручні в користуванні; 

b. Розташування за класами, підкласами і розрядами; 

c. Діяльність по упорядкуванню. 

17. У яких законодавчих актах України визначені організаційні та правові 

засади в галузі охорони атмосферного повітря? 

a. У законі України «Про охорону атмосферного повітря». 

b. У Повітряному кодексі України.  

c. Усіх перелічених. 

18. Який документ дає право на викиди забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря? 

a. Ліцензія.     

b. Ліміт.  

c. Дозвіл.     

19. Дати визначення науково–технічного нормативу на гранично допустимі 

викиди: 

a. Науково–технічна регламентація викиду шкідливих речовин. 

b. Розробка системи норм, правил і регламентів для оцінювання стану 

навколишнього середовища. 

c. Розробка системи норм, правил і регламентів допустимого навантаження 

на екосистеми. 

20. Тимчасово узгоджені викиди шкідливих речовин – це: 

a. Кількість шкідливих речовин, яку не дозволяється перевищувати при 

викиді в атмосферу в одиницю часу. 

b. Викиди шкідливих речовин на рівні викидів підприємств з найкращою 

досягнутою технологією виробництва, аналогічних по потужності та технологічним 

процесам. 

c. Маса шкідливої речовини, яка не повинна перевищуватися під час викиду 

в атмосферу за одиницю часу. 

21. Дати визначення санітарно–гігієнічного нормування. 

a. Гігієнічна регламентація вмісту шкідливих речовин, яка дозволяє 

визначити граничні значення їх вмісту. 

b. Розробка питання про дію хімічних забруднювачів, які є, як правило, 

токсичними. 

c. Розробка системи норм, правил і регламентів для оцінювання стану 

навколишнього середовища в інтересах охорони здоров'я людини. 

22. Дати визначення науково–технічного нормування. 

a. Вимірювання кількості отруйної речовини, які містяться в конкретному 

середовищі. 

b. Розробка системи норм, правил і вимог, які ставляться безпосередньо до 

джерел антропогенних впливів на оточуюче середовище. 

c. Розробка санітарно–гігієнічних нормативів. 
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23. Джерело викиду забруднюючих речовин в атмосферу, від якого 

надходження речовин здійснюється через отвір, зафіксований у вигляді точки в 

системі координат – це джерело викиду: 

a. Точкове. 

b. Лінійне. 

c. Площадне. 

24. Згідно з визначенням ВООЗ під здоров’ям розуміють: 

a. Відсутність хвороб або фізичних вад. 

b. Стан повного фізичного і психічного благополуччя. 

c. Стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не 

тільки відсутність захворювань і фізичних дефектів.  

25. Харчові фарбники, ароматизатори, підсолоджувачі – це: 

a. Ксенобіотики. 

b. Токсичні речовини. 

c. Харчові добавки. 

26. Яка з перерахованих груп факторів забруднення помешкання дуже 

залежить від вологості повітря у цьому помешканні: 

a. Неприємні запахи. 

b. Газові домішки в повітрі цього помешкання. 

c. Наявність мікроорганізмів і грибків у цьому помешканні. 

27. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на 

підприємстві (в організації, установі)? 

a. Первинний на робочому місці 

b. Вступний 

c. Цільовий 

28. У разі ухилення працівника від обов’язкового медичного огляду він: 

A. ВІДСТОРОНЮЄТЬСЯ ВІД РОБОТИ ЗА БАЖАННЯМ ВЛАСНИКА 

(КЕРІВНИКА) 

B. ОБОВ’ЯЗКОВО ВІДСТОРОНЮЄТЬСЯ ВІД РОБОТИ 

C. МАЄ У ТЕРМІН НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ ТИЖНІВ ПРОЙТИ МЕДИЧНИЙ 

ОГЛЯД 

29. Основним чинником, що впливає на наслідки ураження людини 

електричним струмом є:  

a. Вид та частота струму 

b. Сила струму, що проходить через тіло людини 

c. Шлях проходження струму через тіло людини 

30. Який законодавчий акт визначає правові засади і гарантії працівників, 

регулює трудові відносини? 

a. Закон України «Про охорону праці» 

b. Кодекс законів про працю України 

c. закон України «Про охорону здоров’я» 

 

 


