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Теоретичні питання до Підсумкового модульного контролю №2 

з навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів 

3-го курсу медичного факультету №3, факультету підготовки 

лікарів для Збройних сил України на весняно-літню екзаменаційну 

сесію 2017-2018 н.р. 

 

1. Харчування як фактор здоров’я людини. Теорії харчування, їх 

оцінка. Наукові основи раціонального харчування людини.  

2. Медичний контроль за адекватністю і повноцінністю харчування. 

Харчовий статус організма людини як показник адекватності харчування. 

Методи і показники оцінки харчового статуса.  

3.  Наукові основи раціонального харчування людини.  

4. Аліментарні і аліментарно-обумовлені захворювання, їх 

класифікація, этіологія, основні принципи профілактики. 

5. Значення білків в харчуванні людини, їх норми і джерела 

надходження. 

6. Мінеральні речовини в харчуванні людини: біологічна роль, 

джерела. 

7. Значення вітамінів в харчуванні людини. Харчові продукти  - 

джерела вітамінів. 

8. Харчові отруєння людини і їх класифікація. 

9. Харчові токсикоінфекції і їх профілактика. 

10. Бактеріальні інтоксикації  і мікотоксикози. Основні направлення 

профілактики. 

11. Харчові отруєння немікробної природи, етіологія, профілактика. 

12. Виробничі шкідливості і професійні захворювання. Основні 

направлення їх профілактики. 

13. Фізіологічні особливості розумової і фізичної праці. Методи 

дослідження. 

14. Поняття про ізольовану, комбіновану, комплексну і поєднану дію 

факторів виробничого середовища на здоров’я людини. 

15. Гігієнічна класифікація праці за показниками  шкідливості і 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості 

трудового процесу. 

16. Виробничий пил як фактор шкідливості. Специфічні і неспецифічні 

професійні пилові хвороби і засоби їх профілактики. 

17. Вплив вібрації на організм людини в умовах виробництва. Міри 

профілактики. 

18. Вплив шуму на організм людини в умовах виробництва. Міри 

профілактики. 

19. Предмет і задачі радіаційної гігієни.  Поняття про порогові і 

безпорогові ефекти дії іонізуючих випромінювань. 

20. Застосування радіаційних технологій в медицині.             
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21. Якісні і кількісні характеристики іонізуючих випромінювань. Види 

доз і одиниць їх вимірювання. 

22. Принципи забезпечення радіаційної безпеки при работі з  

закритими джерелами іонізуючого випромінювання в медицині. 

23. Принципи забезпечення радіаційної безпеки при работі з  

відкритими джерелами іонізуючого випромінювання в медицині. 

24. Дозові пороги зовнішнього опромінення. Поняття про погранично 

допустиму дозу (ПДД ). 

25. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки  для   будівництва лікарні. 

26. Системи лікарняного будівництва, їх характеристика. 

27. Функціональне зонування території лікарні. 

28. Внутрішньолікарняні інфекції як важлива сучасна проблема.  

Профілактика. 

29. Неспецифічна профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. 

30. Гігієнічні вимоги до внутрішнього планування палатних відділень 

для соматичних хворих. 

31. Гігієнічні вимоги, що висувають до розміщення, планування, 

обладнання і режиму експлуатації інфекційних лікарень. 

32.  Гігієнічні вимоги до розташування, внутрішнього планування і 

режиму експлуатації операційного блока.          

33. Гігієнічна характеристика палатних секцій, вимоги до набору 

приміщень у відділеннях різного профілю. 

34. Гігієнічні вимоги до мікроклімату лікарняних приміщень. 

35. Порівняльна гігієнічна оцінка побутових стічних водойм і стічних 

водойм, що утворюються в ЛПУ. 

36. Гігієнічні вимоги, що висувають до каналізування лікарень. Схеми 

водовідведення лікарень. 

37. Організація водопостачання військ в польових умовах 

38. Методика санітарного обстеження вододжерел у польових умовах.  

39. Вимоги до якості води у воєнно-польових умовах 

40. Види обробки води у польових умовах, їх характеристика. 

41. Методи і табельні засоби очистки, знезараження, опріснення, 

дезактивації води у польових умовах. 

42. Організація харчування військових та цивільних формувань 

(колективне, групове, індивідуальне). Батальйонні пункти харчування, типи 

польових кухонь, інших засобів. 

          43. Джерела, фактори та механізми, що визначають зараження 

продуктів отруйними, радіоактивними речовинами і патогенними 

мікроорганізмами. 

44. Методи профілактики аліментарних, інфекційних захворювань, 

гельмінтозів, харчових отруєнь, уражень через їжу отруйними речовинами 

(ОР), радіоактивними речовинами (РР), бактерійними засобами (БЗ). 

           45. Гігієнічна характеристика основних харчових продуктів, консервів, 

харчових концентратів. 
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           46. Етапи медичної експертизи продовольства та можливі варіанти 

експертних висновків на різних етапах цієї експертизи. 

47. Закриті фортифікаційні споруди (сховища), елементи планування, 

нормативи площі, кубатури, гранично-допустимі концентрації діоксиду 

вуглецю, санітарний благоустрій. Повітрозабезпечення сховищ, 

фільтровентиляційні агрегати.  

48.  Види польового розміщення військових і цивільних формувань 

(учбові центри, табори, похідні табори – біваки, житлові та оборонні 

споруди, заглиблені у землю). 

49. Гігієнічні вимоги до санітарного благоустрою польового табору, 

біваку: водопостачання, видалення і знезараження нечистот, відходів, 

лазнево-пральне забезпечення. 

50. Види польових жител (табельних та імпровізованих), гігієнічні 

вимоги до їх обладнання та експлуатації при надзвичайних ситуаціях та під 

час війни. Вимоги до польових жител, заглиблених у землю та умов 

перебування в них. 

Перелік практичних завдань та робіт 
1. Виявляти та оцінювати ознаки неадекватності харчування індивіда і 

однорідних за режимом дня та харчуванням організованих колективів за 

соматоскопічними, соматометричними, фізіометричними, клінічними та 

біохімічними показниками. 

2. Виявляти гіпо-, авітамінози при індивідуальному і колективному 

харчуванні.  

3. Проводити аналіз результатів лабораторних досліджень добового 

раціону та його адекватності енерговитратам і потребам в нутрієнтах. 

4. Організувати і провести розслідування та визначити причину 

(харчовий продукт чи страва) харчового отруєння. 

5. Визначати основні фактори виробничого середовища та трудового 

процесу, які можуть несприятливо впливати на працюючого, виявляти і 

оцінювати ознаки цього впливу на організм. 

 6. Визначати і оцінювати показники важкості, напруженості праці та 

ознаки стомлення і перевтоми. 

7. Визначати слуховий поріг за допомогою аудіометра. 

8. Визначати і оцінювати за будівельними кресленнями ситуаційного 

та генерального планів розміщення та зонування території проектованих 

лікувально-профілактичних закладів, що проектуються з урахуванням 

об’єктів, розташованих навколо земельної ділянки та ―рози вітрів‖, 

відповідність нормативам розміру земельної ділянки, відведеної під 

забудову, зонування території лікарні, відсотку забудови, озеленення, 

орієнтації будівель. 

9. Виконувати підготовку приладів радіаційного контролю до роботи, 

проводити вимірювання, знімати показання приладів, оцінювати результати. 

10. Проводити санітарне обстеження радіологічних і рентгенологічних 

відділень лікарняних закладів. 
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11. Скласти експертне заключення за результатами медичної 

експертизи продукту. 

 

Тести до Підсумкового модульного контролю №2 з навчальної 

дисципліни «Гігієна та екологія» для студентів 3-го курсу медичного 

факультету № 3, факультету підготовки лікарів для Збройних сил 

України на  весняно-літню екзаменаційну сесію  2017-2018 н.р.  

 

1.Вкажіть рекомендовані величини потреби дорослої людини у 

вітаміні   С (в мг/добу.):  

А. 10-20.  

В. 3040. 

С. 50-70. 

D. 70100.  

Е. 150-200. 

2. Назвіть найбільш характерні клінічні прояви В12гіповітамінозу:  

А. Діарея, дерматит, деменція. 

В. Петехії, кровоточивість ясен, фолікульоз. 

С. Перніціозна анемія. 

D. Аліментарний поліневрит. 

Е. Себорейна экзема, кератит. 

3. На медичному огляді групи населення у 27 % людей були 

виявлені ознаки С-вітамінної недостатності: набряклість, рихлість, 

кровоточивість ясен, фолікулярний гіперкератоз. Якими продуктами 

необхідно збагатити раціон харчування для профілактики С-вітамінної 

недостатності? 

А. М’ясними і рибними продуктами.  

В. Кондитерськими виробами. 

С. Молочними і яєчними  продуктами. 

D. Хлібобулочними виробами. 

Е. Овочами и фруктами. 

4. У хворого виявлено порушення зору в вечірні години доби. Лікар 

встановив діагноз - «куряча сліпота». З недостатністю якого вітаміну 

пов’язане  дане захворювання?  

А.Вітамін B1.   

В.Вітамін C.    

С.Вітамін А.   

D.Вітамін D.   

Е.Вітамін PP. 

5. Кальциферол в організмі людини необхідний для: 

А.Підтримки цілісності і функціонування мембранних структур клітин. 

В. Функціонування  дихальних ферментів як кофактор. 

С. Реакцій обміну жирів, амінокислот. 

D. Фосфорно-кальцієвого обміну. 

Е. Реакцій обміну вуглеводів. 
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6. Назвіть найбільш характерні клінічні прояви С- гіповітаміноза:  

А. Діарея, дерматит, деменція. 

В. Петехії, кровоточивість ясен, фолікульоз. 

С. Гіперкератоз, гемералопія, ксерофтальмія, кератомаляція. 

D. Аліментарний поліневрит. 

Е.  Перніціозна анемія. 

        7. Найбільш частою причиною ботулізму в сучасних умовах є 

використання в їжу: 

А. Червоної  риби. 

В М’ясних полуфабрикатів. 

С. Консервів домашнього приготування.             

D. Окорока. 

Е.Продукти, що швидко псуються, куплених на ринку.               

8. Жінка, 55 років, скаржиться на діарею, лущення і пігментацію 

шкіри на відкритих ділянках  тіла (шиї, кисті і стоп), дратівливість і 

стурбованість. Вказані порушення викликані недостатністю: 

А. Пантотенової кислоти. 

В. Нікотинової кислоти. 

С. Ретинола.  

D. Тіаміна. 

Е. Рибофлавіна. 

9. Під терміном “харчовий  статус” організму слід розуміти:  

А. Кількість їжі в добовому раціоні. 

В. Якісний склад добового раціону. 

С. Енерговитрати людини. 

D. Потребу в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах і мікроелементах. 

Е. Фізіологічний стан організму, обумовлений характером харчування.  

10. При диспансерному обстеженні громадянки Н. віком 35 років, 

лікар поставив діагноз: аліментарно-конституційне ожиріння ІІІ ст. 

Відомо, що пацієнтка не притримується правил раціонального 

харчування: часто переїдає, останній прийом їжі за 20 – 30 хв. до сну, 

віддає перевагу жирній їжі, картоплі, макаронним, хлібобулочним і 

кондитерським виробам. Який з перерахованих аліментарних факторів 

ризику є головним при ожирінні? 

А. Порушення режиму харчування. 

В. Підвищене вживання вуглеводів. 

С. Підвищене вживання жирів. 

D. Недостатнє вживання клітковини. 

Е. Енергетичний надлишок харчування. 

11. Назвіть найбільш характерні клінічні прояви 

В1гіповітаміноза:  

А. Діарея, дерматит, деменція. 

В. Петехії, кровоточивість ясен, фолікульоз. 

С. Гіперкератоз, гемералопія, ксерофтальмія, кератомаляція. 

D. Аліментарний поліневрит. 
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Е.  Перніціозна анемія. 

           12. Добовий раціон харчування дівчини 14 років, містить вітаміни: 

А – 1,5 мг, В1 – 1,8 мг, В2 – 2 мг, С – 20 мг. Об’єктивно: дівчина середньої 

маси тіла, фізичний розвиток гармонійний, біологічний вік  відповідає 

календарному, слизові оболонки і шкіра без змін. Дівчина часто хворіє 

гострими респіраторними захворюваннями, після яких спостерігається 

точкові крововиливи в місцях тертя одягу (манжети, резинки, пояс). 

Найбільш ймовірно у дівчини? 

А. В6 – гіповітаміноз.   

В. С – гіповітаміноз. 

С. А – гіповітаміноз. 

D. В1 – гіповітаміноз. 

Е. В2 – гіповітаміноз. 

13. Хворому  з сечокислим діатезом і ознаками гіповітамінозу А, 

була призначена рослинна дієта, в склад якої входять ряд продуктів, а 

саме: цибуля зелена, червоний солодкий перець, салат, горошок зелений, 

морква. Який з перерахованих продуктів є основним джерелом 

каротину? 

А. Морква. 

В. Перець червоний солодкий. 

С. Салат. 

D. Горошок зелений. 

Е. Цибуля зелена. 

14. До лікаря звернувся чоловік 46 років зі скаргами на сітку перед 

очима , роздвоєння в очах, сухість в роті, утруднене ковтання, хриплий 

голос. Напередодні їв: котлети, молочні продукти, помідори, копчену 

рибу, домашнього приготування. Поставте попередній діагноз і вкажіть 

найбільш ймовірний продукт, що міг викликати це захворювання.  

A. Ангіна, молочні продукти. 

B. Ботулізм, молочні продукти. 

C. Діфілоботріоз, копчена риба.  

D. Стафілококовий токсикоз, молочні продукти.  

E.  Ботулізм, копчена риба.  

15. Назвіть найбільш характерні клінічні прояви Агіповітаміноза: 

А. Діарея, дерматит, деменція. 

В. Петехії, кровоточивість ясен, фолікульоз. 

С. Гіперкератоз, гемералопія, ксерофтальмія, кератомаляція. 

D. Аліментарний поліневрит. 

Е.  Себорейна екзема, кератит, міліарна ін’єкція склер, хейлоз,ангуліт. 

16. Вміст вітамінів в раціоні дівчинки 10 років містить: В1 – 1,2 мг, 

В2 – 0,6 мг, В6 – 1,4 мг, РР – 15 мг, С – 65 мг. При оцінці харчового статуса 

у дівчинки виявлені: хейлоз, глосит, ангулярний стоматит, конъюктивіт. 

Найбільш ймовірно у дівчинки:  

А. В1 –  гіповітаміноз.   

В. В2 – гіповітаміноз.   
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С. В6 – гіповітаміноз.   

D. РР – гіповітаміноз.   

Е. С – гіповітаміноз.   

17. Основною фізіологічною функцією вітамінів є: 

А. Енергетична. 

В. Пластична. 

С. Каталітична. 

D. Захисна. 

Е. Мотиваційно-сигнальна. 

18. В результаті детального медичного огляду курсантів воєнного 

училища у деяких осіб було виявлено порушення зору, сухість і лущення 

шкіри, пігментація і ламкість нігтів, ороговіння шкіри в області 

ліктьових і колінних суглобів. Для ліквідації таких клінічних проявів в 

харчовому раціоні в першу чергу потрібно збільшити вміст: 

А. М’яса. 

В. Гречки. 

С. Печінки. 

D. Риби. 

Е. Хліба. 

19. Фізіологічна потреба дорослої людини в тіаміні при добових 

енерговитратах 2000 ккал становить:  

A. 1,0 міліграм.  

B. 1,1 міліграм.  

C. 1,2 міліграм.  

D. 1,3 міліграм.  

Е. 1,5 міліграм. 

20.  Під час медичного огляду в чоловіка було виявлено 

"географічний язик". Про нестачу яких вітамінів у раціоні  свідчить цей 

мікросимптом?    
A. A.     

B. D.   

C. PP.    

D. B.     

E. C.    

          21. У чоловіка через 16 годин після вживання в їжу в'яленої риби і 

грибів виникло блювання, з'явилися слабкість, задишка, сухість у роті, 

запаморочення, затримка стулу. На наступний день хворий 

госпіталізований у важкому стані з частим пульсом при нормальній 

температурі тіла, зі скаргами на поганий зір і двоїння в очах. Який 

найбільш імовірний діагноз?  

A. Отруєння грибами.  

B. Стафілококовий токсикоз.  

C. Ботулізм.  

D. Харчова токсикоінфекція.  

E. Опісторхоз.  
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  22. При вивченні фактичного харчування дорослої людини 

встановлено: частка енергоцінності добового раціону за рахунок  білків - 

16%, жирів - 25%, вуглеводнів - 59%. Оцініть відповідність вмісту 

білків, жирів, вуглеводнів їх рекомендованим  часткам в енергоцінності 

раціону:     

A. Частка вуглеводнів у раціоні недостатня.    

B. Вміст нутрієнтів відповідає рекомендованим часткам енергоцінності.    

C. Частка жирів у раціоні недостатня.    

D. Частка вуглеводнів у раціоні надмірна.    

E. Частка вуглеводнів у раціоні недостатня, надлишок білків.    

23. Випадок сімейного харчового отруєння характеризувався 

класичною клінічною картиною ботулізму. Напередодні всі хворі 

вживали в їжу яєчню, борщ, котлети, варену ковбасу з консервованою 

кабачковою ікрою, абрикосове варення, морозиво. Який продукт 

найбільш імовірно викликав отруєння?  

A. Варення.  

B. Котлети.  

C. Консервована кабачкова ікра.  

D. Морозиво.  

E. Варена ковбаса.  

 24. Раціон дорослої людини містить у перерахунку на мегакалорію 

(1000 ккал = 4184 кДж) - 30 г білків, 37 г жирів, 137 г вуглеводів, 15 мг 

вітаміну C, 0,6 мг тіаміну (вітаміну B1). Раціон НЕ СБАЛАНСОВАНИЙ 

за вмістом?  

A. Жирів.  

B. Білків.  

C. Вітаміну C.  

D. Вуглеводів.  

E. Тіаміну.  

25. Фізіологічна потреба дорослої людини у вітаміні А при добових 

енерговитратах 3000 ккал становить?  

A. 1,0 міліграм.  

B. 1,5 міліграм.  

C. 2,0 міліграм.  

D. 2,5 міліграм. 

E. 3,0 міліграм. 

26. Швидка допомога вночі доставила до інфекційної лікарні 

хворого, який з ранку з'їв гриби. Захворювання почалось раптово - 

різкий біль у животі, частий пронос, неспинне блювання, нестерпна 

спрага, головний біль, запаморочення. На третій день хвороба 

закінчилась смертю. Отруєння якими грибами мало місце?  

A. Сморчки. 

B. Мухомори.  

C. Бліда поганка.  

D. Несправжні опеньки.  
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E. Сироїжки.  

  27. Хвора скаржиться на часті, рясні, без патологічних домішок, 

пінисті випорожнення, переймоподібний біль у навколопупковій ділянці, 

урчання у животі, високу лихоманку. Захворювання пов'язує з 

вживанням у їжу яєць, зварених некруто. Який найбільш імовірний 

збудник захворювання?  

A. Salmonella enteritidis.  

B. Shigella sonnei.  

C. V. Cholerae.  

D. Salmonella typhi.  

E. Escherichia coli. 

  28. У селищі міського типу зареєстровано спалах харчового 

отруєння. Діагноз ботулізм встановлено на підставі клінічної картини 

захворювання. Які з перелічених продуктів необхідно, у першу чергу, 

відібрати на аналіз для підтвердження  діагнозу?    

A. Консерви.    

B. Картопля.    

C. Молоко пастеризоване.    

D. Капуста.    

E. М'ясо відварне.    

29. До лікаря звернувся чоловік 46 років зі скаргами на сітку перед 

очима, роздвоєння в очах, сухість у роті, затруднене ковтання, хриплий 

голос. Напередодні їв: котлети, молочні продукти, помідори, копчену 

рибу домашнього приготування. Поставте попередній діагноз і вкажіть 

найбільш ймовірний продукт, що міг викликати це захворювання.  

A. Ангіна, молочні продукти. 

B. Ботулізм, молочні продукти. 

C. Діфілоботріоз, копчена риба.  

D. Стафілококовий токсикоз, молочні продукти.  

E.  Ботулізм, копчена риба.  

30. Для населення, яке проживає на радіаційно забрудненій 

території, з метою виведення з організму  радіонуклідів, рекомендується 

включити до раціону харчування пектини. Які з наведених продуктів є 

основним  джерелом пектинів?    

A. Молоко.    

B. Овочі та фрукти.    

C. Хліб.    

D. М'ясо.    

E. Макарони.   

  31. Під час медичного огляду чоловіків-водіїв у 10% осіб виявлено 

підвищення маси тіла (ІМТ= 39,3 кг/м
2
, маса тіла на 65% вища за 

норму). Який енергетичний статус за індексом Кетле?  

A. Енергетичний статус в нормі (адекватне харчування).  

B. Ожиріння 3-го ступеня.  

C. Ожиріння 1-го ступеня.  
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D. Ожиріння 2-го ступеня.  

E. Ожиріння 4-го ступеня.  

           32. У моряків дальнього плавання під час обстеження виявлено 

хейлоз, ангуліт, сухість шкіри, маса тіла в межах норми. Як можна 

оцінити харчовий статус моряків? 

А. Недостатній. 

В. Оптимальний. 

С. Адекватний. 

D. Знижений. 

E. Звичайний. 

33. Добовий раціон харчування дівчинки віком 10 років містить: 

вітамін В1 – 1,2 мг, вітамін В2 – 0,6 мг, вітамін В6 – 1,4 мг, вітамін РР – 

15 мг, вітамін С – 65 мг. При оцінці харчового статусу у дівчинки 

виявлено хейлоз, глосит, ангулярний стоматит, кон’юктивіт. З 

найбільшою вірогідністю у дівчинки має місце:   

А. В2 – гіповітаміноз.   

В. В1 – гіповітаміноз.   

С. В6 – гіповітаміноз.   

D. РР – гіповітаміноз.   

E. С – гіповітаміноз.   

34. Пекарі хлібопекарного виробництва працюють в умовах 

високої температури повітря та інтенсивного теплового 

випромінювання. Для підвищення стійкості організму до 

несприятливого впливу цих шкідливих чинників виробничого 

середовища використовують:   

А. Молоко.   

В. Пектин.   

С. Вітамінні препарати.   

D. Лікувально-профілактичний раціон № 1.   

E. Лікувально-профілактичний раціон № 3.   

35. Хлопчик 12-ти років скаржиться на загальну слабкість, швидку 

втомлюваність, дратівливість, зниження фізичної активності, 

кровоточивість ясен, петехії на ногах. Недостатність якого вітаміну 

може мати місце у даному випадку? 

А. Вітаміну А. 

В. Тіаміну. 

С. Рибофлавіну. 

D. Аскорбінової кислоти. 

E. Вітаміну D. 

           36. У чоловіка 60 років, виявлено блідість шкіри, кровоточивість 

ясен, поодинокі петехії на ногах. У крові: гемоглобін 110 г/л, ер. – 3,8 х 

10
12 

/ л, КП – 0,9. Кількість вітаміну С у сироватці крові та добовій сечі 

знижена. Енергетична цінність добового раціона харчування, добова 

кількість білків, жирів, вуглеводів – достатня. Вміст аскорбінової 
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кислоти в раціоні – 30 мг. Що потрібно перед усім включити до раціону 

для аліментарної корекції харчового статусу чоловіка? 

А. Чорну смородину. 

В. Печінку. 

С. Домашній сир. 

D. Печену картоплю. 

E. Моркву. 

37. Назвіть найбільш ефективний, з точки зору максимального 

збереження вітаміну С,  метод консервування:  

А. Заморожування.  

В. Висушування.  

С. Квашення.  

D. Маринування.  

E. Соління.  

38. Назвіть найбільш характерні клінічні прояви 

В1гіповітамінозу:  

А. Цинга. 

В. Гіперкератоз, гемералопія, ксерофтальмія, кератомаляція. 

С. Аліментарний поліневрит (берібері). 

D. Себорейна екзема, кератит. 

E. Перніціозна анемія. 

39. Назвіть найбільш характерні клінічні прояви Dгіповітамінозу:  

А. Аліментарний поліневрит. 

В. Перніціозна анемія. 

С. Нервовотрофічні дерматити, ураження нервової системи. 

D. Аліментарнотоксична алейкія. 

E. Остеопоротичні явища, рахіт. 

40. Назвіть найбільш характерні клінічні прояви 

РРгіповітамінозу:  

А. Пелагра. 

В. Цинга. 

С. Себорейна екзема, кератит. 

D. Перніціозна анемія. 

E. Аліментарнотоксична алейкія. 

41. При дефіциті якого вітаміну мають місце виснаження, швидка 

втома, скарги на поганий апетит, закрепи, поліневрит. Пацієнт 

переважно вживає хліб пшеничний вищих сортів, макаронні вироби, 

цукор-рафінад, полірований рис тощо? 

А. Кальциферолу. 

В. Рибофлавіну. 

С. Ретинолу ацетату. 

D. Тіаміну. 

E. Нікотинової кислоти. 
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42. У малюка 9 місяців відмічається затримка розвитку зубів та 

подовжується термін зрощення тім’ячка, слабкість та пітливість. Який 

вид гіповітамінозу може бути у малюка? 

А. Гіповітаміноз С. 

В. Гіповітаміноз D. 

С. Гіповітаміноз B1. 

D. Гіповітаміноз B6. 

E. Гіповітаміноз A. 

           43. Хворому з проявами гемералопії призначено дієту, до складу 

якої входить ряд рослинних продуктів, а саме: цибуля зелена – 50 г, 

перець червоний солодкий – 100г, салат – 100 г, горошок зелений – 50 г, 

обліпиха – 100 г. Який з перерахованих продуктів необхідно вживати в 

першу чергу? 

А. Обліпиха. 

В. Цибуля зелена. 

С. Перець червоний солодкий. 

D. Горошок зелений. 

E. Салат. 

44. Назвіть найбільш характерні клінічні прояви 

В6гіповітамінозу:  

А. Себорейна екзема, кератит. 

В. Перніціозна анемія. 

С. Нервовотрофічні дерматити, ураження нервової системи. 

D. Аліментарнотоксична алейкія. 

E. Остеопоротичні явища, рахіт. 

45. Вкажіть найбільш фізіологічне співвідношення білків, жирів та 

вуглеводів у добовому  раціоні  харчування людей переважно розумової 

праці (білки : жири : вуглеводи):  

А. 1 : 0,5 : 5.  

В. 1 : 5 : 0,5.  

С. 1 : 1 : 0,4.  

D. 1 : 1 : 4.  

E. 1 : 1,5 : 5.  

46. Дайте визначення поняття “Коефіцієнт фізичної активності”:  

А. Відношення енергії, що витрачається на виконання м’язової діяльності, до 

величини основного обміну.  

В. Відношення величини основного обміну до величини добових 

енерговитрат.  

С. Відношення величини добових енерговитрат до величини основного 

обміну.  

D. Відношення величини основного обміну до величини енергії, що 

витрачається на виконання розумової та фізичної праці.  

E. Відношення величини добових енерговитрат до величини енергії, що 

витрачається на виконання розумової праці.  
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            47. У добовому харчовому раціоні жінки, 23 років, вагове 

співвідношення білків, жирів та вуглеводів становить 1:1:6. Які 

корективи слід внести до складу раціону з метою його гігієнічної 

оптимізації? 

А. Зменшити вміст вуглеводів. 

В. Збільшити вміст жирів. 

С. Збільшити вміст білків. 

D. Збільшити вміст вуглеводів. 

E. Корективи не потрібні. 

           48. Харчовий раціон жінки 25 років, яка годує груддю дитину 

містить 1000 мг кальцію, 1300 мг фосфору, 20 мг заліза. Яким чином слід 

відкоригувати мінеральний склад цього раціону?   

А. Збільшити вміст фосфору.   

В. Зменшити вміст кальцію.    

С. Збільшити вміст кальцію.   

D. Зменшити вміст фосфору.   

E. Збільшити вміст заліза.   

49. Дайте визначення поняття “меню-розкладка”:  

А. Перелiк страв на денний прийом їжi.  

В. Перелiк продуктiв, що необхiдні для приготування страв.  

С. Hабiр необхiдних харчових речовин в продуктах.  

D. Перелiк страв з ваговою кiлькiстю продуктiв, що необхiдні для 

приготування однієї порції.  

E. Розподiл їжi впродовж дня.  

50. Назвіть основні джерела надходження в організм 

поліненасичених жирних кислот:  

А. Молоко.  

В. Яловичина. 

С. Олія.  

D. Свинячий жир. 

E. Хліб. 

51. Вкажіть термін проходження періодичних медичних оглядів, що 

рекомендовані для працівників системи громадського харчування:  

А. 1 раз на 1 рік. 

В. 1 раз на 6 місяців. 

С. 1 раз на 3 місяці. 

D. 1 раз на 1 місяць. 

E. Щотижнево. 

52. В дитячому дошкільному  закладі проведено аналіз добового 

набору продуктів встановлено, що до складу меню входять: молоко, 

масло вершкове, м’ясо, гриби, риба. Який з перерахованих продуктів 

необхідно вилучити з меню дитячого дошкільного закладу? 

А. Гриби. 

В. Риба. 

С. М’ясо. 
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D. Масло вершкове. 

E. Молоко. 

53. На прийомі у лікаря жінка 55 років скаржиться на задуху при 

ходьбі. Зріст пацієнтки – 159 см, маса тіла – 77 кг. Робота сидяча, спосіб 

життя малорухомий, без фізичних навантажень. Харчується регулярно: 

на сніданок каші, чай або кава з бутербродами; обід в їдальні завжди 

складається з трьох страв; вечеря вдома включає гарячу страву і чай з 

печивом. Любить солодке. Який режим харчування повинен 

рекомендувати лікар пацієнтці у зрілому віці? 

А. Чотириразовий: сніданок – 35 %, другий сніданок – 15 %, обід – 35 %, 

вечеря – 15%. 

В. Чотириразовий: сніданок – 25 %, другий сніданок – 15 %, обід – 45 %, 

вечеря – 15%. 

С. Чотириразовий: сніданок – 30 %, другий сніданок – 10 %, обід – 35 %, 

вечеря – 25%. 

D. Чотириразовий: сніданок – 25 %, другий сніданок – 15 %, обід – 35 %, 

вечеря – 25%. 

E. Чотириразовий: сніданок – 25 %, другий сніданок – 10 %, обід – 40 %, 

вечеря – 25%. 

54. Дайте визначення терміну “раціональне харчування”:  

А. Харчування, що викликає емоційне та смакове задоволення.  

В. Харчування, що забезпечує надходження в організм достатньої кількості 

білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин та адекватне 

енерговитратам організму. 

С. Харчування, що забезпечує оптимальні умови для реалізації 

інформаційно-енергетичних можливостей організму людини.  

D. Харчування, що забезпечує високу професійну працездатність та 

профілактику професійних захворювань.  

E. Харчування, що забезпечує швидку адаптацію до нових незвичних та 

надзвичайних умов навколишнього середовища.  

55. Вкажіть найбільш об`єктивні і точні методи оцінки харчування 

організованих колективів:  

А. Бюджетний, опитувально-ваговий. 

В. Балансовий, анкетний. 

С. Лабораторний,  розрахунковий. 

D. Калориметричний,  енергометричний. 

E. Бактеріологічний.  

56. Студентка 20 років, що страждає на гострий карієс, має масу 

тіла 55 кг, отримує з добовим раціоном харчування 40 г білка, 50 г жиру і 

недостатню кількість кальцію. Які продукти необхідно передусім 

включити до раціону? 

А. Моркву.  

В. М’ясо. 

С. Квасолю. 

D. Сир. 
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E. Мед. 

          57. Хворий І., переніс двосторонню пневмонію, отримував 

інтенсивну антибактеріальну терапію, в результаті чого у нього виник 

дисбактеріоз кишок. Порекомендуйте, які зміни доцільно внести до 

раціону харчування хворого.   

А. Збільшити у харчовому раціоні кількість кисломолочних продуктів (кефір, 

ацидофілін, йогурт).   

В. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на клітковину.   

С. Збільшити у харчовому раціоні кількість м’ясних продуктів.   

D. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на жири.   

E. Збільшити у харчовому раціоні кількість рослинних олій.   

          58. Якій засіб зберігання продуктів забезпечує найменше 

руйнування вітамінів?   

А. Заморожування .  

В. Ліофільна сушка.   

С. Сушка на повітрі.   

D. Стерилізація.   

E. Пастерилізація.   

         59. Які продукти є переважним джерелом легкозасвоюваного 

кальцію?   

А.  Молоко, молочні продукти .  

В. Овочі, фрукти.    

С. Яйця.   

D. Риба, м'ясо.   

E. Зернові та бобові культури.   

         60. Під час організації санаторно-курортного харчування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, було 

запропоновано забезпечити регламентований вміст у раціонах 

нутрієнтів, що вступають у конкурентні взаємовідносини з 

радіонуклідами та запобігають їх всмоктуванню у травному тракті. Які 

нутрієнти мають пріоритетне значення для забезпечення вказаної 

біологічної дії їжі? 

А. Калій, кальцій, харчові волокна. 

В. Магній, фосфор, рослинні білки. 

С. Залізо, цинк, легкозасвоювані вуглеводи. 

D. Жиророзчинні вітаміни, тваринні білки. 

E. Рослинні жири, харчові волокна. 

         61. Після вживання яєчні, приготовленої вдома з яєць качки, у 

хворих через 8 годин виникли наступні симптоми захворювання: 

температура 39
0
С, головний біль, блювання, біль у животі, потім 

приєднався понос. Випорожнення часті із слизом, смердючі. Тривалість 

захворювання 3 доби. Яка хвороба мікробної природи має місце?   

А. Харчовий ботулізм.   

В. Бруцельоз.   

С. Туляремія.   
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D. Сальмонельоз   

E. Сибірка.   

         62. У травні зареєстровано сімейний спалах харчового отруєння з 

явищами гастроентериту, інтоксикації. Яка речовина могла спричинити 

вказану симптоматику, якщо у добовий раціон членів сім’ї входили такі 

продукти: макарони, проросла картопля, капуста, буряк, морква, 

цибуля, олія соняшникова, чай, цукор? 

А. Соланін. 

В. Фазин. 

С. Темулін. 

D. Мускарин. 

E. Мускаридин. 

63. Через 2 год. після вживання у їжу недовареної червоної квасолі 

у хворого виникли: нудота, блювота, діарея. Який токсин пептидної 

природи зумовив виникнення даного харчового отруєння?   

А. Соланін.   

В. Мускарин.   

С. Фазин.   

D. Мускаридин.   

E. Фалотоксин.   

         64. Хворий С. госпіталізований у лікувально-профілактичний 

заклад з діагнозом діфіллоботріоз. Причиною даного захворювання може 

бути вживання у їжу недостатньої термічної обробки?   

А. Риби.   

В. Свинини.   

С. Баранини.   

D. Яловичини.   

E. М'яса птиці.   

         65. Дайте визначення важкості праці: 

A. Характеристика навантаження на організм при роботі, що вимагає 

м'язових зусиль і відповідного енергетичного забезпечення.  

B. Характеристика роботи, що потребує інтенсивної роботи головного мозку 

при отриманні і аналізі інформації. 

C. Статичне навантаження при виконанні фізичної роботи. 

D. Тривалість зосередженого спостереження при виконанні роботи.  

E. Час активних дій при виконанні роботи. 

         66. Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливої речовини в 

повітрі робочої зони – це? 

A. ГДК – концентрації хімічних речовин, які не викликають отруєння. 

B. Концентрація шкідливої речовини, що діє весь період трудової діяльності 

та не викликає захворювань у робітників і їх нащадків. 

C. Концентрація шкідливої речовини, яка не знижує працездатність 

робітників. 

D. Концентрація шкідливої речовини, яка не викликає професійних 

захворювань. 
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E. Концентрація шкідливої речовини, яка не викликає загибель тварин при 

експерименті. 

           67. Для встановлення змін функціонального стану яких систем 

організму працюючої людини використовується метод 

електротремометрії? 

A. М’язової системи. 

B. Серцево-судинної системи. 

C. Дихальної системи.  

D. М’язової і серцево-судинної систем. 

E. М’язової і центральної нервової систем. 

          68. Комплексна дія виробничих факторів – це? 

A. Дія виробничих факторів на організм в результаті надходження різними 

шляхами. 

B. Сумісна дія двох або декількох виробничих факторів однієї природи. 

C. Сумісна дія виробничих факторів різної природи. 

D. Посилена дія в організмі одного виробничого фактора іншим. 

E. Всі відповіді вірні. 

69. Дайте визначення напруженості праці: 

А. Характеристика навантаження на організм при роботі, що вимагає 

м'язових зусиль і відповідного енергетичного забезпечення. 

В. Характеристика роботи, що потребує інтенсивної роботи головного мозку 

при отриманні і аналізі інформації. 

С. Статичне навантаження при виконанні фізичної роботи. 

D. Тривалість зосередженого спостереження при виконанні роботи.  

Е. Час активних дій при виконанні роботи. 

          70. Періодичні медичні огляди робочих з шкідливими умовами 

праці проводять з метою? 

А. Встановлення і уточнення діагнозу. 

В. Диспансерного спостереження окремих контингентів робітників. 

С. Профілактики професійних захворювань. 

D. Корекції лікування. 

Е. Направлення робітників на санаторно-курортне лікування. 

71. Яким методом вивчають умовно-рефлекторну діяльність? 

A. Динамометрія. 

B. Хронорефлексометрія. 

C. Електротремометрія. 

D. Ергографія. 

E. Коректурна проба. 

72. Поєднана дія виробничих факторів – це? 

A. Дія виробничих факторів на організм в результаті надходження різними 

шляхами. 

B. Сумісна дія двох або декількох виробничих факторів однієї природи. 

C. Сумісна дія виробничих факторів різної природи. 

D. Посилена дія в організмі одного виробничого фактора іншим. 

E. Всі відповіді вірні. 



 18 

           73. Робота оператора машинного набору вимагає 

запам'ятовування на короткий проміжок часу великої кількості 

послідовних окремих елементів роботи. Який вид пам'яті характеризує 

працю оператора? 

A. Оперативна. 

B. Довготривала. 

C. Короткотривала. 

D. Логічна. 

E. Рухова. 

  74. "Професійні захворювання" – це? 

A. Захворювання, які обумовлені впливом інфекційних факторів. 

B. Захворювання, які обумовлені впливом виробничих шкідливостей і 

підтверджено у встановленому порядку. 

C. Захворювання, які обумовлені високим ступенем впровадження нових 

інформаційних технологій. 

D. Захворювання, які обумовлені недостатньою кваліфікацією робітників. 

E. Захворювання, які обумовлені низьким рівнем медичного обслуговування 

на виробництві. 

75. Дайте визначення поняття “професійне отруєння”: 

А. Патологічний стан, причиною виникнення якого є вживання в умовах 

виробництва продуктів харчування, що вміщують патогенні мікроорганізми. 

В. Патологічний стан, причиною виникнення якого є вживання в умовах 

виробництва продуктів харчування, що вміщують токсини тваринного 

походження. 

С. Патологічний стан, причиною виникнення якого є вживання в умовах 

виробництва продуктів харчування, що вміщують мікотоксини. 

D. Патологічний стан, причиною виникнення якого є надходження в організм 

токсичних хімічних речовин в умовах виробництва. 

E. Патологічний стан, причиною виникнення якого є вживання в умовах 

виробництва продуктів харчування, що вміщують патогенні мікроорганізми. 

76. “Гостре професійне отруєння” – це:  
А. Професійне отруєння, що виникає в умовах виробництва після 

однократного впливу  виробничих шкідливостей хімічного походження.  

В. Професійне отруєння, що виникає в умовах виробництва після 

двократного впливу виробничих шкідливостей хімічного походження. 

С. Професійне отруєння, що виникає в умовах виробництва після 

троєкратного впливу виробничих шкідливостей хімічного походження. 

D. Професійне отруєння, що виникає в умовах виробництва після 

однократного впливу виробничих шкідливостей фізичного походження. 

E. Професійне отруєння, що виникає в умовах виробництва після 

однократного впливу виробничих шкідливостей біологічного походження. 

77.  “Хронічне  професійне отруєння” – це:  
А. Професійне отруєння, що виникає в умовах виробництва після 

однократного впливу виробничих шкідливостей хімічного походження.  
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В. Професійне отруєння, що виникає в умовах виробництва після 

троєкратного впливу виробничих шкідливостей хімічного походження. 

С. Професійне отруєння, що виникає в умовах виробництва після 

однократного впливу виробничих шкідливостей фізичного походження. 

D. Професійне отруєння, що виникає в умовах виробництва після 

однократного впливу виробничих шкідливостей біологічного походження. 

E. Професійне отруєння, що виникає в умовах виробництва після 

багатократного і тривалого впливу виробничих шкідливостей хімічного 

походження. 

           78. У ковальсько-пресовому цеху машинобудівного заводу 

еквівалентний рівень звуку перевищує ГДР на 12 дБА (ІІ ст. шкідливості 

і небезпеки), температура повітря перевищує допустимі значення на 

6,0°С (ІІ ст. шкідливості і небезпеки), вміст оксиду вуглецю й оксиду 

заліза перевищує ГДК у 1,5 рази (І ст. шкідливості і небезпеки). Дайте 

комплексну оцінку умов і характеру праці. 

А. Екстремальні. 

В. Шкідливі і небезпечні І ступеня.   

С. Шкідливі і небезпечні ІІ ступеня.   

D. Шкідливі і небезпечні ІІІ ступеня. 

E. Допустимі. 

79. Вкажіть основні види трудової діяльності:  

А. Рухова активність, фізична локальна робота.  

В. Фізична динамічна робота,  фізична статична робота, розумова праця. 

С. Фізична регіональна робота,  аналітична праця, розумова праця. 

D. Творча праця,  адміністративна праця.  

E. Фізична локальна робота, фізична регіональна робота. 

80. Назвіть методи, що використовуються для оцінки ступеня 

важкості та  напруженості праці:  
А. Фізіологічні, ергономічні. 

В. Психологічні, фізичні. 

С. Біохімічні, токсикологічні. 

D. Хімічні, фізіологічні. 

E. Мікробіологічні, епідеміологічні. 

81. Вкажіть вивчення яких систем необхідно провести при оцінці 

важкості та напруженості праці? 

А. ЦНС, серцево-судинна, м’язова. 

В. Шлунково-кишковий тракт, ендокринна, сечостатева. 

С. Внутрішні органи, ретикуло-ендотеліальна, ендокринна система. 

D. Терморегуляторна, буферна система крові, імунна система. 

E. Імунна система, буферна система крові, система згортання крові. 

82.  Яким методом вивчають силу м’язів? 

А. Хронорефлексометрія, тонометрія. 

В. Електротреморометрія, коректурна проба. 

С. Електрокардіографія, спірографія. 

D. Тонометрія, спірометрія.  
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E. Ергографія, динамометрія. 

83. Який метод використовують для вивчення уваги? 

А. Коректурна проба, метод відшукування чисел. 

В. Запам’ятовування чисел, запам’ятовування геометричних фігур. 

С. Визначення критичної частоти світлових миготінь, ергографія. 

D. Спірометрія, динамометрія. 

E. Електротреморометрія, хронорефлексометрія. 

84. Дайте визначення втоми: 

А. Тимчасовий стан організму, який настає в результаті виконання 

інтенсивної або тривалої праці та характеризується зниженням рівня 

функціонування організму, зниженням працездатності, що відновлюється 

після відповідного відпочинку. 

В. Патологічний стан при якому виникає різна невідповідність між витратами 

енергії організмом та процесами їх поповнення і не наступає відхилення 

фізіологічних процесів після відпочинку до початку наступного робочого 

дня. 

С. Патологічне зниження працездатності організму під дією фізичної або 

розумової роботи. 

D. Патологічне напруження гомеостазу організму під дією тривалої або 

інтенсивної роботи. 

E. Стресова реакція організму, що характеризується зниженням 

працездатності. 

85. Дайте визначення перевтоми: 

А. Тимчасовий стан організму, який настає в результаті виконання 

інтенсивної або тривалої праці та характеризується зниженням рівня 

функціонування організму, зниженням працездатності організму, що 

відновлюється після відповідного відпочинку. 

В. Патологічний стан, при якому виникає різка невідповідність між 

витратами енергії організмом та процесами їх поповнення і не настає 

відновлення фізіологічних процесів після відпочинку до початку наступного 

робочого дня. 

С. Фізіологічне зниження працездатності організму під дією фізичної або 

розумової роботи. 

D. Порушення гомеостазу організму під дією тривалої або інтенсивної 

роботи. 

E. Стресова реакція організму, що характеризується зниженням 

працездатності. 

86. Робітник, зайнятий на обробці відливок у ливарному 

виробництві, тримає шліфувальний інструмент вагою 10 кг, 260 хвилин 

за зміну. Робота здійснюється тривалим скороченням м’язів, при цьому 

в руховий центр безперервно надходить потік імпульсів, що досить 

швидко викликає виснаження функціонального потенціалу і розвинення 

втоми. Яку роботу виконує робітник?   

А. Позитивну динамічну роботу.   

В. Негативну динамічну роботу.   
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С. Напружену роботу.   

D. Важку роботу.   

E. Статичну роботу.   

87. У процесі роботи на конвеєрі робітниця пакує дитячі іграшки у 

картонні коробки. Тривалість однієї операції складає 20 секунд, вона 

містить 5 різноманітних елементів. Робота проводиться сидячи. Суттєво 

зменшення рівня працездатності пакувальниці реєструється вже на 

початку 3-ї години праці. Чим можна пояснити такий швидкий розвиток 

втоми? 

А. Впливом виробничого шуму. 

В. Вимушеною робочою позою. 

С. Гіподинамією. 

D. Монотонністю праці. 

E. Впливом виробничої вібрації. 

          88. Заготівельниці автокамер працюють стоячи. 300 разів за зміну 

нахиляючись під кутом 32°. Одночасно спостерігають за п’ятьма 

об’єктами. Тривалість робочих операцій – 2-4 с. Активні дії  займають 

87% від тривалості зміни. За якими показниками, зазначеними в задачі, 

можна визначити монотонність праці? 

А. За тривалістю виконання операції. 

В. За робочою позою. 

С. За відсотком активної дії (87%). 

D. За кількістю нахилів (300 за зміну). 

E. За кількістю об’єктів спостереження (5). 

89. На залізничній станції, де проводиться розвантаження вагонів з 

піском, при фізіолого-гігієнічному дослідженні характеру роботи 

вантажників, що вручну лопатою розбивають розпечену масу і 

перевалюють її, встановлено, що їх праця відноситься до ІІІ ступеня 

важкості. За яким із перерахованих критеріїв могла бути проведена 

оцінка важкості праці вантажників? 

А. Максимальна маса вантажу, що переміщується. 

В. Величина статичного навантаження за зміну. 

С. Час активних дій, % до тривалості зміни. 

D. Час пасивного спостереження, %. 

E. Інтелектуальне навантаження. 

90. Дайте визначення поняття “шум”:  

А. Оптичні коливання частинок пружного середовища під дією 

збуджувальної сили.  

В. Сукупність звуків, які заважають сприйняттю корисних звукових сигналів, 

що порушують тишу, справляють шкідливу дію на організм.  

С. Механічні періодичні коливання частинок пружного середовища під дією 

збуджувальної сили.  

D. Акустичні коливання середовища з частотою понад 20000 Гц.  

E. Періодичні коливальні рухи системи з пружними зв’язками.  
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91. У деревообробному цеху проводиться розпилювання деревини 

на дошки. При вивченні умов праці робітників встановлено, що 

еквівалентні рівні шуму у цеху перевищують гранично допустимі. Шум 

непостійний, переривчастий, широкосмуговий, високочастотний. Які 

специфічні зміни в організмі робітників можуть виникати за даних 

умов? 

A. Невротичні стани.  

B. Вегетосудинна дистонія.  

C. Гіпертонічна хвороба. 

D. Виразкова хвороба шлунка. 

E. Нейросенсорна приглухуватість. 

92. Вивчено умови праці вальщиків ліспромгоспу, які працюють з 

бензопилою (масою 15 кг) протягом 6 годин за робочу зміну. Вальщик 

працює стоячи, кистями рук стискає гумові рукоятки бензопили з силою 

150-200 Н, які тримає на рівні попереку. Вкажіть вид вібрації за 

джерелом виникнення, що діє на робітників у даних умовах. 

A. Технологічна А. 

B. Транспортно-технологічна. 

C. Транспортна. 

D. Транспортна Б. 

Е. Локальна. 

93. В лікарню звернувся хворий зі скаргами на порушення больової 

та тактильної чутливості, біль в кінцевих фалангах пальців, виникаючу 

після роботи. На підприємстві йому приходиться працювати з 

механічними приладами. Яку патологію треба запідозрити в цьому 

випадку? 

A. Кесонна хвороба. 

B. Шумова хвороба. 

C. Ознаки перевтоми. 

D. Вібраційна хвороба. 

E. Гіповітаміноз В1. 

94. Електрогазозварник зварює великогабаритні конструкції в 

незручній позі (зігнувшись) у несприятливій акустичній обстановці (Lекв. 

– 81,2 дБА при ГДР – 80 дБА). Концентрація шкідливих речовин у 

повітрі робочої зони перевищує ГДК у 3-4 рази. Вкажіть першочергові 

заходи щодо поліпшення умов праці: 

A. Місцева витяжна вентиляція. 

B. Аерація. 

C. Облицювання приміщень звукопоглинаючими матеріалами. 

D. Раціоналізація режиму праці і відпочинку. 

E. Застосування засобів індивідуального захисту. 

95. Робітник цвяхового цеху, 35 років, стаж у даному виробництві 

10 років, працює в умовах високочастотного інтенсивного шуму, на 

черговому періодичному огляді встановлено діагноз "Професійна 

приглухуватість". Що є підставою для такого діагнозу? 
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А. Дані аудіометрії. 

В. Стаж роботи у даному виробництві. 

С. Характеристика шуму у даному виробництві. 

D. Результати дослідження показників ЦНС. 

Е. Результати дослідження стану внутрішнього вуха. 

96. Працівник, 39 років, звернувся до лікаря зі скаргами на 

ниючий біль та відчуття оніміння в кистях та передпліччях, зниження 

м’язової сили рук, порушення сну, дратівливість та зниження слуху. 

Робітник протягом 12 років працює бурильником, використовуючи 

свердло масою 20 кг. Об'єктивно: шкіра кистей синюшного відтінку, 

набряк кінчиків пальців, утертість шкірного малюнка, легка 

деформація між фалангових суглобів, зниження тактильної, 

температурної та больової чутливості. Який найбільш ймовірний 

діагноз? 

А. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації. 

В. Ревматичний поліартрит. 

С. Нервово-циркуляторна дистонія. 

D. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації. 

Е. Хвороба Рейно. 

97. Праця токаря супроводжується тривалим, протягом зміни, 

широкосмуговим інтенсивним мінливим, що часом перевищує гранично 

допустиму концентрацію, шумом. Медоглядом виявлено ознаки 

професійного захворювання – шумової хвороби. Де знаходиться ця межа 

інтенсивності шуму в дБА, перевищення якої призводить за даних 

обставин до приглухуватості? 

A. 40 дБА. 

B. 80 дБА. 

C. 60 дБА. 

D. 100 дБА. 

E. 130 дБА. 

98. При періодичному медичному огляді робітників-клепальників 

авіаційного заводу виявлено, що 40% осіб мають вегето-судинну 

дистонію, 20% - гіпертонічну хворобу, 5% - вегетоміофасцит. Який 

основний виробничий чинник міг спричинити такі зміни стану здоров'я 

працівників? 

A. Електромагнітне випромінювання. 

B. Високий рівень запиленості. 

C. Висока температура повітря. 

D. Інфрачервоне випромінювання. 

E. Виробнича вібрація. 

99.  Рівень шуму на робочому місці 121 дБА. Який ефект є 

найбільш ймовірним у працюючих? 

A. Подразнююча дія. 

B. Отримання акустичної травми. 

C. Втрата слуху. 
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D. Галопуючий перебіг хронічних захворювань. 

E. Підвищення виробничого травматизму. 

  100. На машинобудівному заводі проводиться зачистка відливок за 

допомогою шліфувальних машин, які є  джерелом локальної вібрації. 

Які найбільш ефективні профілактичні заходи необхідно вжити для  

попередження шкідливого впливу вібрації на організм працюючих?    

A. Приймання теплих ванн для рук.    

B. Масаж кистей рук.    

C. Проведення попередніх та періодичних медичних оглядів    

D. Використання рукавичок, що зменшують вібрацію.    

E. Проведення санітарно-проствітницької роботи серед робітників.    

101. Дайте визначення поняття “вібрація”:  

А. Механічні коливальні рухи системи з пружними зв’язками.  

В. Оптичні коливальні рухи системи з пружними зв’язками.  

С. Акустичні коливання середовища з частотою понад 20000 Гц.  

D. Акустичні коливання середовища з частотою менше 20 Гц.  

E. Вимушене випромінювання під дією збуджувальної сили.  

102. Дайте визначення поняття “ультразвук”:  

А. Акустичні коливання середовища з частотою менше 20 Гц. 

В. Механічні коливальні рухи системи з пружними зв’язками. 

С. Оптичні коливальні рухи системи з пружними зв’язками.  

D. Періодичні коливальні рухи системи з пружними зв’язками.  

E. Акустичні коливання середовища з частотою понад 20000 Гц.  

103.  На робочому місці випробувача авіаційних двигунів 

зареєстровано аеродинамічний шум на рівні 102 дБА. Який з 

профілактичних заходів є найбільш дієвим у даному випадку? 

А. Застосування активних глушників. 

В. Встановлення двигуна на шумоізолюючий фундамент.  

С. Точна підгонка деталей двигуна. 

D. Раціоналізація режиму праці і відпочинку. 

E. Використання індивідуальних протишумних вкладишів. 

104.  При обробці деревини на меблевій фабриці на робочих місцях 

робітників протягом робочої зміни встановлена наявність виробничого 

шуму, рівні якого при виконанні різних операцій становили 81, 84 і 85 

дБА. При  вимірюванні рівнів звукового тиску за окремими октавними 

смугами встановлено перевищення допустимих рівнів в октавній смузі 

2000Гц на 2 дБ, в октавній смузі 4000 Гц – на 6 дБ і октавній смузі 8000 

Гц – на 3 дБ. Вкажіть характер даного шуму за часовою, спектральною і 

частотною характеристиками.   

А. Шум непостійний, тональний, середньочастотний.   

В. Шум непостійний, широкосмуговий, високочастотний.   

С. Шум постійний, широкосмуговий, високочастотний.   

D. Шум постійний, тональний, низькочастотний.   

E. Шум непостійний, широкосмуговий, низькочастотний.   

          105. При проведенні чергового медогляду обрубника ливарного 
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цеху, зі стажем роботи 7 років, на підставі скарг і об’єктивного 

обстеження встановлено діагноз: вібраційна хвороба, І стадії, від дії 

локальної вібрації. За допомогою якого приладу можна об’єктивно 

дослідити ступінь шкідливого впливу вібрації на організм обрубника 

литва?   

А. Вимірювача вібраційної чутливості.   

В. Низькочастотної вібровимірювальної апаратури.   

С. Вимірювача шуму і вібрації.   

D. Аудіометра.   

E. Аудіотестера.   

          106. Студент Н. проводить оцінку рівня шуму в цеху холодного 

штампування. За допомогою якого приладу він проводить це гігієнічне 

дослідження?    

А. Шумовібромір.   

В. Аналізатор спектру шуму.   

С. Аудіотестер.   

D. Актинометр.   

E. Піранометр.   

107. При аудіометричному дослідженні слухової функції робітника-

токаря встановлено, що наприкінці робочої зміни тимчасовий зсув 

порогу слухової чутливості становив 5 дБ на обидва вуха. Як можна 

діагностувати ці функціональні зміни у слуховому аналізаторі 

робітника? 

А. Приглухуватість. 

В. Стомлення. 

С. Перевтома. 

D. Адаптація. 

E. Втома. 

108. Площа боксу на 1 ліжко повинна становити? 

A. 9 м
2
. 

B. 18 м
2
. 

C. 22 м
2
. 

D. 25 м
2
. 

Е. 27 м
2
. 

109. Універсальний показник антропогенного (біогенного) 

забруднення  повітря лікарняних палат:  

A. Окислюваність повітря. 
 

B. Діоксид вуглецю.
 

C. Індол.
 

D. Фенол.
 

Е. Аміак. 

110. При плановому медичному обстеженні медичного персоналу у 

одного з лікарів виявлено носійство St. aureus. Носійство цього збудника 

було виявлено і при попередньому медичному обстеженні. Яка форма 

носійства у даного лікаря?  
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А. Злісне. 

В. Реконвалісцентне гостре. 

С. Реконвалісцентне хронічне. 

D. Транзиторне. 

Е. Здорове. 

  111. На земельній ділянці лікарні 25% площі зайнято будівлями, 

60% - зеленими насадженнями і 15 відсотків припадає на господарський 

двір і проїзди. Запропонуйте спосіб оптимізації планування земельної 

ділянки лікарні: 

A. Збільшити відсоток забудови.    

B. Зменшити відсоток, що припадає на господарський двір і проїзди.  

C. Зменшити відсоток озеленення.   

D. Зменшити відсоток забудови.    

E. Збільшити відсоток озеленення.   

112. При виборі земельної ділянки під будівництво лікарні 

необхідно враховувати рівні міського шуму на її території. Який 

еквівалентний рівень звуку (дБА) допускається на території лікарні з 7 

години до 23 години? 

A. 65 дБА. 

B. 35 дБА. 

C. 25 дБА. 

D. 45 дБА. 

Е. 55 дБА. 

113. Оптимальні для палат терапевтичного відділення показники 

мікроклімату: 

A. Температура повітря 18
0
С, відносна вологість 45%, швидкість руху 

повітря 0,2 м/с.
 

B.  Температура повітря 24
0
С, відносна вологість 75%. 

 

C. Температура повітря 25
0
С, відносна вологість 25%, швидкість руху 

повітря 0,1 м/с.
 

D. Температура повітря 18
0
С, відносна вологість 80%, швидкість руху 

повітря 0,1 м/с.
 

Е. Температура повітря 20
0
С, відносна вологість 65%, швидкість руху 

повітря 0,15 м/с. 

114. При лабораторному дослідженні повітря лікарняної 

палати встановлено: загальна кількість мікроорганізмів в повітрі 

2500 в 1 м
3
, з них 125 – гемолітичний стрептокок. Які заходи 

необхідно провести з метою знезаражування повітря в палаті? 

A. Інфрачервоне опромінення повітря. 

B. Кондиціювання повітря. 

C. Розпилення 0,5% розчину хлораміну в повітрі.  

D. Електроаероїонізація повітря. 

Е. Ультрафіолетове опромінення бактерицидними лампами. 

115. На земельній ділянці сільської лікарні на 100 ліжок виділені 

наступні зони: лікувального корпусу для неінфекційних хворих, 
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лікувального корпусу для інфекційних хворих з розділеними садово-

парковими зонами, а також господарська зона, в якій розташоване 

патологоанатомічне відділення. Яке порушення допущене при зонуванні 

ділянки? 

A. Розташування інфекційного відділення на ділянці лікарні. 

B. Відособлення садово-паркових зон. 

C. Розміщення патологоанатомічного відділення в господарській зоні. 

D. Розмежуванням зон для інфекційних та неінфекційних хворих.  

E. Розташування патологоанатомічного відділення на ділянці лікарні. 

116. У населеному пункті планується будівництво 

багатопрофільної лікарні на 500 ліжок. Де на лікарняній ділянці 

необхідно розмістити поліклініку?  

A. У садово-парковій зоні.  

B. Біля господарської зони.  

C. Біля центрального входу.  

D. У центрі ділянки біля лікувальних корпусів.  

E. Розміщення поліклініки на території ділянки не дозволяється.  

  117. У зв'язку із збільшенням рівня гнійно-септичних ускладнень 

після оперативного лікування проведено обстеження медичних 

працівників хірургічного відділення на носійство стафілокока. В 

результаті прямого посіву матеріалу із зіву одного з лікарів на чашці 

Петрі з жовтково-соляним агаром виявлено суцільний ріст колоній. 

Який захід з профілактики гнійно-септичних ускладнень є 

першочерговим? 

А. Тимчасово відсторонити лікаря від участі в операціях. 

В. Зобов'язати лікаря носити маску в палатному відділенні. 

С. Призначити лікарю змазування передніх відділів носа 1% маззю 

гексахлорофену. 

D. Призначити лікарю полоскання зіву 1% спиртовим розчином хлорфіліпта 

3 рази на день.  

Е. Призначити лікарю пройти медичний огляд у отоларинголога та 

стоматолога. 

118. До складу боксу входять:  

A. Палата, санітарна кімната, окремий вхід з вулиці для хворого. 

B. Палата, санітарна кімната, шлюз для персоналу, окремий вхід з 

вулиці для хворого. 

C. Палата, санітарна кімната, вхід для персоналу і хворих з боку 

коридору відділення. 

D. Палата, санітарна кімната, окремий вхід  для персоналу і хворих  з 

вулиці. 

Е. Набір приміщень боксу залежить від профілю і кількості ліжок у 

лікарні.  

119. При плановому медичному обстеженні медичного персоналу у 

одного з лікарів виявлено носійство St. aureus. При попередньому 
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медичному обстеженні у нього було виявлено носійство E. coli. Яка 

форма носійства у даного лікаря?  

А. Здорове. 

В. Реконвалісцентне гостре. 

С. Реконвалісцентне хронічне. 

D. Транзиторне. 

Е. Злісне.  

120. За дорученням лікаря медична сестра провела вимірювання, 

необхідні для оцінки мікрокліматичних умов палати терапевтичного 

відділення. Результати вимірювань: середня температура повітря 

становить +20 ° С, швидкість руху повітря - 0,2 м / с, відносна вологість 

повітря - 45%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.  

A. Мікроклімат комфортний.  

B. Мікроклімат дискомфортний, охолоджуючий.   

C. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий. 

D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.  

E. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою вологістю повітря. 

121. Під будівництво лікарні у районному центрі відведена 

земельна ділянка загальною площею 2,0 га. Стаціонар якої 

максимальної потужності може бути збудований на цій земельній 

ділянці?  

A. На 400 ліжок.  

B. На 100 ліжок. 

C. На 200 ліжок.  

D. На 800 ліжок.  

E. Понад 1000 ліжок.  

122. Операційний блок раціонально розташувати: 

A. На першому поверсі приймального корпусу.
 

B. На одному з поверхів палатного відділення.
 

C. Ізольовано від палатних відділень, у вигляді самостійного блоку.  

D. На окремому поверсі в лікувально-діагностичному відділенні.
 

Е. В окремому корпусі лікарні. 

123. При виявленні внутрішньолікарняної інфекції в стаціонарі 

необхідно проводити певну групу заходів щодо їх профілактики. Яке з 

перерахованих нижче заходів має першочергове значення? 

A. Проведення дезінфекції у всіх приміщеннях стаціонара. 

B. Посилення контролю за стерилізацією інструментів. 

C. Специфічна імунопрофілактика. 

D. Виявлення і ізоляція джерела інфекції. 

E. Ізоляція хворого з підвищеною температурою. 

124. У районній лікарні на 300 ліжок утворюються тверді побутові 

відходи та специфічні відходи: перев'язувальний матеріал, ампутовані 

кінцівки та ін. Визначте оптимальний варіант утилізації специфічних 

відходів.  
A. Вивіз на сміттєутилізаційну станцію.  
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B. Компостування.  

C. Вивіз на вдосконалені звалища.  

D. Знешкодження в біотермічних камерах.  

E. Спалювання.  

125. При гігієнічному обстеженні лікарні встановлено, що площа на 

одне ліжко в палатах на два ліжка і більше становить: в  інфекційному 

відділенні для дітей – 7 м
2
, в інфекційному відділенні для дорослих – 8 м

2
, 

в опікових палатах – 9 м
2
, в радіологічному відділенні – 10 м

2
, в палатах 

інтенсивної терапії – 13 м
2
. В яких палатах площа на одне  ліжко не 

відповідає гігієнічним вимогам?     

A. В опікових.    

B. В інфекційних для дорослих.      

C. В інфекційних для дітей.    

D. В палатах інтенсивної терапії.    

E. В радіологічних.   

126. Бокс від напівбоксу відрізняється? 

A. Не відрізняється нічим.  

B. Наявністю входу з вулиці.
 

C. Наявністю шлюзу для персоналу.
 

D. Наявністю санітарної кімнати.
 

Е. Наявністю загального входу з відділення для персоналу та хворого.
 

127. Для дотримання лікувально-охоронного режиму в палатах 

максимальний рівень звуку (дБ) вдень не повинен перевищувати? 

A. 25 дБ. 

B. 35 дБ. 

C. 40 дБ. 

D. 50 дБ. 

E. 60 дБ. 

128. При розслідуванні випадку спалаху внутрішньолікарняної 

інфекції в дитячому відділенні проведено дослідження медичного 

персоналу на носійство стафілококової інфекції методом розбавлення. 

При якій кількості колоній утворюючих одиниць (КУО) персонал є 

носієм?  

A. 100. 

B. 250. 

C. 500. 

D. 750. 

E. 1000. 

129. Загальна площа палати терапевтичного відділення становить 

28 м
2
. На яку максимальну кількість ліжок розрахована ця кімната? 

А. 5. 

В. 1. 

С. 2. 

D. 3. 

E. 4. 
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           130. Проектом реконструкції центральної районної лікарні 

передбачається будівництво шкірно-венерологічного та  онкологічного 

відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним 

вимогам?   

А. Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів.   

В. Утилізація на сміттєспалювальному заводі.   

С. Збирання у герметичні ємності з наступним спалюванням у спеціальній 

установці на території лікарні.    

D. Попереднє знезаражування 5% розчином хлорного вапна та поховання на 

полігоні побутових відходів (звалищі).   

E. Сумісне видалення з загальнолікарняними твердими відходами.  

131. Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на 

три групи: лікарняні, лікувально-діагностичні та господарські, які 

з’єднані між собою підземними переходами. Яка  система забудови 

застосована при проектуванні лікарні? 

А. Периметральна. 

В. Змішана.  

С. Централізована. 

D. Децентралізована. 

E. Централізовано-блочна. 

132. Бокс інфекційного відділення має площу 22 м
2
. На яку 

максимальну кількість ліжок він може бути розрахований? 

А. 4. 

В. 2. 

С. 3. 

D. 1. 

E. 5. 

          133. Повітря палат хірургічного відділення, в яких перебувають 

хворі з нагноєними ранами, забруднене гнійною мікрофлорою в 

кількостях,  що перевищують допустимі рівні. Для запобігання 

забрудненню повітря операційної в ній повинна бути вентиляція:  

А. Припливно–витяжна з переважанням припливу.  

В. Тільки витяжна. 

С. Тільки припливна. 

D. Припливно–витяжна, з рівними об’єктами припливу і витяжки. 

E. Припливно–витяжна з переважанням витяжки. 

          134. Під час вивчення мікрокліматичних умов лікарняної палати 

встановлено: площа – 6 м
3
, середня температура повітря – 16°С, відносна 

вологість – 72%, швидкість руху повітря – 0,35 м/с, коефіцієнт природної 

освітленості – 0,88%, світловий коефіцієнт – 1:5. Дайте гігієнічну оцінку 

мікроклімату лікарняної палати. 

А. Дискомфортний, охолоджуючий. 

В. Комфортний. 

С. Дискомфортний, з підвищеною вологістю повітря. 

D. Дискомфортний, нагріваючий. 
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E. Дискомфортний, зі значними коливаннями основних параметрів. 

135. У населеному пункті планується будівництво лікарні. При 

обгрунтуванні площі земельної ділянки, яка відводиться під 

будівництво, лікарю в першу чергу необхідно звернути увагу на:   

А. Територіальні розміри населеного пункту.   

В. Систему лікарняного будівництва.   

С. Категорійність населеного пункту.   

D. Рівень захворюваності населення.   

E. Ліжковий фонд лікарні .   

136. Гранично допустимий вміст діоксиду вуглецю в повітрі 

лікарняних палат. 

A. 0,01%.  

B. 0,04%.  

C 0,1%.  

D. 0,2%.  

E. 0,3%.    

         137. Чистоту повітря в приміщенні операційної оцінювали за 

змістом діоксиду вуглецю (СО2), кількості гемолітичні стрептококів і 

стафілококів в 1 м
3 
повітря, загального мікробного осіменіння. Який 

головний критерій чистоти повітря в операційній?  

A. Вміст діоксиду вуглецю.  

B. Кількість гемолітичних стрептококів в 1м
3
повітря.  

C. Кількість гемолітичних стафілококів в 1м
3
 повітря.  

D. Загальне мікробне осіменіння (мікробні число.)  

E. Кількість гемолітичних коків в 1 м
3 
повітря.     

          138. На території міста відзначено підвищений вміст марганцю в 

атмосферному повітрі, питній воді та продуктах харчування 

сільськогосподарського походження. Яку дію надають зазначені 

фактори на здоров'я населення?  

A. Синергічний.  

B. Комбіноване.  

C. Поєднаної.  

D. Комплексне.  

E. Роздільне.  

           139. При обстеженні гігієнічних умов роботи лікарів в операційній 

отримані наступні параметри мікроклімату: t = 22
0
С, швидкість руху 

повітря 0,1 м / с, вологість 55%, вміст СО2 - 0,1%, кратність 

повітрообміну 8. Визначте, який з параметрів мікроклімату не відповідає 

нормі?  

A. Температура.  

B. Вологість.  

C. Повітрообмін.  

D. Швидкість руху повітря.  

E. Вміст СО2. 

       140. Одна палатна секція в терапевтичних відділеннях проектується 
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на:  

A. Не регламентується.  

B. На 20 ліжок.  

C. На 30 ліжок.  

D. На 50 ліжок.  

Е. На 60 ліжок.  

          141. Чи можна використовувати для виписки хворих приміщення, 

призначені для прийому неінфекційних хворих:  

A. Можна . 

B. Не можна.  

C. Можна в малоліжкових лікарнях.  

D. Можна в багатоліжкових лікарнях.  

Е. Можна в різні дні тижня за розкладом адміністрації. 

         142. У повітрі палат дитячої інфекційної лікарні виявлено 

наступний вміст СО2: у палаті № 1 - 0,15%, в палаті № 2 - 0,25%, в палаті 

№ 3 - 0,07%. Вкажіть в якій палаті вміст СО2 відповідає гігієнічним 

вимогам.  

A. У палаті № 1.  

B. У палаті № 2.  

C. У палаті № 3.  

D. У всіх палатах.  

E. Ні в одній палаті.  

         143. У радіологічному відділенні для внутрішньопорожнинної 

терапії використовується гамма-установка типу "Агат", джерелом 

випромінювання якої є ізотоп кобальту, що знаходиться в сталевій 

ампулі. Який спосіб захисту персоналу від іонізуючого випромінювання 

необхідно використовувати в першу чергу з урахуванням типу джерела? 

A. Екранування джерела.  

B. Герметизація установки.  

C. Заходи планувального характеру (зонування приміщення).  

D. Обладнання приміщень ефективною вентиляцією.  

E. Використання засобів індивідуального захисту та санітарна обробка 

персоналу. 

            144. Одиниця виміру експозиційної дози в системі СІ:  

A. Грей/с.  

B. Зіверт.  

C. Рад/с.  

D. Кулон/кг.  

Е. Бер/с.  

      145. Одиниця вимірювання питомої активності іонізуючого 

випромінювання в системі СІ:  

A. Грей/с.  

B. Бк/кг.  

C. Рад/с.  

D. Кулон/кг.  
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Е. Бер/с.  

       146. Яку максимальну загальну дозу опромінення радіолог може 

отримати за 10 років роботи?  

A. 100 мЗв.  

B. 200 мЗв.  

C. 300 мЗв.  

D. 400 мЗв.  

Е. 500 мЗв.  

      147. Яка група приладів не відносяться до приладів для проведення 

радіаційного контролю:  

А. Рентгенометри та мікрорентгенометри.   

В. Радіосигналізатори.  

С. Індивідуальні дозиметри.  

D. Переносні радіометри.   

E. Лабораторні радіометри.  

     148. Назвіть заходи захисту від внутрішнього опромінення: 

А. Збільшення відстані між джерелами випромінювання та працюючим.  

В. Виконання правил техніки безпеки при роботі з радіоактивними 

речовинами.  

С. Зменшення часу роботи з радіоактивними речовинами.  

D. Використання захисних екранів.  

E. Герметизація місць зберігання радіоактивних речовин.  

        149. Який вид випромінювання є найбільш небезпечним при 

внутрішньому опроміненні? 

А. –випромінювання. 

В. –випромінювання. 

С. –випромінювання. 

D. Позитронне випромінювання. 

E. Рентгенівське випромінювання. 

    150. Назвіть якісну характеристику ядерних перетворень:  

А. Експозиційна доза.  

В. Поглинута доза.  

С. Період напіврозпаду.  

D. Еквівалентна доза.  

E. Час опромінення.  

    151. Вкажіть довжину пробігу в біологічних тканинах окремих 

видів іонізуючого випромінювання: 

А. Рентгенівське – до 15 см. 

В.  (електромагнітне) – до 20 см. 

С.  (електрони, позитрони) – до 0,5 см. 

D.  (ядра гелію) – до 1 см. 

E. Нейтронне – пронизує. 

152. Назвіть види доз, які утворюються іонізуючим 

випромінюванням, та одиниці їх вимірювання:  
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А. Сумарна доза – Кулон.  

В. Потужність дози – мкВт/кв см.  

С. Експозиційна доза – Рентген, Кулон/кг.  

D. Фонова доза – мкР/год.  

E. Гранична доза – бер, Зіверт.  

153. Назвіть принцип протирадіаційного захисту у випадку 

медичного опромінення: 

А. Принцип невтручання. 

В. Принцип попередження. 

С. Принцип наростання. 

D. Принцип неперевищення. 

E. Принцип пороговості. 

154. Назвіть основний фактор, що впливає на радіочутливість 

органів та тканин:  

А. Кислотно-лужна рівновага.  

В. Вміст білків.  

С. Характер харчування.  

D. Маса тіла.  

E. Вміст води у тканинах.  

          155. Студент має прилади: лічильник Ебера, лічильник Гейгера, 

апарат Кротова, прилад Міщука, прилад Ебера. Який прилад він має 

використати для визначення радіоактивності?   

А. Лічильник Ебера.   

В. Лічильник Гейгера.    

С. Апарат Кротова.   

D. Прилад Міщука.   

E. Прилад Ебера.   

         156. В радіологічну лабораторію молокопереробного заводу міста М. 

надійшли проби молока, доставленого з акціонерного 

сільськогосподарського підприємства “Аріадна”. Результати аналізу 

показали, що вміст радіонуклідів  цезію-137 знаходиться на рівні 55 

Бк/кг, стронцію-90 ― 2 Бк/кг. Визначте найбільш правильний варіант 

заключення:   

А. Молоко може вживатися без обмежень.   

В. Придатне для переробки в сухе молоко.   

С. Придатне для виготовлення згущеного молока.   

D. Придатне для вживання після дезактивації. 

E. Молоко не придатне до вживання і підлягає утилізації.   

157. Одиниця вимірювання еквівалентної дози в системі СІ:  

А. Кюрі.  

В. Зіверт.  

С. Беккерель.  

D. Грей. 

Е. Рад.  

      158. Одиниця вимірювання потужності поглинутої дози в системі 
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СІ:  

A. Грей/с.  

B. Зіверт.  

C. Рад/с.  

D. Кулон/кг.  

Е. Бер/с.  

          159. Вкажіть вірне визначення категорії осіб, що зазнають 

опромінення, відповідно до “Норм радіаційної безпеки”:  

А. Категорія А – лікарі, що працюють з джерелами іонізуючого 

випромінювання.  

В. Категорія Б – середній та молодший персонал радіологічних закладів.  

С. Категорія В – хворі, що проходять курс радіотерапії.  

D. Категорія А – персонал, що безпосередньо контактує з джерелом 

випромінювання.  

E. Категорія Б – працівники атомних електростанцій.  

160. Вкажіть основні правила техніки безпеки та особистої гігієни 

при роботі з радіоактивними речовинами:  

А. Забороняється працювати у неробочий час.  

В. Забороняється проводити дезактивацію одягу та обладнання.  

С. Необхідно використовувати радіопротектори.  

D. Забороняється працювати у звичайному одязі.  

E. Забороняється працювати більше 6 годин.  

161. Вкажіть кількісну міру радіоактивного розпаду:  

А. Кількість ядерних перетворень за одиницю часу (активність).  

В. Густина потоку частинок.  

С. Період напіврозпаду.  

D. Проникаюча здатність.  

E. Іонізуюча здатність.  

162. Вкажіть довжину пробігу в повітрі окремих видів іонізуючого 

випромінювання: 

А. Рентгенівське – 0,5-1м. 

В. Рентгенівське – десятки метрів.  

С.  – десятки метрів. 

D.  – сантиметри. 

E.  – 0,5–1м. 

   163. Яке іонізуюче випромінювання, характеризується найменшою 

проникаючою здатністю?    

A. α-випромінювання.  

B. β-випромінювання.  

C. γ-випромінювання.  

D. Нейтронне випромінювання.  

Е. Рентгенівське випромінювання.  

         164. Вкажіть якій з наведених видів іонізуючого випромінювання не 

відноситься до корпускулярного: 

А. α- випромінювання. 
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В. β- випромінювання. 

С. γ- випромінювання. 

D. Електронне випромінювання.  

E. Протонне випромінювання. 

165. Основним нормативним документом, що регламентує рівні 

впливу іонізуючих випромінювань, є: 

А. Норми радіаційної безпеки НРБ-69. 

В. Ліміти доз опромінення для різних категорій опромінюваних людей. 

С. Основні санітарні правила праці з джерелами іонізуючих випромінювань. 

D. ―Норми радіаційної безпеки України‖ НРБУ-97. 

E. Перша група радіаційно-гігієнічних регламентованих величин. 

          166. Під час контролю радіаційної обстановки у відділенні 

лікування відкритими джерелами іонізуючих випромінювань 

працівниками служби радіаційної безпеки було встановлено, що рівень 

радіоактивного забруднення бета-активними нуклідами робочих 

поверхонь знаходиться на рівні 900 част/хв.см
2
, спец. одягу ― 420 

част/хв.см
2
. Зробіть найбільш правильний варіант заключення про 

можливість роботи персоналу в даних умовах:   

А. Робота може  проводитись протягом всього робочого дня.   

В. Робота може проводитись протягом 2 годин за робочу зміну.   

С. Робота може проводитись протягом 4 годин за робочу зміну.   

D. Робота може проводитись протягом 1 години за робочу зміну.   

E. Робота може проводитись лише за умови прийому радіопротекторних 

препаратів.   

167. Яке іонізуюче випромінювання, характеризується найбільшою 

проникаючою здатністю? 

A. α-випромінювання.  

B. β-випромінювання.  

C. γ-випромінювання.  

D. Нейтронне випромінювання.  

Е. Рентгенівське випромінювання. 

 168.  Як зміниться доза опромінення при збільшенні відстані до 

джерела у 2 рази: 

А. Зменшиться у 2 рази.  

В. Збільшиться у 2 рази. 

С. Зменшиться у 4 рази. 

D. Збільшиться у 4 рази. 

E. Зменшиться на 50% 

169. Назвіть одиниці, що використовуються в радіаційній гігієні 

для вимірювання активності радіоактивних елементів:  

А. Кюрі.  

В. Рад/с. 

С. Кулон/кг.  

D. Бер/с.  

E. Зіверт/с.  
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170. Вкажіть  один з основних видів променевих уражень:  

А. Морфологічні.  

В. Соматико-стохастичні.  

С. Внутрішньоклітинні.  

D. Генетичні. 

E. Іонізуючі.  

171. Назвіть один з видів соматичних променевих уражень:  

А. Домінантні генні мутації.  

В. Захворювання крові.  

С. Гостра променева хвороба.  

D. Рецесивні генні мутації.  

E. Лейкози.  

172. Назвіть групу “критичних” органів при радіаційному 

опроміненні в залежності від радіочутливості, що відносяться до III 

групи:  

А. Червоний кістковий мозок, центральна нервова система.  

В. Гомілки, верхні кінцівки, шлунково-кишковий тракт.  

С. Все тіло, гонади, червоний кістковий мозок.  

D. Щитовидна залоза, м’язова та жирова тканини, нирки, органи шлунково-

кишкового тракту, легені, кришталик ока.  

E. Шкіра, кісткова тканина, кисті, ступні та гомілки.  

173. Легка форма гострої променевої хвороби розвивається при 

опроміненні, еквівалентна доза якого дорівнює: 

А. 1-10 мЗв (0,1-1 Бер). 

В. 0,5-1 Зв (50-100 Бер). 

С. 1-2,5 Зв (100-250 Бер). 

D. 2,5-4 Зв (250-400 Бер). 

E. 4-10 Зв (400-1000 Бер). 

174. Хронічна променева хвороба розвивається при опроміненні, 

еквівалентна доза якого дорівнює: 

А. 5-10 мЗв/добу (500-1000 Бер/добу). 

В. 1-5 мЗв/добу (100-500 Бер/добу). 

С. 0,5-1 мЗв/добу (50-100 Бер/добу). 

D. 0,1-0,5 мЗв/добу (10-50 Бер/добу). 

E. 0,05-0,1 мЗв/добу (5-10 Бер/добу). 

175. Назвіть ліміт ефективної дози за рік для осіб, які віднесені до 

категорії А у відповідності з НРБУ - 97: 

А. 1 мЗв/рік (0,1 Бер/рік). 

В. 2 мЗв/рік (0,2 Бер/рік). 

С. 5 мЗв/рік (0,5 Бер/рік). 

D. 20 мЗв/рік (2 Бер/рік). 

E. 40 мЗв/рік (4 Бер/рік). 

176.  Для створення радіаційної безпеки медичного персоналу 

рентгенодіагностичного кабінету використані захисні засоби типу 

екранів: просвинцьоване скло на екрані рентгенапарата, велика і мала 
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пересувні захисні ширми, запона та захисні рукавиці з просвинцьованої 

гуми. Які ще засоби екранування необхідні? 

А. Обмеження тривалості робочого дня. 

В. Гумові чоботи з додатком свинцю. 

С. Нагрудний фартух з просвинцьованої гуми. 

D. Дистанційне управління рентген-апаратом. 

E. Вказаних засобів досить. 

177. Середня форма гострої променевої хвороби розвивається при 

опроміненні, еквівалентна доза якого дорівнює: 

А. 1-10 мЗв (0,1-1 Бер). 

В. 0,5-1 Зв (50-100 Бер). 

С. 1-2,5 Зв (100-250 Бер). 

D. 2,5-4 Зв (250-400 Бер). 

E. 4-10 Зв (400-1000 Бер.) 

178. Назвіть групу “критичних” органів при радіаційному 

опроміненні в залежності від радіочутливості, що відносяться до I групи:  

А. Червоний кістковий мозок, центральна нервова система.  

В. Щитовидна залоза, м’язова та жирова тканини, нирки, органи шлунково-

кишкового тракту, легені, кришталик ока.     

С. Все тіло, гонади, червоний кістковий мозок.  

D. Шкіра, хрящова тканина, жирова тканина, нервова тканина. 

E. Шкіра, кісткова тканина, кисті, ступні та гомілки. 

179. Назвіть ліміт ефективної дози за рік для населення категорії Б 

у відповідності з НРБУ - 97:  

А. 1 мЗв/рік (0,1 Бер/рік). 

В. 2 мЗв/рік (0,2 Бер/рік). 

С. 5 мЗв/рік (0,5 Бер/рік). 

D. 10 мЗв/рік (1 Бер/рік). 

E. 20 мЗв/рік (2 Бер/рік). 

180. У радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних 

новоутворень використовують гамма-установки променевої терапії типу 

“Агат” та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які з 

перерахованих заходів треба використовувати для захисту персоналу під 

час роботи з радіоактивними джерелами такого типу? 

А. Скорочення часу роботи та екранування джерела. 

В. Збільшення відстані до джерела та дотримання правил особистої гігієни. 

С. Систематичне очищення поверхонь від радіоактивних забруднень та 

скорочення часу роботи. 

D. Герметизація установок та організація вентиляції приміщення. 

E. Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту 

органів дихання. 

181. До органів санітарно-епідемічної служби звернувся 

громадянин Д., який працює на об’єкті з радіаційно-ядерною технологію, 

з проханням роз’яснити принцип розрахунку ліміту дози для осіб 

категорії А. Завідуючий радіологічним відділенням відповів, що ліміт 
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дози розраховується за сумою ефективних доз опромінення від усіх 

індустріальних джерел випромінювання. До цієї суми не включають 

(вкажіть найбільш правильний варіант):    

А. Всі перераховані дози .  

В. Дозу, яку одержують при медичному обстеженні або лікуванні.   

С. Дозу опромінення від природних джерел випромінювання.   

D. Дозу, що пов’язана з аварійним опроміненням населення.   

E. Дозу опромінення від техногенно-підсилених джерел природного 

походження.  

 182. До детермінованих ефектів впливу іонізуючого 

випромінювання не відносяться: 

А. Гостра та хронічна променева хвороба.  

В. Променеве безпліддя. 

С. Променеві опіки.  

D. Злоякісні новоутворення.  

Е. Радіаційна катаракта.   

183. Назвіть величину гранично допустимої дози для лікаря–

рентгенолога за один робочий тиждень:  

А. 0,1 мЗв (0,01 Бер). 

В. 0,2 мЗв (0,02 Бер). 

С. 0,4 мЗв (0,04 Бер).  

D. 1 мЗв (0,1 Бер).  

E. 10 мЗв (1 Бер).  

184. Назвіть дозову межу опромінення для населення категорії В 

згідно з НРБУ - 97: 

А. 0,5 мЗв.  

В. 1 мЗв. 

С. 0,05 мЗв.  

D. 10 мЗв.  

E. 0,025 мЗв.  

185. Назвіть основну дозиметричну величину, яка характеризує 

радіаційну обстановку у радіологічному відділенні лікарні, що 

призначене для лікування відкритими джерелами іонізуючих 

випромінювань:  

А. Поглинута доза.  

В. Еквівалентна доза.  

С. Експозиційна доза.  

D. Щільність потоку часток.  

E. Рівень радіоактивного забруднення поверхонь.  

186. В Луганській обласній лікарні рентгендіагностичного 

кабінету, для створення радіаційної безпеки медичного персоналу 

використані захисні засоби типу екранів: просвинцьоване скло на екрані 

рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, нагрудний 

фартух з просвинцьованого матеріалу. Які ще засоби екранування 

необхідні?  
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А. Гумові чоботи з додатком свинцю.   

В. Запона та захисні рукавиці з просвинцьованої гуми.   

С. Дистанційне управління рентгенапаратом.   

D. Обмеження тривалості робочого дня. 

E. Вказаних заходів досить.   

187. Який вид іонізуючого випромінювання використовують при 

роботі із закритими джерелами? 

А. -випромінювання. 

В. -випромінювання. 

С. -випромінювання.  

D. - і -випромінювання. 

E. - і -випромінювання. 

188. До якої категорії належать хворі, дослідження яких проводять 

за клінічними показаннями при неонкологічних захворюваннях з метою 

уточнення діагнозу та (або) вибору тактики лікування: 

А. Категорія Ад. 

В. Категорія Бд. 

С. Категорія Вд. 

D. Категорія Гд. 

E. Не належать до жодної категорії. 

189. Назвіть максимальні дозові навантаження персоналу 

радіологічного відділення за робочий тиждень:  

А. 10 мР.  

В. 20 мкР.  

С. 30 мкР.  

D. 40 мР.  

E. 50 мР.  

190.  Вкажіть, в якому підрозділі радіологічного відділення лікарні 

існує найбільша небезпека зовнішнього опромінення персоналу 

(категорія А):  

А. У відділенні дистанційної променевої терапії.  

В. У відділенні для лікування закритими джерелами з використанням 

дистанційних маніпуляторів.  

С. У відділенні для лікування напіввідкритими радіоізотопами.  

D. У відділенні для лікування відкритими радіоізотопами.  

E. У відділенні радіонуклідної діагностики.  

191.  Рентгенологічний кабінет МКЛ №2 розташований на другому 

поверсі, має площу 40 м
2
. Пульт керування винесений за екрановану 

ширму. Суміжних із кабінетом по вертикалі і горизонталі палат немає. 

Яка мінімальна кількість приміщень повинна входити до складу 

рентгенкабінету?   

А. 1.   

В. 2.   

С. 3.   
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D. 4.   

E. 5.   

192.  Який вид іонізуючого випромінювання використовують при 

роботі з відкритими джерелами? 

А. -випромінювання. 

В. -випромінювання. 

С. -випромінювання.  

D. - і -випромінювання. 

E. - і -випромінювання. 

193.  До якої категорії належать особи з груп ризику, в тому числі 

працюючі на підприємствах з шкідливими умовами праці та ті, що 

проходять професійний відбір для роботи на цих підприємствах, хворі, 

зняті з обліку після радикального лікування онкологічних захворювань? 

А. Категорія Ад. 

В. Категорія Бд. 

С. Категорія Вд. 

D. Категорія Гд. 

E. Не належать до жодної категорії. 

194. У радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних 

новоутворень використовують закриті джерела іонізуючих 

випромінювань. Які з перерахованих заходів потрібно використовувати 

для захисту персоналу при роботі з ними?  

A. Скорочення часу роботи та екранування джерела.  

B. Герметизація установок та організація вентиляції приміщення.  

C. Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту 

органів дихання. 

D. Збільшення відстані до джерела і виконання правил індивідуальної гігієни.  

E. Систематична очищення поверхонь від радіоактивних забруднень і 

скорочення часу роботи. 

 195. Який рекомендований граничний рівень річного опромінення 

осіб категорії Бд. 

А. 100 мЗв. 

В. 50 мЗв. 

С. 20 мЗв. 

D. 2 мЗв. 

E. 1 мЗв. 

196.  На яку величину збільшується регламентована площа 

рентген-процедурної при встановленні другого рентгенапарату? 

А. На 5 м
2
. 

В. На 10 м
2
. 

С. На 15 м
2
. 

D. На 20м
2
. 

E. На 34 м
2
. 
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197. До якої групи радіаційної небезпеки належать радіонукліди з 

помірною радіаційною небезпекою? 

А. А. 

В. Б. 

С. В. 

D. Г. 

E. Не належать до жодної групи. 

198. Який рекомендований граничний рівень річного опромінення 

осіб категорії Вд. 

А. 100 мЗв. 

В. 50 мЗв. 

С. 20 мЗв. 

D. 2 мЗв. 

E. 1 мЗв. 

199. Назвіть регламентовану площу рентген-процедурної на один 

рентгенівський апарат: 

А. Не менше 15 м
2
 

В. Не менше 20 м
2
 

С. Не менше 24 м
2
 

D. Не менше 34м
2
 

E. Не більше 50 м
2
 

200. До якої групи радіаційної небезпеки належать радіонукліди з 

високою радіаційною небезпекою?  

А. А. 

В. Б. 

С. В. 

D. Г 

E. Не належать до жодної групи. 

 201. До табельних засобів видобутку, обробки та підйому води 

відноситься все, крім: 

А. Пересувна опріснювальна станція. 

В. Військова фільтрувальна станція. 

С. Патрон для безперервного хлорування. 

D. Пересувна опріснювальна установка. 

Е. Механізований шнековий колодязь. 

202. Перерахуйте табельні засоби знезараження індивідуальних 

запасів води у польових умовах:  

А. Пантоцид, аквасепт. 

В. Карбоферрогель, алкостоп. 

С. Заноцид, феррогель. 

D. МАФС-3, ТВФ-200. 

Е. Активоване вугілля, біле вугілля, сіре вугілля, чорне вугілля. 

203. Укажіть обов’язкові вимоги до питної води у польових умовах 

при надзвичайних ситуаціях: 

А. Безпечність води в епідеміологічному та токсикологічному відношенні. 
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В. Добрі органолептичні властивості та оптимальний мінеральний склад. 

С. Низький вміст сухого залишку та висока РН. 

D. Відсутність амонійних сполук та нітратів і нітритів. 

E. Висока прозорість та низька каламутність. 

204. Укажіть бажані вимоги до питної води у польових умовах при 

надзвичайних ситуаціях: 

А. Добрі органолептичні властивості та оптимальний мінеральний склад.  

В. Безпечність води в епідеміологічному та токсикологічному відношенні. 

С. Низький вміст сухого залишку та висока РН. 

D. Відсутність амонійних сполук та нітратів і нітритів. 

E. Висока прозорість та низька каламутність. 

205. Укажіть, воду яких вододжерел у разі розгортання пунктів 

водопостачання слід використовувати в першу чергу:  

А. Вода з артезіанських свердловин. 

В. Кринична та джерельна вода. 

С. Вода відкритих проточних водойм або озер. 

D. Вода морів та океанів. 

E. Атмосферна вода. 

206. Укажіть, воду яких вододжерел у разі розгортання пунктів 

водопостачання слід використовувати в другу чергу: 

А. Кринична та джерельна вода.  

В. Вода з артезіанських свердловин. 

С. Вода відкритих проточних водойм або озер. 

D. Вода морів та океанів. 

E. Атмосферна вода. 

207. Укажіть, воду яких вододжерел у разі розгортання пунктів 

водопостачання слід використовувати в другу чергу: 

А. Привізна знезаражена і законсервована вода. 

В. Вода з артезіанських свердловин. 

С. Вода відкритих проточних водойм або озер. 

D. Вода морів та океанів. 

E. Атмосферна вода. 

208. Укажіть, воду яких вододжерел у разі розгортання пунктів 

водопостачання слід використовувати в третю чергу: 

А. Вода відкритих проточних водойм або озер.  

В. Вода з артезіанських свердловин. 

С. Кринична та джерельна вода. 

D. Вода морів та океанів. 

E. Атмосферна вода. 

209. Назвіть основні види обробки води у польових умовах: 

А. Знезараження, очищення. 

В. Опріснення, дезактивація, дегазація. 

С. Знешкодження, знезалізнення. 

D. Фторування, дефторування. 

E. Коагуляція, фільтрація, дезактивація. 
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210. Назвіть види обробки води у польових умовах, що 

використовуються у разі необхідності: 

А. Опріснення, дезактивація, дегазація.  

В. Знезараження, очищення. 

С. Знешкодження, знезалізнення.  

D. Фторування, дефторування. 

E. Коагуляція, фільтрація, дезактивація. 

211. Назвіть методи обробки води, що використовуються у 

польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій: 

А. Фізичні та хімічні. 

В. Біологічні та мікробіологічні. 

С. Фізичні та психологічні. 

D. Хімічні та біологічні. 

E. Мікробіологічні та вірусологічні. 

212. Укажіть фізичні методи обробки води, що використовуються у 

польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій: 

А. Кип’ятіння та ультрафіолетове випромінювання. 

В. Хлорування. 

С. Коагуляція та фільтрація. 

D. Озонування. 

E. Флокуляція та відстоювання. 

213. Укажіть хімічні методи обробки води, що використовуються у 

польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій: 

А. Хлорування.  

В. Кип’ятіння та ультрафіолетове випромінювання. 

С. Коагуляція та фільтрація. 

D. Озонування. 

E. Флокуляція та відстоювання. 

214. Назвіть способи хлорування води, що використовуються у 

польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій: 

А. Хлорування за хлорпотребою та перехлорування. 

В. Хлорування за хлорпотребою та хлорування з преаммонізацією. 

С. Хлорування за хлорпотребою та хлорування післяпереломними дозами 

хлору. 

D. Перехлорування та хлорування з преаммонізацією. 

E. Перехлорування та хлорування післяпереломними дозами хлору. 

215. Назвіть реагенти, що використовуються для проведення 

хлорування у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах 

бойових дій: 

А. Все перераховане. 

В. Хлорне вапно. 

С. Двотретинно-лужна сіль гіпохлориту кальцію (ДТСГК).  

D. Таблетки ―Пантоцид‖. 

E. Таблетки ―Аквасепт‖. 
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216. Укажіть дозу хлору, що застосовується у разі проведення 

хлорування за хлорпотребою: 

А. 3-5 мг/л. 

В. 10 мг/л. 

С. 20 мг/л. 

D. 150 мг/л. 

E. 200 мг/л. 

217. Укажіть дозу хлору, що застосовується у разі проведення 

перехлорування без підозри на зараження патогенними 

мікроорганізмами: 

А. 10 мг/л.  

В. 3-5 мг/л. 

С. 20 мг/л. 

D. 150 мг/л. 

E. 200 мг/л. 

218. Укажіть дозу хлору, що застосовується у разі проведення 

перехлорування при зараженні вегетативними формами патогенних 

мікроорганізмів: 

А. 20 мг/л.  

В. 3-5 мг/л. 

С. 10 мг/л. 

D. 150 мг/л. 

E. 200 мг/л. 

219. Укажіть дозу хлору, що застосовується у разі проведення 

перехлорування при зараженні води споровими формами патогенних 

мікроорганізмів: 

А. 150 мг/л.  

В. 3-5 мг/л. 

С. 20 мг/л. 

D. 20 мг/л. 

E. 200 мг/л. 

220. Укажіть оптимальну експозицію хлорування у польових 

умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій: 

А. Влітку – 15 хвилин, взимку – 30 хвилин, при зараженні споровими 

формами мікроорганізмів – не менше 2 годин. 

В. Влітку – 30 хвилин, взимку – 15 хвилин, при зараженні споровими 

формами мікроорганізмів – не менше 2 годин. 

С. Влітку – 30 хвилин, взимку – 35 хвилин, при зараженні споровими 

формами мікроорганізмів – не менше 2 годин. 

D. Влітку – 10 хвилин, взимку – 45 хвилин, при зараженні споровими 

формами мікроорганізмів – не менше 5 годин. 

E. Влітку – 60 хвилин, взимку – 60 хвилин, при зараженні споровими 

формами мікроорганізмів – не менше 12 годин. 

221. Назвіть методи очищення води, що використовуються у 

польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій: 
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А. Коагуляція з фільтрацією через табельні або імпровізовані фільтри. 

В. Відстоювання з фільтрацією через табельні або імпровізовані фільтри. 

С. Відстоювання та флокуляція. 

D. Фторування та дефторування.  

E. Дистиляція та іонообмінна фільтрація. 

222. Назвіть методи дезактивації та опріснення води, що 

використовуються у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в 

умовах бойових дій: 

А. Дистиляція та іонообмінна фільтрація.  

В. Відстоювання з фільтрацією через табельні або імпровізовані фільтри. 

С. Відстоювання та флокуляція. 

D. Фторування та дефторування.  

E. Коагуляція з фільтрацією через табельні або імпровізовані фільтри. 

223. Укажіть суть стандартного хлоркупоросного методу очищення 

і знезараження води за Клюкановим: 

А. У воду одночасно вносять коагулянт (150 мг/л) та хлорне вапно або 

ДТСГК в дозі 10 мг/л активного хлору (50 мг/ л хлорного вапна з вмістом 

активного хлору понад 20%). 

В. У воду одночасно вносять хлорид калію(150 мг/л) та хлорне вапно або 

ДТСГК в дозі 10 мг/л активного хлору (50 мг/ л хлорного вапна з вмістом 

активного хлору понад 20%) і далі здійснюють фільтрацію через табельні або 

імпровізовані фільтри. 

С. У воду спочатку вносять коагулянт (150 мг/л) і через 1-1,5 години хлорне 

вапно або ДТСГК в дозі 10 мг/л активного хлору (50 мг/ л хлорного вапна з 

вмістом активного хлору понад 20%). 

D. Воду одночасно піддають фторуванню та дефторуванню з наступним 

ультрафіолетовим опроміненням.  

E. Воду спочатку відстоюють, а потім насичують атомарним киснем з 

наступною фільтрацією через табельні або імпровізовані фільтри. 

224. Для знезаражування води в індивідуальній солдатській флязі 

використовують всі засоби, крім: 

А. Хлорвмісних таблеток. 

В. Фторвмісних таблеток. 

С. Пантоцида.  

D. Аквасепта. 

Е. Фільтра. 

225. Вкажіть як часто необхідно дезінфікувати резервуари для 

зберігання води зимою: 

А. 1 раз на добу. 

В. 1 раз в 2-3 доби. 

С. 1 раз в 3-5 діб. 

D. 1 раз в тиждень. 

Е. 1 раз в 10 діб. 

226. Вкажіть як часто необхідно дезінфікувати резервуари для 

зберігання води влітку: 
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А. 1 раз на добу. 

В. 1 раз в 2-3 доби. 

С. 1 раз в 3-5 діб. 

D. 1 раз в тиждень. 

Е. 1 раз в 10 діб. 

227. Концентрація хлорного вапна необхідного для періодичної 

дезінфекції резервуарів для зберігання води: 

А. 50-100 мг/л. 

В. 10-20 мг/л. 

С. 20-40 мг/л. 

D. 200-210 мг/л. 

Е. 150-200 мг/л. 

228. Хлорування в польових умовах проводиться шляхом 

введення:  

А. Хлорного вапна. 

В. Нейтрального гіпохлориту кальцію. 

С. Гіпохлориту натрію. 

D. Не підходить жоден з варіантів. 

Е. Усі варіанти вірні. 

229. Для консервування води використовують: 

А. Йодування. 

В. Фторування. 

С. Перехлорування. 

D. Хлорування. 

Е. Усі варіанти вірні. 

230. При консервуванні води активний хлор вводять у кількості: 

А. 0,5 мг/л на кожен день зберігання. 

В. 1 мг/л на кожен день зберігання.  

С. 2 мг/л на кожен день зберігання. 

D. 2 мг/л на кожен тиждень зберігання.  

Е. 3 мг/л на кожен день зберігання.  

231. Звільнення води від отруйних речовин природного чи 

штучного походження називається? 

А. Знезаражування. 

В. Дезактивація. 

С. Знешкодження. 

D. Знебарвлення. 

Е. Опріснення. 

232. Назвіть табельні засоби підйому води: 

А.Ручна поршнева помпа бкф-4; ручна штангова помпа ршп-25; механізована 

штангова помпа мшп-40; мотопомпа – м-600; електропомпа еп-1. 

В. Дрібнотрубчастий колодязь мтк-1; копач шахтних колодязів кшк-40; 

установка роторного буріння – урб-3ам. 

С. Тканинно-вугільний фільтр ТВФ-200; військова фільтрувальна станція 

ВФС-2,5, ВФС-10; модернізована автофільтрувальна станція МАФС-3; 
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польова опріснювальна установка ПОУ-4, опріснювальна польова станція 

ОПС-2. 

D. Коагулянт Al2(SO4)3; хлорне вапно; ДТСГК, таблетки ―пантоцид‖, 

―аквасепт‖; катіоніт-карбоферрогель, аніоніт-сульфовугілля. 

E. Резервуари для води РДВ-50, РДВ-100, РДВ-1000, РДВ-5000; 

автоцистерни АВЦ-15, АВЦ-28, АВЦ-40, пересувні цистерни, польові 

водогони. 

233. Назвіть табельні засоби обробки води: 

А. Тканинно-вугільний фільтр твф-200; військова фільтрувальна станція вфс-

2,5, вфс-10; модернізована автофільтрувальна станція мафс-3; польова 

опріснювальна установка поу-4, опріснювальна польова станція опс-2.  

В.Ручна поршнева помпа бкф-4; ручна штангова помпа ршп-25; механізована 

штангова помпа мшп-40; мотопомпа – м-600; електропомпа еп-1. 

С. Дрібнотрубчастий колодязь мтк-1; копач шахтних колодязів кшк-40; 

установка роторного буріння – урб-3ам. 

D. Коагулянт Al2(SO4)3; хлорне вапно; ДТСГК, таблетки ―пантоцид‖, 

―аквасепт‖; катіоніт-карбоферрогель, аніоніт-сульфовугілля. 

E. Резервуари для води РДВ-50, РДВ-100, РДВ-1000, РДВ-5000; 

автоцистерни АВЦ-15, АВЦ-28, АВЦ-40, пересувні цистерни, польові 

водогони. 

234. Назвіть табельні засоби водопостачання, що є реагентами: 

А. Коагулянт al2(so4)3; хлорне вапно; дтсгк, таблетки ―пантоцид‖, ―аквасепт‖; 

катіоніт-карбоферрогель, аніоніт-сульфовугілля.  

В.Ручна поршнева помпа бкф-4; ручна штангова помпа ршп-25; механізована 

штангова помпа мшп-40; мотопомпа – м-600; електропомпа еп-1. 

С. Тканинно-вугільний фільтр твф-200; військова фільтрувальна станція вфс-

2,5, вфс-10; модернізована автофільтрувальна станція мафс-3; польова 

опріснювальна установка поу-4, опріснювальна польова станція опс-2 

D.  Дрібнотрубчастий колодязь мтк-1; копач шахтних колодязів кшк-40; 

установка роторного буріння – урб-3ам. 

E. Резервуари для води РДВ-50, РДВ-100, РДВ-1000, РДВ-5000; 

автоцистерни АВЦ-15, АВЦ-28, АВЦ-40, пересувні цистерни, польові 

водогони. 

235. Назвіть табельні засоби накопичення та транспортування 

води: 

А. Резервуари для води рдв-50, рдв-100, рдв-1000, рдв-5000; автоцистерни 

авц-15, авц-28, авц-40, пересувні цистерни, польові водогони.  

В.Ручна поршнева помпа бкф-4; ручна штангова помпа ршп-25; механізована 

штангова помпа мшп-40; мотопомпа – м-600; електропомпа – еп-1. 

С. Тканинно-вугільний фільтр ТВФ-200; військова фільтрувальна станція 

ВФС-2,5, ВФС-10; модернізована автофільтрувальна станція МАФС-3; 

польова опріснювальна установка ПОУ-4, опріснювальна польова станція 

ОПС-2. 

D. Коагулянт Al2(SO4)3; хлорне вапно; ДТСГК, таблетки ―пантоцид‖, 

―аквасепт‖; катіоніт-карбоферрогель, аніоніт-сульфовугілля. 
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E. Дрібнотрубчастий колодязь МТК-1; копач шахтних колодязів КШК-40; 

установка роторного буріння – УРБ-3АМ. 

236. Укажіть лабораторні засоби медичного контролю за якістю 

обробки води у польових умовах, які є на оснащенні медичної служби 

військ та формувань Міністерства надзвичайних ситуацій України: 

А. Все перераховане.  

В. Набір гідрохімічний НГХ для оцінки якості води в ході розвідки джерел 

водопостачання. 

С. Набір для контролю за хлоруванням і коагуляцією води НХК. 

D. Польовий рентгенометр-радіометр ДП-5А, ДП-5В. 

E. Прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний ПХР-МВ. 

237. Назвіть лабораторний комплект, що використовується для 

проведення органолептичних та фізико-хімічних досліджень води у 

польових умовах: 

А. Лабораторія гігієнічна військова ЛГ-1.  

В. Лабораторія бактеріологічна ЛБ. 

С. Медична польова хімічна лабораторія МПХЛ-54. 

D. Лабораторія токсикологічна ЛТ. 

E. Радіометрична лабораторія в укладках РЛУ-2. 

238. Назвіть лабораторний комплект, що використовується для 

проведення органолептичних та фізико-хімічних досліджень води у 

польових умовах: 

А. Лабораторія гігієнічна основна ЛГ-2.  

В. Лабораторія бактеріологічна ЛБ.  

С. Медична польова хімічна лабораторія МПХЛ-54. 

D. Лабораторія токсикологічна ЛТ. 

E. Радіометрична лабораторія в укладках РЛУ-2. 

239. Назвіть основні завдання медичної служби щодо контролю за 

водопостачанням військових і цивільних формувань у польових умовах 

при надзвичайних ситуаціях та під час війни: 

А. Все перераховане. 

В. Визначення якості препаратів для хлорування води (вмісту активного 

хлору), вибір доз препаратів хлору для знезараження води, вибір доз 

коагулянту для очищення води, вибір методів дезактивації та дегазації води. 

С. Індикація води на зараження отруйними і радіоактивними речовинами та 

бактерійними засобами, оцінка якості води при виборі джерел 

водопостачання та після її обробки.  

D. Участь у виборі місць розгортання пунктів водопостачання і пунктів 

водорозбору, визначення зон санітарної охорони навколо них, контроль за 

якістю очищення та дезактивації засобів обробки води після їх роботи 

(фільтрів, резервуарів, інвентарю тощо).  

Е. Контроль за станом здоров’я осіб, які приймають участь в водопостачанні 

формувань.  
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240. Укажіть, який підрозділ забезпечує організацію польового 

водопостачання військ при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових 

дій: 

А. Окрема рота польового водопостачання – ОРПВ. 

В. Медичний пункт полка – МПП. 

С. Медичний пункт батальйону – МПБ. 

D. Санітарно-епідеміологічний загін армії – СЕЗ. 

Е. Санітарно-епідеміологічна лабораторія дивізії – СЕЛ. 

241. Укажіть, які підрозділи забезпечують організацію польового 

водопостачання цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та в 

умовах бойових дій: 

А. Спеціальні підрозділи інженерної служби формувань.  

В. Спеціальні підрозділи хімічної служби формувань. 

С. Спеціальні підрозділи медичної служби формувань.  

D. Спеціальні підрозділи служби тилу формувань. 

Е. Спеціальні підрозділи військово-повітряних сил. 

241. Укажіть, яким чином забезпечується організація польового 

водопостачання військ і цивільних формувань при надзвичайних 

ситуаціях та в умовах бойових дій: 

А. Все перераховане.  

В. Шляхом розгортання пунктів водопостачання. 

С. Шляхом розгортання пунктів водорозбору.  

D. Шляхом індивідуального водопостачання із знезараженням води 

кип’ятінням. 

Е. Шляхом індивідуального водопостачання із знезараженням води 

спеціальними таблетками. 

242. Укажіть шляхи забезпечення військ водою у польових умовах:  

А. За рахунок пунктів водопостачання, пунктів водорозбору та 

індивідуальних запасів води. 

В. Через пункти реєстрації, контролю та водорозбору. 

С. У населеному пункті, за рахунок індивідуальних запасів води. 

D. Децентралізований, централізований, змішаний. 

Е. З відкритого водоймища, із закритого водоймища, з криниці. 

243. Дайте визначення поняття “пункт водопостачання”:  

А. Ділянка біля джерел води, на якій розгортаються табельні засоби 

добування, підйому води, її очищення, знезараження та у разі необхідності 

дезактивації, дегазації, накопичення запасів та видачі підрозділам формувань 

або її консервування. 

В. Ділянка в районі розміщення формувань, на якій розгортаються засоби для 

накопичення запасів води, яку доставляють, та видачі її особовому складу 

формувань та потерпілому від лихоліть населенню. 

С. Ділянка в районі розміщення формувань, на якій проводиться видача 

бутильованої води населенню району. 

D. Ділянка в районі розміщення формувань, на якій проводиться 

приготування їжі та накопичення запасів питної води. 
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Е. Ділянка в районі розміщення формувань, на якій проводиться продаж 

бутильованої води населенню району. 

244. Дайте визначення поняття “пункт водорозбору”:  

А. Ділянка в районі розміщення формувань, на якій розгортаються засоби для 

накопичення запасів води, яку доставляють з пунктів водопостачання та 

видачі її особовому складу формувань та потерпілому від лихоліть 

населенню.  

В. Ділянка біля джерел води, на якій розгортаються табельні засоби 

добування, підйому води, її очищення, знезараження та у разі необхідності 

дезактивації, дегазації, накопичення запасів та видачі підрозділам формувань 

або її консервування. 

С. Ділянка в районі розміщення формувань, на якій проводиться видача 

бутильованої води населенню району 

D. Ділянка в районі розміщення формувань, на якій проводиться 

приготування їжі та накопичення запасів питної води. 

Е. Ділянка в районі розміщення формувань, на якій проводиться продаж 

бутильованої води населенню району. 

245. Назвіть основні складові частини пункту водопостачання: 

А. Майданчик для добування, очищення, зберігання і видачі води та польова 

лабораторія. 

В. Польова лабораторія та майданчик для медичного персоналу. 

С. Складські приміщення та майданчик військової техніки. 

D. Майданчик для добування, очищення, зберігання і видачі води та садово-

паркова зона. 

Е. Польова лабораторія та санітарно-захисна зона. 

246. Укажіть величину зони санітарного захисту пункту 

водопостачання: 
А. 50-100 м. 

В. 1-10 м. 

С. 100-500 м. 

D. 500-1000 м. 

Е. 1000-5000 м. 

247. До елементів польового водопостачання відноситься: 

А. Розвідка.  

В. Добування та відпуск води. 

С. Обробка зберігання, розподіл по частинам. 

D. Контроль за якістю і забезпеченням води. 

Е. Все вищеперераховане вірно. 

248. Основні вимоги до якості води в польових умовах усі, крім: 

А. Споживання води за час бойових дій не повинно вплинути на стан 

здоров'я військ та знизить їх боєздатність. 

В. Вода не повинна містити патогенних мікроорганізмів. 

С. Вміст отруйних та радіоактивних речовин не повинен перевищувати 

допустимої величини. 
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D. Про доброякісність води свідчать санітарно-хімічні показники (азот 

аміаку, нітратів, перманганатної окиснюваності, хлоридів). 

Е. Колі-титр не має сигнального значення. 

249. Витрати води на санітарну обробку особистого складу військ 

на одну людину складають: 

А. 20 л/добу. 

В. 30 л/добу. 

С. 45 л/добу. 

D. 50 л/добу. 

Е. 70 л/добу. 

250. До нетабельних засобів для поліпшення якості води не 

відноситься: 

А. Ручна поршнева помпа БКФ-4. 

В. Портативний іонатор. 

С. МАФС - 3. 

D. ВФС-2,5. 

Е. Мотопомпа М-600. 

251. Назвіть основні складові проведення медико-санітарного 

нагляду за харчуванням особового складу військових і цивільних 

формувань:  

А. Система запобіжних заходів, методи медичного контролю за 

повноцінністю харчування, система поточного санітарного нагляду. 

В. Система запобіжних заходів, методи медичного контролю за 

повноцінністю харчування, проведення натурного гігієнічного експерименту. 

С. Система запобіжних заходів, методи медичного контролю за 

повноцінністю харчування, проведення лабораторного гігієнічного 

експерименту. 

D. Вивчення набору продуктів у добовому раціоні, умов їх зберігання, 

особливостей кулінарної обробки та реалізації, система поточного 

санітарного нагляду, проведення лабораторного гігієнічного експерименту. 

Е. Система поточного санітарного нагляду, методи медичного контролю за 

повноцінністю харчування, санітарна освіта та гігієнічне виховання. 

252. Укажіть, що являє собою система запобіжних засобів у 

структурі проведення медико-санітарного нагляду за харчуванням 

особового складу військових і цивільних формувань:  

А. Проектування і будівництво продовольчих об’єктів з додержанням 

гігієнічних вимог (продовольчих складів, стаціонарної і рухомої 

продовольчої техніки, холодильних установок, спеціалізованого транспорту) 

та розробкою методів і засобів консервування продуктів, тари, упаковок 

тощо. 

В. Розрахункові методи, вивчення набору продуктів у добовому раціоні, умов 

їх зберігання, кулінарної обробки та реалізації, контрольно-ваговий метод, 

вивчення харчового статусу організму особового складу формувань, 

експресний та лабораторний аналіз продуктів і готової їжі тощо. 
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С. Санітарне обстеження продовольчих об’єктів та санітарну експертизу 

продуктів і готової їжі на свіжість і безпечність. 

D. Вивчення набору продуктів у добовому раціоні, умов їх зберігання, 

особливостей кулінарної обробки та реалізації, проведення натурного і 

лабораторного гігієнічного експерименту. 

Е. Розробка методів і засобів консервування продуктів, тари, упаковок, 

методи медичного контролю за повноцінністю харчування, санітарна освіта 

та гігієнічне виховання. 

253. Укажіть, що являє собою система поточного санітарного 

нагляду в структурі проведення медико-санітарного нагляду за 

харчуванням особового складу військових і цивільних формувань:  

А. Санітарне обстеження продовольчих об’єктів та санітарну експертизу 

продуктів і готової їжі на свіжість і безпечність.  

В. Розрахункові методи, вивчення набору продуктів у добовому раціоні, умов 

їх зберігання, кулінарної обробки та реалізації, контрольно-ваговий метод, 

вивчення харчового статусу організму особового складу формувань, 

експресний та лабораторний аналіз продуктів і готової їжі тощо. 

С. Проектування і будівництво продовольчих об’єктів з додержанням 

гігієнічних вимог (продовольчих складів, стаціонарної і рухомої 

продовольчої техніки, холодильних установок, спеціалізованого транспорту) 

та розробкою методів і засобів консервування продуктів, тари, упаковок 

тощо. 

D. Вивчення набору продуктів у добовому раціоні, умов їх зберігання, 

особливостей кулінарної обробки та реалізації, проведення натурного і 

лабораторного гігієнічного експерименту. 

Е. Розробка методів і засобів консервування продуктів, тари, упаковок, 

методи медичного контролю за повноцінністю харчування, санітарна освіта 

та гігієнічне виховання. 

254. Укажіть основну умову організації раціонального харчування 

військових і цивільних формувань: 

А. Запровадження системи запобіжних засобів, системи медичного контролю 

та системи поточного санітарного нагляду. 

В. Здійснення контролю якості кулінарної обробки продуктів та санітарного 

контролю технічного стану тари. 

С. Здійснення адміністративного контролю та контролю смакових якостей 

їжі. 

D. Проведення оцінки меню-розкладки та санітарний контроль за кількістю 

продовольства. 

Е. Забезпечення температурного режиму холодильних камер та визначення 

наявності необхідних продуктів харчування. 

255. Медико-санітарний нагляд за харчуванням особового складу 

формувань при надзвичайних ситуаціях реалізується як: 

А. Система запобіжних і поточних санітарних заходів та методів медичного 

контролю. 
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В. Проектування систем водопостачання та використання методів медичного 

контролю. 

С. Санітарний контроль за кількістю продовольства та наявності необхідних 

продуктів харчування. 

D. Санітарний контроль технічного стану тари та забезпечення 

температурного режиму холодильних камер. 

Е. Система адміністративних заходів. 

256. Назвіть одне із основних положень медико-санітарного 

нагляду за харчуванням особового складу формувань: 

А. Система поточного санітарного контролю за харчування.  

В. Проектування системи водопостачання. 

С. Санітарно-топографічна оцінка умов місцевості. 

D. Медичний контроль за водопостачанням. 

Е. Санітарний контроль за кількістю продовольства. 

257. Укажіть, які з названих служб організовують медико-

санітарний нагляд за харчуванням в умовах надзвичайних ситуацій: 

А. Місцева санітарно-епідеміологічна станція. 

В. Служба тилу. 

С. МПХЛ. 

D. РЛУ-2. 

Е. Служба санітарної розвідки. 

258. Назвіть захворювання, пов’язані з недоброякісністю 

харчування при надзвичайних ситуаціях: 

А. Харчові отруєння. 

В. Захворювання, пов’язані з кількісним і якісним недоїданням. 

С. Захворювання, пов’язані з переїданням. 

D. Захворювання, пов’язані з нервово-психічним навантаженням. 

Е. Алергічні захворювання. 

259. Укажіть основні форми організації харчування особового 

складу формувань в умовах катастроф та інших надзвичайних ситуацій: 

А. Індивідуальне, групове, колективне.  

В. Специфічне, неспецифічне, змішане. 

С. Централізоване, децентралізоване, змішане. 

D. Компактне, павільйонне, блочне. 

Е. Комбіноване, поєднане, комплексне. 

260. Укажіть основні форми організації індивідуального 

харчування особового складу формувань в умовах катастроф та інших 

надзвичайних ситуацій: 

А. За допомогою сухих пайків, субкалорійних пайків (раціонів) та раціонів 

виживання. 

В. За допомогою харчових концентратів, які не потребують тривалої 

кулінарної обробки.  

С. На ротних або батальйонних пунктах харчування в умовах, коли їжа 

готується в польових кухнях із звичайних харчових продуктів. 

D. На об’єктах громадського харчування (ресторани, кафе, їдальні). 
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Е. З використання харчових ресурсів місцевого населення та трофейного 

продовольства. 

261. Укажіть основні форми організації групового харчування 

особового складу формувань в умовах катастроф та інших надзвичайних 

ситуацій: 

А. За допомогою харчових концентратів, які не потребують тривалої 

кулінарної обробки.  

В. За допомогою сухих пайків, субкалорійних раціонів та раціонів 

виживання. 

С. На ротних або батальйонних пунктах харчування в умовах, коли їжа 

готується в польових кухнях із звичайних харчових продуктів. 

D. На об’єктах громадського харчування (ресторани, кафе, їдальні). 

Е. З використання харчових ресурсів місцевого населення та трофейного 

продовольства. 

262. Укажіть основні форми організації колективного харчування 

особового складу формувань в умовах катастроф та інших надзвичайних 

ситуацій: 

А. На ротних або батальйонних пунктах харчування в умовах, коли їжа 

готується в польових кухнях із звичайних харчових продуктів  

В. За допомогою сухих пайків, субкалорійних раціонів та раціонів 

виживання. 

С. За допомогою харчових концентратів, які не потребують тривалої 

кулінарної обробки  

D. На об’єктах громадського харчування (ресторани, кафе, їдальні) 

Е. З використання харчових ресурсів місцевого населення та трофейного 

продовольства 

263. Запропонуйте найбільш оптимальний варіант організації 

харчування військ у польових умовах при застосуванні зброї масового 

ураження:  

А. Індивідуальне харчування з використанням сухих пайків. 

В. Забезпечення гарячою їжею на батальйонних пунктах харчування. 

С. Групове харчування з використанням харчових концентратів. 

D. Харчування на медичному пункті батальйону. 

Е. Забезпечення гарячою їжею на польових пунктах харчування. 

264. Назвіть характерну рису організації харчування військ у 

польових умовах:  

А. Широке використання консервів і харчових концентратів. 

В. Обмеження хліба води. 

С. Недосолювання їжі. 

D. Використання принципів механічного і хімічного щадіння. 

Е. Застосування продуктів-сурогатів та ерзац-продуктів. 

265. Перерахуйте основні пайки, що використовуються під час 

організації індивідуального харчування особового складу формувань в 

умовах катастроф та інших надзвичайних ситуацій: 

А. Сухі пайки, субкалорійні раціони, раціони виживання. 
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В. Калорійні раціони, субкалорійні раціони, низькокалорійні раціони. 

С. Сухі пайки, напівсухі пайки, звичайні пайки. 

D. Раціони виживання, раціони проживання, критичні раціони.  

Е. Сухі пайки, кухонні пайки, цивільні пайки. 

266. Наведіть основні характеристики сухого пайку, що 

використовується для організації індивідуального харчування особового 

складу формувань в умовах катастроф та інших надзвичайних ситуацій: 

А. Випускаються в упаковках, розрахованих на добове харчування однієї 

особи і включають: сухарі або хрусткі хлібці, різноманітні консерви (три 200-

грамових банки), цукор – 45 г, чай – 1 г, концентрати супів, каш, які не 

потребують тривалої кулінарної обробки. 

В. Вміщують знижену кількість вуглеводів, жирів, але достатню кількість 

білків, вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів. 

С. Являють собою пайки у формі брикетів або великих таблеток, мають 

низьку калорійність, мінімально необхідні кількості білків, жирів та інших 

нутрієнтів та розраховані на нетривале споживання (2-3 дні) у найбільш 

складних умовах катастроф та бойових дій. 

D. Включають у свою структуру харчові концентрати, які не потребують 

тривалої кулінарної обробки. 

Е. Включають у свою структуру консервовані продукти, які не потребують 

тривалої кулінарної обробки. 

267. Назвіть основні завдання медичної експертизи продовольства: 

А. Все перераховане. 

В. Оцінка товарних якостей продовольства, встановлення його відповідності 

сертифікатам, санітарним нормам та термінам реалізації. 

С. Виявлення ознак і оцінка ступеня зіпсованості продуктів з метою 

запобігання виникненню харчових отруєнь, інфекційних захворювань з 

харчовим механізмом передачі та гельмінтозів (планова, періодична, 

спорадична експертиза). 

D. Екстрена медична експертиза продовольства в ході розслідування причин 

харчових отруєнь та інфекційних захворювань в умовах катастроф та інших 

надзвичайних ситуацій, при застосуванні супротивником засобів масового 

ураження під час війни тощо. 

Е. Виявлення зараження або отруєння супротивником, який відступає, 

продовольства з диверсійною метою тощо. 

268. Укажіть одне із основних завдань медичної експертизи 

продовольства у польових умовах: 

А. Оцінка відповідності якості продукту санітарним нормам. 

В. Визначення кислотності продукту. 

С. Оцінка органолептичних якостей продукту. 

D. Виявлення недостачі продукту. 

Е. Виявлення заміни продуктів. 

269. Укажіть об’єкти медичної експертизи продовольства у 

польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій:  

А. Все перераховане. 
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В. Готова їжа та харчові продукти поточного споживання (хліб, борошно, 

макарони, крупи, м’ясо, жири, спиртні напої тощо). 

С. Продовольство тривалого зберігання (сухі пайки, харчові концентрати, 

польові раціони, консерви). 

D. Харчові продукти місцевих заготовок від населення і зі складів в районі 

надзвичайних ситуацій. 

Е. Трофейні харчові продукти та імпортні продовольчі продукти. 

270. Укажіть об’єкти медичної експертизи продовольства у 

польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій, 

що відносяться до продовольства тривалого зберігання:  

А. Сухі пайки, харчові концентрати, польові раціони, консерви.  

В. Хліб, борошно, макарони, крупи, м’ясо, жири, спиртні напої тощо. 

С. Раціони лікувально-профілактичного харчування. 

D. Дієти лікувального харчування. 

Е. Продути-сурогати, ерзац-продукти та рафіновані продукти. 

271. Назвіть головний об’єкт медичної експертизи продовольства в 

польових умовах: 

А. Трофейні харчові продукти. 

В. Напівфабрикати. 

С. Харчові суміші. 

D. Харчові продукти місцевих заготовок. 

Е. Рафіновані продукти. 

272. Укажіть кількість етапів проведення медичної експертизи 

продовольства у польових умовах:  

А. Чотири етапи.  

В. Три етапи. 

С. П’ять етапів. 

D. Два етапи. 

Е. Десять етапів. 

273. Назвіть етапи проведення медичної експертизи продовольства 

у польових умовах: 

А. Дослідження на місці (1 етап), відбір проб (2 етап), лабораторне 

дослідження (3 етап), обґрунтування гігієнічного висновку (4 етап). 

В. Вивчення документації (1 етап), санітарне дослідження (2 етап), доповідь 

командирові (3 етап). 

С. Відбір проб (1 етап), лабораторне дослідження (2 етап), натурне 

дослідження (3 етап), обґрунтування гігієнічного висновку (4 етап). 

D. Відбір проб (1 етап), огляд основного складу (2 етап), складання 

експертного висновку (3 етап). 

Е. Санітарне дослідження (1 етап), вивчення мотиваційної спрямованості 

військовослужбовців (2 етап), медичний огляд основного складу (3 етап). 

274. Укажіть, вирішенню яких питань присвячений перший етап 

проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах: 
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А. Збирання інформації на місці, індикація тари та продовольства, 

визначення наявності ознак псування продуктів, обґрунтування і оформлення 

попереднього експертного висновку. 

В. Відбір проб продуктів сумнівної якості на бактеріологічний та санітарно-

хімічний аналіз, пакування проб, оформлення супроводжувальних 

документів, транспортування проб до лабораторії. 

С. Проведення органолептичних, санітарно-хімічних, санітарно-

токсикологічних, санітарно-бактеріологічних, вірусологічних, 

радіометричних лабораторних досліджень.  

D. Обґрунтування і оформлення кінцевого експертного висновку. 

Е. Відбір проб продуктів, огляд основного складу, складання попереднього 

експертного висновку.  

275. Укажіть варіанти попереднього експертного висновку в ході 

проведення першого етапу проведення медичної експертизи 

продовольства у польових умовах: 

А. Продукт придатний до вживання без обмежень, продукт непридатний до 

вживання і підлягає знищенню, продукт сумнівної якості, потребує 

лабораторної експертизи. 

В. Продукт доброякісний, продукт зниженої якості, умовно-придатний 

продукт, продукт недоброякісний. 

С. Продукт доброякісний, продукт рафінований, ерзац-продукт, продукт-

сурогат. 

D. Продукт придатний до вживання без обмежень, продукт частково 

придатний до вживання, продукт непридатний до вживання.  

Е. Продукт доброякісний, продукт недоброякісний. 

276. Укажіть, зміст другого етапу проведення медичної експертизи 

продовольства у польових умовах: 

А. Все перераховане. 

В. Відбір проб продуктів сумнівної якості (не менше 10 зразків з кожної 

партії продовольства) на санітарно-хімічний аналіз. 

С. Відбір проб продуктів сумнівної якості (не менше 10 зразків з кожної 

партії продовольства) на бактеріологічний аналіз. 

D. Пакування проб, оформлення супроводжувальних документів. 

Е. Транспортування проб до лабораторії. 

277. Укажіть, вирішенню яких питань присвячений третій етап 

проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах: 

А. Проведення органолептичних, санітарно-хімічних, санітарно-

токсикологічних, санітарно-бактеріологічних, вірусологічних, 

радіометричних лабораторних досліджень.  

В. Збирання інформації на місці, індикація тари та продовольства, 

визначення наявності ознак псування продуктів, обґрунтування і оформлення 

попереднього експертного висновку. 

С. Відбір проб продуктів сумнівної якості на бактеріологічний та санітарно-

хімічний аналіз, пакування проб, оформлення супроводжувальних 

документів, транспортування проб до лабораторії.  
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D. Обґрунтування і оформлення кінцевого експертного висновку. 

Е. Відбір проб продуктів, огляд основного складу, складання попереднього 

експертного висновку.  

278. Назвіть кількість зразків з кожної партії продовольства, які 

відбирають на другому етапі медичної експертизи продовольства у 

польових умовах: 

А. 10. 

В. 15. 

С. 5. 

D. 20. 

Е. 2. 

279. Укажіть, вирішенню яких питань присвячений четвертий етап 

проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах: 

А. Обґрунтування і оформлення кінцевого експертного висновку.  

В. Проведення органолептичних, санітарно-хімічних, санітарно-

токсикологічних, санітарно-бактеріологічних, вірусологічних, 

радіометричних лабораторних досліджень. 

С. Збирання інформації на місці, індикація тари та продовольства, 

визначення наявності ознак псування продуктів, обґрунтування і оформлення 

попереднього експертного висновку. 

D. Відбір проб продуктів сумнівної якості на бактеріологічний та санітарно-

хімічний аналіз, пакування проб, оформлення супроводжувальних 

документів, транспортування проб до лабораторії. 

Е. Відбір проб продуктів, огляд основного складу, складання попереднього 

експертного висновку. 

280. Укажіть, в якому випадку продукт в ході проведення 

четвертого етапу проведення медичної експертизи продовольства у 

польових умовах має бути визначений як такий, що непридатний до 

вживання і підлягає знищенню: 

А. При зараженні стійкими отруйними речовинами, при перевищенні 

радіоактивного забруднення в 10 і більше разів від допустимих рівнів, при 

псуванні вище допустимих рівнів та загниванні. 

В. При зараженні нестійкими отруйними речовинами, при перевищенні 

радіоактивного забруднення в 2-3 рази від допустимих рівнів, при псуванні 

вище допустимих рівнів та загниванні. 

С. При зараженні мікроорганізмами кишечної групи, при псуванні вище 

допустимих рівнів та загниванні). 

D. При зараження вірусами СНІДу та мікобактеріями туберкульозу. 

Е. При зараження біо- та геогельмінтами.  

281. Укажіть чинники, що негативно впливають на організм 

ліквідаторів в осередку надзвичайних ситуацій: 

А. Фізичні, хімічні, біологічні, нервово-психічні. 

В. Енергетичні, інформаційні. 

С. Індивідуальні, колективні, популяційні. 

D. Генетичні, фенотипічні. 
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Е. Біотичні, біологічні, мікробіологічні, вірусологічні.  

282. Назвіть провідний показник щодо оцінки особливостей праці 

ліквідаторів наслідків катастроф та надзвичайних ситуацій: 

А. Складність організаційних заходів. 

В. Відсутність транспортних засобів. 

С. Високий рівень відповідальності. 

D. Обмеженість робочих груп. 

Е. Токсичні хімічні речовини та їх сполуки. 

283. Укажіть провідний негативний чинник умов праці 

ліквідаторів наслідків катастроф та надзвичайних ситуацій: 

А. Порушення функції дихання. 

В. Психоемоційне перенапруження. 

С. Порушення функцій серцево-судинної системи. 

D. Відсутність необхідних навичок. 

Е. Порушення адаптації в незвичних умовах праці. 

284. Укажіть чинники, що відносяться до фізичних чинників, які 

негативно впливають на організм ліквідаторів в осередку надзвичайних 

ситуацій: 

А. Нервово-психічне напруження. 

В. Токсичні хімічні речовини та їх сполуки. 

С. М’язове статичне напруження, обмежена рухова активність. 

D. Шум, вібрація, іонізуюче випромінювання, електромагнітне 

випромінювання. 

Е. Все перераховане. 

285. Укажіть чинники, що відносяться до хімічних чинників, які 

негативно впливають на організм ліквідаторів в осередку надзвичайних 

ситуацій: 

А. М’язове статичне напруження, обмежена рухова активність. 

В. Шум, вібрація, іонізуюче випромінювання, електромагнітне 

випромінювання. 

С. Токсичні хімічні речовини та їх сполуки. 

D. Нервово-психічне напруження. 

Е. Все перераховане. 

286. Укажіть чинники, що відносяться до нервово-психічних 

чинників, які негативно впливають на організм ліквідаторів в осередку 

надзвичайних ситуацій: 

А. Все перераховане. 

В. Токсичні хімічні речовини та їх сполуки. 

С. М’язове статичне напруження, обмежена рухова активність. 

D. Шум, вібрація, іонізуюче випромінювання, електромагнітне 

випромінювання. 

Е. Нервово-психічне напруження. 

287. Укажіть показники функції дихання можна визначити за 

допомогою портативного спірометра з манометром: 
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А. Дихальний об’єм, пасивний об’єм вдиху, пасивний об’єм видиху, життєва 

ємність легень. 

В. Дихальний об’єм, активний об’єм вдиху, активний об’єм видиху, життєва 

ємність легень. 

С. Дихальний об’єм, резервний об’єм вдиху, резервний об’єм видиху, 

життєва ємність легень. 

D. Дихальний об’єм, латентний об’єм вдиху, латентний об’єм видиху, 

життєва ємність легень. 

Е. Дихальний об’єм, інтегральний об’єм вдиху та видиху, життєва ємність 

легень.  

288. Укажіть провідний засіб щодо забезпечення належних умов 

праці ліквідаторів наслідків катастроф та надзвичайних ситуацій: 

А. Використання індивідуальних засобів захисту. 

В. Лікувально-дієтичне харчування.  

С. Лікувально-профілактичне харчування. 

D. Використання удосконалених знарядь праці. 

Е. Використання удосконалених засобів зв’язку. 

289. Назвіть, які індивідуальні засоби захисту тіла 

використовуються при ліквідації наслідків катастроф та інших 

надзвичайних ситуацій: 

А. Захисні екрани. 

В. Захисний комбінезон повітряних військ. 

С. Загальновійськовий захисний комплект, плівкові захисні комбінезони. 

D. Теплові екрани та захисний комплект аквалангістів. 

Е. Конвекційний комплектний пристрій. 

290. Укажіть засоби захисту, що використовуються для захисту 

тіла ліквідаторів в осередку надзвичайних ситуацій: 

А. Індивідуальні протихімічні пакети ІПП-8, ІПП-10. 

В. Протигази, респіратори, захисні окуляри. 

С. Захисний (прогумовий) спецодяг, взуття, бахіли, рукавиці, захисний 

шолом. 

D. Радіопротекторна аптечка, перев’язочний пакет ППМ. 

Е. Загальновійськовий захисний пакет, універсальна аптечка побутова для 

населення. 

291. Назвіть засоби захисту органів дихання та слизових оболонок 

ліквідаторів в осередку надзвичайних ситуацій: 

А. Захисний комбінезон, захисні рукавиці. 

В. Протигази, захисні окуляри, респіратори. 

С. Захисний спецодяг і спецвзуття, прогумовані бахіли. 

D. Прогумовані бахіли, радіопротекторна аптечка, нейролептики. 

Е. Захисний шолом, антифони, захисний комплект аквалангіста.  

292. Укажіть основні види польового розміщення військ:  

А. Периметральне та радіальне розміщення. 

В. Стаціонарне та мобільне розміщення. 

С. Децентралізоване та централізоване розміщення. 



 62 

D. Компактне та павільйонне розміщення.  

Е. Казармене та табірне розміщення. 

293. Назвіть основні види типових житлових приміщення для 

табірного розміщення військових та цивільних формувань:  

А. Землянка, бліндаж, бівак. 

В. Щілина, довготривала вогнева точка, ходи сполучення. 

С. Табірний намет, барачний намет, госпітальний намет. 

D. Командний пункт, спостережний пункт, пункт зв’язку. 

Е. Бівак, землянка, траншея.  

294. Укажіть житлові приміщення, що використовуються для 

тимчасового розміщення військових та цивільних формувань та 

відносяться до числа збірно-розбірних житлових приміщень:  
А. Залізничні вагони, кузова автомобілів, причіпні та напівпричепні 

автофургони. 

В. Циліндричні уніфіковані блоки, пневмокаркасні (каркасно-надувні). 

приміщення, розсувні контейнерні приміщення, розтяжні будівлі. 

С. Щілина, довготривала вогнева точка, ходи сполучення. 

D. Командний пункт, спостережний пункт, пункт зв’язку. 

Е. Бівак, землянка, траншея. 

295.  Приведіть класифікацію фортифікаційних споруд:  

А. За об’ємом, за особливостями вентиляції, за ступенем благоустрою, за 

рівнем герметизації. 

В. За потужністю, за площею, за призначенням, за ступенем захищеності. 

С. За призначенням, за способом побудови, за видом захисту, за ступенем 

захисту від вибухової хвилі. 

D. За особливостями використання, за станом культурно-побутового 

обслуговування, за ступенем благоустрою, за рівнем освітленості.  

Е. За ступенем захищеності, за ступенем небезпечності, за об’ємом, за 

способом побудови.  

296.  Наведіть класифікацію закритих фортифікаційних споруд за 

призначенням: 

А. Намети, землянки, бліндажі, траншеї. 

В. Сховища котлованного типу, сховища шахтного типу, сховища печерного 

типу. 

С. Сховища, що захищають від механічних факторів, світлового спалаху, 

прямої радіації, сховища, що захищають від усіх типів уражаючих факторів. 

D. Сховища вищого (важкого типу), першого (важкого типу), другого 

(середнього типу), третього (легкого типу), четвертого (легкого типу) та 

п’ятого (легкого типу) класів. 

Е. Довготривалі спеціальні сховища, військові сховища, сховища цивільної 

оборони. 

297. Наведіть класифікацію закритих фортифікаційних споруд за 

способом побудови: 

А. Довготривалі спеціальні сховища, військові сховища, сховища цивільної 

оборони. 
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В. Сховища котлованного типу, сховища шахтного типу, сховища печерного 

типу. 

С. Сховища, що захищають від механічних факторів, світлового спалаху, 

прямої радіації, сховища, що захищають від усіх типів уражаючих факторів. 

D. Сховища вищого (важкого типу), першого (важкого типу), другого 

(середнього типу), третього (легкого типу), четвертого (легкого типу) та 

п’ятого (легкого типу) класів. 

Е. Намети, землянки, бліндажі, траншеї. 

298. Наведіть класифікацію закритих фортифікаційних споруд за 

видом захисту: 

А. Сховища, що захищають від механічних факторів, світлового спалаху, 

прямої радіації, сховища, що захищають від усіх типів уражаючих факторів.  

В. Сховища котлованного типу, сховища шахтного типу, сховища печерного 

типу. 

С. Довготривалі спеціальні сховища, військові сховища, сховища цивільної 

оборони. 

D. Сховища вищого (важкого типу), першого (важкого типу), другого 

(середнього типу), третього (легкого типу), четвертого (легкого типу) та 

п’ятого (легкого типу) класів. 

Е. Намети, землянки, бліндажі, траншеї. 

299. Наведіть класифікацію закритих фортифікаційних споруд за 

ступенем захисту від вибухової хвилі: 

А. Сховища вищого (важкого типу), першого (важкого типу), другого 

(середнього типу), третього (легкого типу), четвертого (легкого типу) та 

п’ятого (легкого типу) класів.  

В. Сховища котлованного типу, сховища шахтного типу, сховища печерного 

типу. 

С. Сховища, що захищають від механічних факторів, світлового спалаху, 

прямої радіації, сховища, що захищають від усіх типів уражаючих факторів. 

D. Довготривалі спеціальні сховища, військові сховища, сховища цивільної 

оборони. 

Е. Намети, землянки, бліндажі, траншеї. 

300. Перерахуйте основні шкідливості в закритих захисних 

спорудах: 

А. Висока швидкість руху повітря, низька охолоджувальна здатність повітря, 

радіаційне тепло, висока електропровідність повітря. 

В. Метеорологічні фактори, геофізичні фактори гіпокінезія, хімічні фактори. 

С. Іонізуюче випромінювання, неіонізуюче випромінювання, гіпокінезія, 

геліофізичні фактори. 

D. Радіаційне тепло, іонізаційне випромінювання, синоптичні фактори, 

метеорологічні фактори. 

Е. Фізичні фактори, хімічні фактори, психоемоційне напруження, гіпокінезія. 

301. Перерахуйте основні шкідливості закритих захисних спорудах, 

що відносяться до фізичних факторів:  

А. Вимушене положення тіла та обмежена рухова активність. 
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В. Недостатність кисню та збільшення концентрації діоксину вуглецю, 

випаровування сірководню та аміаку, виділення газів горіння пального. 

С. ―Сенсорний голод‖ (невідомість) та стан інформаційного пригнічення. 

D. Несприятливий мікроклімат, збільшення кількості важких позитивних 

іонів та зменшення кількості негативних іонів у повітрі, світловий голод, 

шум та вібрація. 

Е. Іонізуюче випромінювання, висока електропровідність повітря, наявність 

токсичних сполук у повітрі, мікроорганізми. 

302. Перерахуйте основні шкідливості закритих захисних спорудах, 

що відносяться до хімічних факторів:  

А. ―Сенсорний голод‖ (невідомість) та стан інформаційного пригнічення. 

В. Несприятливий мікроклімат, збільшення кількості важких позитивних 

іонів та зменшення кількості негативних іонів у повітрі, світловий голод, 

шум та вібрація. 

С. Недостатність кисню та збільшення концентрації діоксину вуглецю, 

випаровування сірководню та аміаку, виділення газів горіння пального. 

D. Вимушене положення тіла та обмежена рухова активність. 

Е. Іонізуюче випромінювання, висока електропровідність повітря, наявність 

токсичних сполук у повітрі, мікроорганізми 

303. Перерахуйте основні шкідливості закритих захисних спорудах, 

що відносяться до факторів психоемоційного напруження:  

А. Вимушене положення тіла та обмежена рухова активність. 

В. Недостатність кисню та збільшення концентрації діоксину вуглецю, 

випаровування сірководню та аміаку, виділення газів горіння пального. 

С. Несприятливий мікроклімат, збільшення кількості важких позитивних 

іонів та зменшення кількості негативних іонів у повітрі, світловий голод, 

шум та вібрація. 

D. ―Сенсорний голод‖ (невідомість) та стан інформаційного пригнічення. 

Е. Іонізуюче випромінювання, висока електропровідність повітря, наявність 

токсичних сполук у повітрі, мікроорганізми. 

304. Перерахуйте основні шкідливості закритих захисних спорудах, 

що відносяться до факторів гіпокінезії:  

А. Вимушене положення тіла та обмежена рухова активність.  

В. Недостатність кисню та збільшення концентрації діоксину вуглецю, 

випаровування сірководню та аміаку, виділення газів горіння пального. 

С. ―Сенсорний голод‖ (невідомість) та стан інформаційного пригнічення. 

D. Несприятливий мікроклімат, збільшення кількості важких позитивних 

іонів та зменшення кількості негативних іонів у повітрі, світловий голод, 

шум та вібрація. 

Е. Іонізуюче випромінювання, висока електропровідність повітря, наявність 

токсичних сполук у повітрі, мікроорганізми. 

305. Укажіть основні режими вентиляції в закритих 

фортифікаційних спорудах: 

А. Задовільна вентиляція (режим I), добра вентиляція (режим II), відмінна 

вентиляція (режим III). 
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В. Чиста ізоляція (режим I), проміжна ізоляція (режим II), брудна ізоляція 

(режим III). 

С. Часткова вентиляція (режим I), напівчасткова вентиляціяя (режим II), 

повна вентиляція (режим III). 

D. Локальна вентиляція (режим I), змішана вентиляція (режим II), загальна 

івентиляціяя (режим III). 

Е. Чиста вентиляція (режим I), фільтровентиляція (режим II), повна ізоляція 

(режим III). 

306. Укажіть, що означає режим I вентиляції сховища: 

А. Режим I – чиста вентиляція. 

В. Режим I – фільтровентиляція.  

С. Режим I – часткова вентиляція. 

D. Режим I – повна ізоляція. 

Е. Режим I – часткова ізоляція. 

307. Укажіть, що означає режим II вентиляції сховища: 

А. Режим II – чиста вентиляція. 

В. Режим II – фільтровентиляція. 

С. Режим II – часткова вентиляція. 

D. Режим II – повна ізоляція.  

Е. Режим II – часткова ізоляція. 

308. Укажіть, що означає режим III вентиляції сховища: 

А. Режим III – часткова вентиляція. 

В. Режим III – часткова ізоляція. 

С. Режим III – повна ізоляція. 

D. Режим III – фільтровентиляція. 

Е. Режим III – чиста вентиляція. 

309. Назвіть норми площі для довготривалих спеціальних сховищ 

(на 1 людину): 

А. 2-3 м
2
. 

В. 0,8-2 м
2
. 

С. 0,5-1 м
2
. 

D. 4 м
2
. 

Е. 10-15 м
2
. 

310. Назвіть норми площі для військових сховищ польового типу 

(на 1 людину): 

А. 10-15 м
2
. 

В. 4 м
2
. 

С. 0,5-1 м
2
. 

D. 2-3 м
2
. 

Е. 0,8-2 м
2
. 

311. Назвіть норми площі для військових сховищ цивільної 

оборони (на 1 людину): 

А. 0,5-1 м
2
. 

В. 4 м
2
. 

С. 0,8-2 м
2
.
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D. 2-3 м
2
. 

Е. 10-15 м
2
. 

312. Назвіть норми об’єму для довготривалих спеціальних сховищ 

(на 1 людину): 

А. 2-3 м
3
. 

В. 1,5-4 м
3
. 

С. 1-2 м
3
. 

D. 10 м
3
. 

Е. 10-15 м
3
. 

313. Укажіть величини гранично-допустимої концентрації діоксиду 

вуглецю для довготривалих спеціальних сховищ: 

А. Чиста вентиляція (режим I) – 0,5%, фільтровентиляція (режим II) – 1%, 

повна ізоляція (режим III) – 2%. 

В. Чиста вентиляція (режим I) – 1%, фільтровентиляція (режим II) – 2%, 

повна ізоляція (режим III) – 3%. 

С. Чиста вентиляція (режим I) – 2%, фільтровентиляція (режим II) – 3%, 

повна ізоляція (режим III) – 4%. 

D. Чиста вентиляція (режим I) – 3%, фільтровентиляція (режим II) – 4%, 

повна ізоляція (режим III) – 5%. 

Е. Чиста вентиляція (режим I) – 2,5%, фільтровентиляція (режим II) – 5%, 

повна ізоляція (режим III) – 10%. 

314. Укажіть величини гранично-допустимої концентрації діоксиду 

вуглецю військових сховищ польового типу: 

А. Чиста вентиляція (режим I) – 2,5%, фільтровентиляція (режим II) – 5%, 

повна ізоляція (режим III) – 10%. 

В. Чиста вентиляція (режим I) – 0,5%, фільтровентиляція (режим II) – 1%, 

повна ізоляція (режим III) – 2%. 

С. Чиста вентиляція (режим I) – 2%, фільтровентиляція (режим II) – 3%, 

повна ізоляція (режим III) – 4%. 

D. Чиста вентиляція (режим I) – 3%, фільтровентиляція (режим II) – 4%, 

повна ізоляція (режим III) – 5%. 

Е. Чиста вентиляція (режим I) – 1%, фільтровентиляція (режим II) – 2%, 

повна ізоляція (режим III) – 3%. 

315. Укажіть величини гранично-допустимої концентрації діоксиду 

вуглецю сховищ цивільної оборони: 

А. Чиста вентиляція (режим I) – 0,5%, фільтровентиляція (режим II) – 1%, 

повна ізоляція (режим III) – 2%. 

В. Чиста вентиляція (режим I) – 1%, фільтровентиляція (режим II) – 2%, 

повна ізоляція (режим III) – 3%. 

С. Чиста вентиляція (режим I) – 2%, фільтровентиляція (режим II) – 3%, 

повна ізоляція (режим III) – 4%. 

D. Чиста вентиляція (режим I) – 3%, фільтровентиляція (режим II) – 4%, 

повна ізоляція (режим III) – 5%. 

Е. Чиста вентиляція (режим I) – 2,5%, фільтровентиляція (режим II) – 5%, 

повна ізоляція (режим III) – 10%. 



 67 

316. Укажіть санітарні норми мікроклімату сховищ при режимі I 

(чиста вентиляція): 

А. Максимальна температура повітря – 32%, допустима вологість повітря – 

80%, еквівалентно-ефективна температура – 21,5°ЕТ. 

В. Максимальна температура повітря – 30%, допустима вологість повітря – 

80%, еквівалентно-ефективна температура – 20°ЕТ. 

С. Максимальна температура повітря – 28%, допустима вологість повітря – 

75%, еквівалентно-ефективна температура – 19°ЕТ. 

D. Максимальна температура повітря – 35%, допустима вологість повітря – 

85%, еквівалентно-ефективна температура – 25°ЕТ. 

Е. Максимальна температура повітря – 40%, допустима вологість повітря – 

90%, еквівалентно-ефективна температура – 30°ЕТ. 

317. Укажіть санітарні норми мікроклімату сховищ при режимі II 

(фільтровентиляція): 

А. Максимальна температура повітря – 35%, допустима вологість повітря – 

85%, еквівалентно-ефективна температура – 25°ЕТ. 

В. Максимальна температура повітря – 28%, допустима вологість повітря – 

75%, еквівалентно-ефективна температура – 19°ЕТ. 

С. Максимальна температура повітря – 32%, допустима вологість повітря – 

80%, еквівалентно-ефективна температура – 21,5°ЕТ. 

D. Максимальна температура повітря – 30%, допустима вологість повітря – 

80%, еквівалентно-ефективна температура – 20°ЕТ. 

Е. Максимальна температура повітря – 40%, допустима вологість повітря – 

90%, еквівалентно-ефективна температура – 30°ЕТ. 

318. Укажіть санітарні норми мікроклімату сховищ при режимі III 

(повна ізоляція): 

А. Максимальна температура повітря – 32%, допустима вологість повітря – 

80%, еквівалентно-ефективна температура – 21,5°ЕТ.  

В. Максимальна температура повітря – 28%, допустима вологість повітря – 

75%, еквівалентно-ефективна температура – 19°ЕТ. 

С. Максимальна температура повітря – 30%, допустима вологість повітря – 

80%, еквівалентно-ефективна температура – 20°ЕТ. 

D. Максимальна температура повітря – 35%, допустима вологість повітря – 

85%, еквівалентно-ефективна температура – 25°ЕТ. 

Е. Максимальна температура повітря – 40%, допустима вологість повітря – 

90%, еквівалентно-ефективна температура – 30°ЕТ. 

319. Укажіть, яким чином мають здійснюватися розрахунки 

особливостей умов перебування в закритих фортифікаційних спорудах 

(кубатури, об’єму вентиляції тощо): 

А. За зниженням концентрації кисню та за накопиченням тепла. 

В. За накопиченням оксидів азоту та за накопиченням тепла. 

С. За накопиченням діоксиду вуглецю та за накопиченням тепла. 

D. За накопиченням діоксиду вуглецю та за зниженням концентрації кисню. 

Е. За накопиченням антропотоксинів та за інтенсивністю потовиділення. 
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320. Назвіть норми об’єму для військових сховищ польового типу 

(на 1 людину): 

А. 1,5-4 м
3
. 

В. 10 м
3
. 

С. 1-2 м
3
. 

D. 2-3 м
3
. 

Е. 10-15 м
3
. 

  321. Під час обстеження операційної хірургічного відділення 

обласної клінічної лікарні проведено вимірювання показників 

мікроклімату. Результати проведених досліджень: середня температура 

повітря  складає 22
о
С, відносна вологість повітря – 50%, швидкість руху 

повітря – 0,1 м/с. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату операційної. 

А. Мікроклімат комфортний. 

В. Мікроклімат дискомфортний перегрівний. 

С. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю. 

D. Мікроклімат дискомфортний охолоджувальний. 

Е. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря. 

  322. До експертної комісії при головному санітарному лікарю 

України надійшов рентген-флуоресцентний комплекс для рентген-

структурного аналізу металів та сплавів, з наступними 

характеристиками: анодний струм на рентгенівській трубці – 1 мА, 

напруга – 50 В. Вкажіть, організація якого захисту від зовнішнього 

опромінення буде найбільш ефективною для оператора, який проводить 

дослідження. 

A. Захист екрануванням. 

B. Захист часом. 

C. Захист відстанню. 

D. Захист зменшенням активності на робочому місці. 

E. Індивідуальні засоби захисту. 

333. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) поширюються 

на ситуації опромінення людини джерелами іонізуючого 

випромінювання в умовах.  

A. Всі перераховані ситуації. 

B.Нормальної експлуатації індустріальних джерел іонізуючого 

випромінювання. 

C. Медичної практики. 

D. Радіаційних аварій. 

E.Опромінення техногенно-підсиленими джерелами природного походження. 

334. Відомо, що в одиницю часу розпадається лише деяка частка 

ядер радіоактивного ізотопу. Вкажіть величину, що незмінна для 

кожного радіонукліда і характеризує імовірність розпаду. 

A. Постійна розпаду. 

B. Коефіцієнт розпаду. 

C. Рівень розпаду. 

D. Показник розпаду. 
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E. Показник активності. 

335. Пожежники, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС у день аварії (безпосередньо в будинку атомної станції), одержали 

високі дози опромінення організму. Вкажіть характер уражень організму 

ліквідаторів, якщо встановлено чітку залежність важкості уражень від 

дози опромінення організму. 

A. Детерміністичні ефекти. 

B. Стохастичні  ефекти. 

C. Сомато-стохастичні ефекти. 

D. Генетичні порушення. 

E. Хромосомні аберації. 

336. Сім'я пенсіонерів Л., яка була евакуйована після аварії на 

ЧАЕС до Харківської області, вирішила повернутися для постійного 

проживання до села К., яке знаходиться в зоні безумовного 

(обов'язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в 

даному випадку? 

A. Постійне проживання категорично заборонено. 

B. Заборонено проживання більше 1 року. 

C. Заборонено проживання більше 3 років. 

D.Заборонено проживання більше 5 років. 

E. Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних 

заходів. 

337. Лікар-радіолог онкологічного обласного диспансеру одержав 

дозу опромінення 10 мЗв·рік. Вкажіть якими показниками варто 

користуватись для оцінки дози опромінення лікаря-радіолога. 

A. Ліміт дози опромінення. 

B. Рівень втручання. 

C. Рівень практичної діяльності. 

D. Доза опромінення, що запобігається. 

E. Річне надходження радіонукліда до організму. 

338. При проведенні курсу лікування онкологічних хворих у 

радіологічному відділенні використовується джерело γ-випромінювання. 

Встановлено відсутність радіоактивних ізотопів у повітрі приміщень. 

Вкажіть, якому виду опромінення піддаються хворі. 

A. Зовнішнє. 

B. Внутрішнє. 

C. Інкорпороване. 

D. Змішане. 

E. Сполучене. 

339. Згідно Закону України «Про правовий режим території, що 

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» проведене зонування території України. Виберіть найбільш 

вірний варіант відповіді. 
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A. Зона відчуження, зона безумовного (обов’язкового) відселення, зона 

гарантованого (добровільного) відселення, зона посиленого 

радіоекологічного контролю.  

B. Зона відчуження. 

C. Зона безумовного (обов’язкового) відселення. 

D. Зона гарантованого (добровільного) відселення. 

E. Зона посиленого радіоекологічного контролю. 

 340. Міська лікарня складається з головного корпусу, в якому 

розміщені хірургічне і терапевтичне відділення та декілька окремих 

будинків, які призначені для інфекційного, пологового та дитячого 

відділень. Вкажіть систему забудови лікарні. 

A. Змішана. 

B. Централізована. 

C. Децентралізована. 

D. Централізовано-блочна. 

E. Компактна. 

 341. Повітря палат хірургічного відділення, в яких перебувають 

хворі з нагноєнням ран, забруднене гнійною мікрофлорою в кількостях,  

що перевищують допустимі рівні. З метою попередження забруднення 

повітря операційної хірургічного відділення має бути передбачена 

вентиляція. 

A. Припливно-витяжна с превалюванням припливу 

B. Тільки припливна. 

C. Тільки витяжна. 

D. Припливно-витяжна з однаковим об’ємом припливу та витяжки. 

E. Припливно-витяжна с превалюванням витяжки. 

 342. Площа, що відведена під забудову лікарняними корпусами, 

займає 19% земельної ділянки, площа озеленення - 62%. Зелені 

насадження розміщені по периметру ділянки шириною 15 м. Відстань від 

патологоанатомічного корпусу до палатних корпусів складає 32 м. Який 

з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам? 

A. Площа забудови. 

B. Площа озеленення. 

C. Площа садово-паркової зони. 

D. Ширина зелених насаджень по периметру ділянки. 

E. Відстань від палатних корпусів до патологоанатомічного корпусу. 

 343. Стан повітря в приміщенні операційної оцінювали за вмістом 

діоксиду вуглецю (СО2), кількості гемолітичних стрептококів та 

стафілококів у 1 м
3
 повітря, загальному мікробному обсіменінню. Який 

головний критерій чистоти повітря в операційній кімнаті? 

A. Загальне мікробне обсіменіння (мікробне число). 

B. Кількість гемолітичних стрептококів в 1м
3
 повітря. 

C. Кількість гемолітичних стафілококів в 1м
3
 повітря. 

D. Вміст діоксиду вуглецю (СО2). 

E. Кількість коккобактерій в 1 м
3
 повітря. 
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 344. При лабораторному дослідженні повітря лікарняної палати 

встановлено: загальна кількість мікроорганізмів у повітрі 2500 на 1 м
3
, із 

них 125 – гемолітичного стрептококу. Найдоцільнішими заходами з 

метою знезаражування повітря у палаті є: 

A. Ультрафіолетове опромінювання бактерицидними лампами 

B. Інфрачервоне опромінювання повітря. 

C. Розпилення 0,5% розчину хлораміну у повітрі. 

D. Електроаероіонізація повітря. 

E. Кондиціонування. 

  345. Під час санітарного обстеження обласної інфекційної  лікарні 

було встановлено, що  вона побудована за децентралізованою 

(павільйонною) системою. Відділення складаються з боксів, напівбоксів і 

боксованих палат. Площа кожного  боксу і напівбоксу 20 м
2
, орієнтація 

вікон на схід, світловий коефіцієнт (СК) 1:5, коефіцієнт природного 

освітлення (КПО) – 1,0%.  Який із приведених параметрів не відповідає 

гігієнічним вимогам?    

A. Площа боксів та напівбоксів. 

B. Система забудови. 

C . Орієнтація вікон. 

D. Світловий коефіцієнт. 

E. Коефіцієнт природного освітлення (КПО). 

  346. При санітарному обстеженні земельної ділянки районної для 

побудови  багато-профільної лікарні на 400 ліжок було встановлено, що 

її площа складає 4 га, озеленення 65 %, забудова – 10 %,    природний 

ухил рельєфу 15
0
. На територію лікарні організовано 3 в’їзди. Який з 

приведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?     

A. Природний ухил. 

B. Відсоток забудови. 

C. Відсоток озеленення. 

D. Площа земельної ділянки. 

E. Кількість в’їздів. 

347. До територіальної СЕС надійшов на розгляд проект 

будівництва багато-профільної лікарні на 400 ліжок. В якій зоні може 

розміщуватися служба приготування їжі? 

A. В господарській зоні.  

B. В садово-парковій зоні. 

C. В зоні поліклініки. 

D. В зоні лікувальних корпусів для інфекційних хворих. 

E. В зоні патолого-анатомічного корпусу. 

348. При санітарному обстеженні операційної багатопрофільної 

лікарні виявлено: площа операційної 38 м
2
, вікна орієнтовані на північ, 

загальне освітлення люмінесцентними лампами – 200 лк., температура 

повітря в операційній – 22
0
 С, кратність обміну повітря – 10 раз за 1 год., 

передбачена подача стерильного повітря. Який з наведених показників 

не відповідає гігієнічним нормативам? 
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A. Рівень освітлення. 

B. Орієнтація вікон. 

C. Площа операційної. 

D. Температура повітря. 

E. Кратність обміну повітря. 

349. На розгляд надійшов проект будівництва багатопрофільної 

лікарні на 400 ліжок. Площа ділянки складає 4 га, озеленення  65 %, 

забудова – 15 %, природний ухил 5
0
. Розриви між корпусами та іншими 

будівлями не перевищують 20 м. Який з приведених показників не 

відповідає гігієнічним вимогам?     

A. Розриви між корпусами та іншими будівлями. 

B. Відсоток забудови. 

C. Відсоток озеленення. 

D. Площа земельної ділянки. 

E. Природний ухил. 

350. Старшою медичною сестрою хірургічного відділення складено 

графік проведення вологого прибирання палат. З метою забезпечення 

санітарно-гігієнічного режиму в лікарні повинно проводитись вологе 

прибирання з застосуванням дезінфікуючих засобів. Скільки разів на 

день треба проводити в палаті прибирання? 

A. 2. 

B. 1. 

C. 3. 

D. 4. 

E. 5. 

351. Під час санітарної експертизи проекту інфекційної лікарні 

було встановлено, що основними архітектурно-планувальними 

елементами є бокси і напівбокси. Відсутністю якого елементу напівбокс 

відрізняється від боксу? 

А. Входу з вулиці. 

В. Санітарного вузла. 

С. Палати. 

D. Шлюзу. 

Е. Входу з відділення. 

352. В клінічній лікарні №18 міста Р. тривалий період 

спостерігається зростання рівнів захворюваності на 

внутрішньолікарняні інфекції. Який з методів специфічної 

профілактики внутрішньолікарняних інфекцій є найбільш доцільним 

для запобігання подальшого зростання рівнів захворюваності? 

А. Екстрена імунізація. 

В. Ізоляція секцій, операційних блоків та ін. 

С. Раціональне розташування відділень за поверхами. 

D. Зонування лікарняної ділянки. 

Е. Санітарно-протиепідемічні заходи. 

353. Вміст мікроорганізмів у повітрі операційної  до операції 
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становив 3500 КУО/м
3
, а після операції склав 1500 КУО/м

3
. Проводиться 

санація повітря бактерицидними лампами. На скільки повинен 

зменшитись вміст мікроорганізмів, щоб санація вважалась ефективною? 

А. На 80%. 

В. На 20%. 

С. На 40%. 

D. На 60%. 

Е. На 99%. 

354. В обласному центрі є 1 туберкульозний і 1 шкірно-

венерологічний диспансери, 3 лікарні з хірургічними відділеннями. 

Вкажіть найбільш доцільні з огляду профілактики 

внутрішньолікарняної інфекції шляхи поводження з відходами шкірно-

венерологічних, хірургічних та туберкульозних відділень: 

А. Спалювати в спеціальних сміттєспалювальних печах на ділянці лікарні. 

В. Вивозити на обладнанні за межами місця звалища. 

С. Вивозити на спеціально виділені місця на цвинтарях. 

D. Заборонити до вивозу. 

Е. Закопувати на ділянці лікарні. 

355. При проведенні контролю якості дезінфекційних заходів в 

лікувально-профілактичній установі під час епідемії грипу встановлено, 

що основний 10 % розчин хлорного вапна зберігається в темному сухому 

місці у герметичній тарі упродовж тижня. Концентрація активного 

хлору у сухому хлорному вапні, з якого виготовлений розчин – 28%. 

Молодший медперсонал використовує дезрозчин відразу після 

приготування. Що може обумовити неефективність застосування 

розчину хлорного вапна за даних обставин? 

А. Умови зберігання.  

В. Концентрація основного розчину. 

С. Концентрація активного хлору в хлорному вапні. 

D. Термін зберігання. 

Е. Умови використання. 

 356. Найменш стійкий в процесі зберігання і кулінарної обробки 

вітамін? 

А. Вітамін С.  

В. Ретинол. 

С. Тіамін.  

D. Рибофлавін. 

Е. Кальциферол. 

 357. Найбільш важливим джерелом поліненасичених жирних 

кислот є: 

А. Крупи.  

В. Молоко.  

С. Печінка тварин.  

D. Рослинна олія.  

Е. Вершкове масло.  
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 358. Назвіть метод визначення добових енерготорат: 

А. Метод непрямої енергометрії.  

В. Метод прямої енергометрії.  

С. Метод функціональної енергометрії.  

D. Ваговий метод. 

Е. Розрахунковий - ваговий метод. 

 359. До синдромів недостатнього харчування відносяться: 

А. Аліментарна дистрофія, гіповітаміноз.  

В. Гастрити, коліт.  

С. Ентерити. 

D. Подагра.  

Е. Рахіт. 

 360. Вітамін D нормалізує: 

А. Білковий обмін.  

В. Вуглеводневий обмін.  

С. Мінеральний обмін.  

D. Жировий обмін.  

Е. Жодної правильної відповіді. 
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1. Питание как фактор здоровья человека. Теории питания, их 

оценка.         Научные основы рационального питания человека.  

2. Медицинский контроль за адекватностью и полноценностью 

питания. Пищевой статус организма человека как показатель 

адекватности питания. Методы и показатели оценки пищевого статуса.  

 3.  Научные основы рационального питания человека.    

 4. Алиментарные и алиментарно-обусловленные заболевания, их 

классификация, этиология, основные принципы профилактики. 

5. Значение белков в питании человека, их нормы и источники 

поступления. 

6. Минеральные вещества в питании человека: биологическая 

роль, источники. 

7. Значение витаминов в питании человека. Пищевые продукты  - 

источники витаминов. 

8. Пищевые отравления человека и их классификация. 

9. Пищевые токсикоинфекции и их профилактика. 

10. Бактериальные интоксикации и микотоксикозы. Основные 

направления профилактики. 

11. Пищевые отравления немикробной природы, их этиология, 

профилактика. 

12. Производственные вредности и профессиональные 

заболевания. Основные направления их профилактики. 

13. Физиологические особенности умственного и физического 

труда.  

14. Понятие о изолированном, комбинированном, комплексном и 

сочетанном действии факторов производственной среды на здоровье 

человека. 

15. Гигиеническая классификация труда по показателям  

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса. 

16. Производственная пыль как фактор вредности. Специфические 

и неспецифические профессиональные пылевые болезни и меры их 

профилактики. 

17. Методы исследования функционального состояния организма 

при умственном и физическом труде.  

18. Определение, классификация и основные источники шума. 

Физические характеристики шума. 

19. Определение, классификация вибраций. Физические 

характеристики вибраций. 

20. Влияние вибрации на организм человека в условиях 

производства. Меры профилактики. 

21. Влияние шума на организм человека в условиях производства. 

Меры профилактики. 

22. Гигиенические требования к земельному участку  для   

строительства больницы. 
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23. Системы больничного строительства, их характеристика. 

24. Функциональное зонирование территории больницы. 

25. Внутрибольничные инфекции как важнейшая современная 

проблема.  Профилактика. 

26. Неспецифическая профилактика внутрибольничных 

инфекций. 

27. Гигиенические требования к внутренней планировке палатных 

отделений для соматических больных. 

28. Гигиенические требования, предъявляемые к размещению, 

планировке, оборудованию и режиму  эксплуатации инфекционных  

больниц. 

29. Гигиенически требования к расположению, внутренней 

планировке и режиму эксплуатации операционного блока.          

30. Гигиеническая характеристика палатных секций, требования к 

набору помещений в отделениях различного профиля. 

31. Гигиенические требования к микроклимату больничных 

помещений. 

32.  Сравнительная гигиеническая оценка хозяйственно-бытовых 

сточных вод и сточных вод, образующихся в ЛПУ. 

33. Гигиенические требования, предъявляемые к канализованию 

больниц. Схемы водоотведения больниц. 

34. Гигиенические требования к вентиляции основных помещений 

больницы (палата, операционный блок, бокс). 

35. Гигиенические требования к природному и искусственному 

освещению основных помещений палаты. 

36. Предмет и задачи радиационной гигиены.  Понятие о 

пороговых и беспороговых эффектах действия ионизирующих 

излучений. 

37. Применение радиационных технологий в медицине.             

38. Качественные и количественные характеристики 

ионизирующих излучений. Виды доз и единицы их измерения. 

39. Принципы обеспечения радиационной безопасности при работе 

с  закрытыми источниками ионизирующего излучения в медицине. 

40. Принципы обеспечения радиационной безопасности при работе 

с  открытыми источниками ионизирующего излучения в медицине. 

41. Дозовые пределы внешнего облучения. Понятие о предельно 

допустимой дозе (ПДД). 

42. Основные виды лучевых поражений организма 

(детерминистические, стохастические) и условия их возникновения. 

43. Острая и хроническая лучевая болезнь, условия 

возникновения, этапы патогенеза болезни, основная симптоматика. 

44. Отдаленные последствия радиационных поражений, местные 

повреждения (канцерогенные, тератогенные, эмбриотоксические 

эффекты и другие). 
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45. Гигиенические требования к планированию, санитарно-

техническому, противорадиационному оборудованию и режиму 

эксплуатации рентгенологических и радиологических отделений 

больничных учреждений. 

46. Основные принципы здорового образа жизни, роль врача в его 

формировании. 

47. Биологические ритмы и состояние здоровья человека. 

Классификации биологических ритмов. 

48.  Десинхрозы и  их профилактика. 

49. Психопрофилактика и психогигиена (определение, разделы, 

связь  с дугими науками, основные задачи).   

50. Психогигиенические принципы оптимизиции повседневной 

деятельности человека. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И РАБОТ  
 

1. Выявлять и оценивать признаки неадекватности питания индивида и однородных 

за режимом дня и питанием организованных коллективов за сома-тоскопическими, 

соматометрическими, физиометрическими, клиническими и биохимическими 

показателями. 

2. Выявлять гипо-, авитаминозы при индивидуальном и коллективном питании. 

3. Проводить анализ результатов лабораторных исследований 

суточного рациона и его адекватности энерготратам и потребностям в 

нутриентах. 

4. Организовать и провести расследование и определить причину 

(пищевой продукт или блюдо) пищевого отравления. 

5. Определять основные факторы производственной среды и 

трудового процесса, которые могут неблагоприятно влиять на 

работающего, выявлять и оценивать признаки этого влияния на 

организм. 

6. Определять и оценивать показатели тяжести, напряженности 

труда и признаки утомления и переутомления. 

7. Определять слуховой порог с помощью аудиометра. 

8. Определять и оценивать по строительным чертежам 

ситуационного и генерального планов размещение и зонирование 

территории проектируемых лечебно-профилактических учреждений с 

учетом окружающих земельный участок объектов и “розы ветров”, 

соответствие нормативам процента застройки и озеленения, ориентацию 

зданий. 
9. Выполнять подготовку приборов радиационного контроля для работы, 

проводить измерения, снимать показания приборов, оценивать результаты. 

10. Измерять и оценивать параметры, которые характеризуют 

радиационную обстановку в производственных и смежных помещениях 
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и индивидуальные дозы облучения персонала при работе с 

радионуклидами и другими источниками ионизирующих излучений. 

11. Составить экспертное заключение по результатам медицинской 

экспертизы продукта. 

 

Тесты к Итоговому модульному контролю №2 по учебной дисциплине 

«Гигиена и экология» для студентов 3-го курса факультета подготовки 

иностранных граждан (русскоговорящие иностранные студенты) на 

весенне-летнюю экзаменационную сессию  2017-2018 у.г. 

 

1. Назовите наиболее характерные клинические проявления 

В1гиповитаминоза:  

А. Диарея, дерматит, деменция. 

В. Петехии, кровоточивость десен, фолликулез. 

С. Гиперкератоз, гемералопия, ксерофтальмия, кератомаляция. 

D. Алиментарный полиневрит. 

Е. Пернициозная анемия. 

2. Физиологическая потребность взрослого человека в тиамине при суточных 

энерготратах 2000 ккал равна: 

A. 1,0 мг.  

B. 1,1 мг.  

C. 1,2 мг.  

D. 1,3 мг.  

Е. 1,5 мг. 

3. Основной физиологической функцией витаминов является: 

А. Энергетическая. 

В. Пластическая. 

С. Каталитическая. 

D. Защитная. 

Е. Мотивационно-сигнальная.  

4. После употребления яичницы, приготовленной дома из яиц утки, у 

больных через 8 часов возникли следующие симптомы заболевания: 

температура 39
0
С, головная боль, рвота, боль в животе, потом присоединился 

понос. Испражнения частые со слизью, зловонные. Длительность 

заболевания 3 суток. Какая болезнь микробной природы имеет место?   

А. Пищевой ботулизм.  

В. Сальмонеллез. 

С. Туляремия.  

D. Бруцеллез. 

E. Холера.  

5. Дайте определение понятия ―меню-раскладка‖:  

А. Перечень блюд на дневной прием пищи.  

В. Перечень продуктов, которые необходимы для приготовления блюд.  

С. Hабор необходимых пищевых веществ в продуктах.  

D. Перечень блюд с весовым количеством продуктов, которые 
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необходимы для приготовления одной порции.  

E. Распределение еды на день.  

6. Суточный рацион питания девушки, 14 лет, содержит витамины: А – 1,5 мг, 

В1 – 1,8 мг, В2 – 2 мг, С – 20 мг. Объективно: девушка средней массы тела, 

физическое развитие гармоничное, биологический возраст отвечает 

календарному, слизистые оболочки и кожа без изменений. Девушка часто 

болеет на ОРЗ, после которых наблюдается точечное кровоизлияние в местах 

трения одежды (манжеты, резинки, пояса). Наиболее вероятно у девушки 

имеет место: 

А. С – гиповитаминоз. 

В. А – гиповитаминоз. 

С. В6 – гиповитаминоз. 

D. В1 – гиповитаминоз. 

E. В2 – гиповитаминоз. 

7. Через 2 час. после употребления в еду недоваренной красной фасоли у 

больного возникли: тошнота, рвота, диарея. Какой токсин пептидной 

природы обусловил возникновение данного пищевого отравления?  

А. Соланин.  

В. Мускарин.  

С. Фазин.  

D. Мускаридин.  

E. Амигдалин.  

8. Укажите пищевые вещества, которые определяют энергетическую 

ценность пищевых продуктов:  

А. Биологические стимуляторы. 

В. Витамины,  минеральные вещества. 

С. Гормоны, иммунные комплексы. 

D. Катехоламины, витамины. 

E. Белки, жиры, углеводы. 

9. При недостаточности какого витамина в организме человека характерен 

симптомокомплекс: дерматит, диарея, деменция? 

А. Пантотеновой  кислоты. 

В. Никотиновой кислоты. 

С.  Ретинола.  

D. Тиамина. 

Е.  Рибофлавина. 

10. Кальциферол в организме человека необходим для: 

А. Поддержания целостности и функционирования мембранных 

структур клеток. 

В. Функционирования  дыхательных ферментов как кофактор. 

С. Реакций обмена жиров, аминокислот. 

D. Фосфорно-кальциевого обмена. 

Е. Реакций обмена углеводов. 

11. В результате углубленного медицинского осмотра курсантов военного 

училища у некоторых лиц выявлено нарушение зрения, сухость и шелушение 
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кожи, пигментация и ломкость ногтей, ороговение кожи в области локтевых 

и коленных суставов. Для ликвидации подобных клинических проявлений в 

пищевом рационе в первую очередь необходимо увеличить содержание: 

А. Витамина А.  

В. Витамина В1.  

С. Витамина В2. 

D. Витамина В6.  

Е. Витамина С.  

12. В поселке городского типа зарегистрирована вспышка пищевого 

отравления. Диагноз "ботулизм" установлен на основании клинической  

картины заболевания. Какие из перечисленных продуктов необходимо, в 

первую очередь, отобрать на анализ для подтверждения  диагноза?   

A. Консервы.    

B. Картофель.    

C. Молоко пастеризовано.    

D. Капуста.    

E. Мясо отварное.    

13. Назовите наиболее характерные клинические проявления D-

гиповитаминоза:  

А. Алиментарний полиневрит. 

В. Пернициозная анемия. 

С. Нервно-трофические дерматиты, поражения нервной системы. 

D. Алиментарно-токсическая алейкия. 

E. Остеопоротические явления, рахит. 

14. Суточный рацион питания девочки, 10 лет, содержит: витамин В1 – 1,2 мг, 

витамин В2 – 0,6 мг, витамин В6 – 1,4 мг, витамин РР – 15 мг, витамин С – 65 

мг. При оценке пищевого статуса у девочки виявлено: хейлоз, глоссит, 

ангулярный стоматит, коньюктивит. С наибольшей вероятностью у девочки 

имеет место:  

А. В2 – гиповитаминоз.   

В. В1 – гиповитаминоз.   

С. В6 – гиповитаминоз.   

D. РР – гиповитаминоз.  

E. С – гиповитаминоз.  

15. В мае зарегистрирована семейная вспышка пищевого отравления с 

явлениями гастроэнтерита, интоксикации. Какое вещество могло вызвать 

указанную симптоматику, если в суточный рацион членов семьи входили 

такие продукты: макароны, проросший картофель, капуста, свекла, морковь, 

лук, масло подсолнечное, чай, сахар? 

А. Фазин. 

В. Соланин. 

С. Темулин. 

D. Мускарин. 

E. Мускаридин. 

16. Укажите основные виды питания:  
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А. Адекватное, альтернативное. 

В. Лечебное голодание, диетическое. 

С. Вегетарианство, сыроедение. 

D. Рациональное, превентивное, лечебно-диетическое, лечебно-

профилактическое. 

E. Специфическое, неспецифическое.   

17. Назовите наиболее характерные клинические проявления 

Сгиповитаминоза:  

А.  Диарея, дерматит, деменция. 

В. Выраженная кровоточивость десен, кровоизлияния в мышцы, 

суставы, надкостницу и в кожу. 

С. Гиперкератоз, гемералопия, ксерофтальмия, кератомаляция. 

D. Алиментарный полиневрит. 

Е. Пернициозная анемия. 

18. Под термином ―пищевой статус‖ организма следует понимать:  

А. Количество пищи в суточном рационе.  

В. Качественный состав суточного рациона.  

С. Энерготраты человека.   

D. Потребность в белках, жирах, углеводах, витаминах и 

микроэлементах 

Е. Физиологическое состояние организма, обусловленное характером 

питания.  

19. Физиологическая потребность взрослого человека в витамине А при 

суточных энерготратах 3000 ккал равна:  

A. 1,0 мг.  

B. 1,5 мг.  

C. 2,0 мг.  

D. 2,5 мг.  

E. 3,0 мг. 

20. Больная жалуется на частые, обильные, без патологических примесей, 

пенистые, зловонные испражнения, схваткообразную боль, в околопупочной 

области, урчание в животе, высокую лихорадку. Заболевание связывает с 

употреблением в еду яиц, сваренных всмятку. Какой наиболее вероятный 

возбудитель заболевания?  

A. V. Cholerae. 

B. Shigella sonnei.  

C. Salmonella enteritidis. 

D. Salmonella typhi.  

E. Escherichia coli.  

21. Дайте определение термина ―рациональное питание‖:  

А. Питание, которое вызывает эмоциональное и вкусовое 

удовлетворение.  

В. Питание, которое обеспечивает поступление в организм достаточного 

количества белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных 

веществ, и адекватное энергозатратам организма. 



 82 

С. Питание, которое обеспечивает оптимальные условия для реализации 

информационно энергетических возможностей организма человека.  

D. Питание, которое обеспечивает высокую профессиональную 

работоспособность и профилактику профессиональных заболеваний.  

E. Питание, которое обеспечивает быструю адаптацию к новым  

чрезвычайным условиям окружающей среды.  

22. Укажите наиболее объективные и точные методы оценки питания 

организованных коллективов:  

А. Бюджетный, опросно-весовой. 

В. Балансовый, анкетный. 

С. Лабораторный,  расчетный. 

D. Калориметрический,  энергометрический. 

E. Бактериологический.  

23. В приемное отделение местной больницы в мае госпитализированы двое 

детей из одной семьи в возрасте 4 и 6 лет с жалобами на тошноту, рвоту, 

частые жидкие испражнения. Заболевание началось вскоре после 

употребления картофеля, сваренного в шкурке. При осмотре картофеля, 

употребляемого в еду семьей, обнаружено много поросших и позеленевших 

клубней. Наиболее вероятный причинный фактор отравления:  

А. Фагин. 

В. Фазин. 

С. Амигдалин. 

D. Соланин. 

E. Синильная кислота. 

24. Больному с мочекислым диатезом и признаками гиповитаминоза А 

назначена растительная диета, в состав которой входит ряд продуктов, а 

именно: лук зеленый, перец красный сладкий, салат, горошек зеленый, 

морковь. Какой из перечисленных продуктов является основным источником 

каротина?  

А. Морковь. 

В. Перец красный сладкий. 

С. Салат. 

D. Горошек зеленый. 

E. Лук зеленый. 

25. Назовите наиболее характерные клинические проявления 

В12гиповитаминоза:  

А. Диарея, дерматит, деменция. 

В. Выраженная кровоточивость десен, кровоизлияния в мышцы, 

суставы, надкостницу и в кожу. 

С. Пернициозная анемия, парестезии, ощущение онемения кистей и стоп, 

неустойчивость походки, ухудшения памяти. 

D. Алиментарный полиневрит. 

Е. Себорейная экзема, кератит. 

26. Укажите суточную потребность взрослого населения (для женщин и 

мужчин) в витамине С (в мг):  
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А. 10 – 20.  

В. 30 – 40. 

С. 50 – 60. 

D. 70 – 80.  

Е. 90 – 100. 

27. Во время медицинского осмотра у мужчины обнаружен "географический 

язык". О недостатке, каких витаминов в рационе свидетельствует этот 

микросимптом?   

A.  A.     

B.  D.   

C.  PP.    

D.  B.     

E.  C.    

28. У мужчины через 16 часов после употребления в еду вяленой рыбы и 

грибов появилась рвота, слабость, одышка, сухость во рту, головокружение, 

задержка стула. На следующий день больной госпитализирован в тяжелом 

состоянии с частым пульсом при нормальной температуре тела, с жалобами 

на плохое зрение и двоение в глазах. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Отравление грибами.  

B. Стафилококковый токсикоз.  

C. Ботулизм.  

D. Пищевая токсикоинфекция.  

E. Описторхоз.  

29. Укажите физиологичное соотношение белков, жиров и углеводов в 

суточном  рационе  питания людей преимущественно умственного труда 

(белки : жиры : углеводы):  

А. 1 : 1 : 4. 

В. 1 : 5 : 0,5.  

С. 1 : 1 : 0,4.  

D. 1 : 0,5 : 5. 

E. 1 : 1,5 : 5.  

30. Мальчик 12-ти лет жалуется на общую слабость, быструю утомляемость, 

раздражительность, снижение физической активности, кровоточивость десен, 

петехии на ногах. Недостаточность какого витамина может иметь место в 

данном случае? 

А. Витамина А. 

В. Тиамина. 

С. Рибофлавина. 

D. Аскорбиновой кислоты. 

E. Витамина D. 

31. Приведите классификацию пищевых отравлений:  

А. Алиментарно-токсичные болезни, токсикоинфекции.  

В. Пищевые отравления микробной этиологии, пищевые отравления 

немикробной этиологии,  пищевые отравления неустановленной 
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этиологии. 

С. Биогеохимические эндемии, био- и геогельминтозы.  

D. Гиповитаминози и авитаминозы. 

E. Белково-энергетическая недостаточность, пищевые аллергии.  

32. Суточный рацион взрослого человека в пересчете на мегакалорию (1000 

ккал = 4184 кДж), содержит: белков – 30 г, жиров – 37 г, углеводов – 137 г, 

витамина C – 15 мг, тиамина (витамина B1) – 0,6 мг. Рацион, НЕ 

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ за содержанием:  

A. Тиамина.  

B. Белков.  

C. Витамина C.  

D. Жиров.  

E. Углеводов.  

33. У больного обнаружено нарушение зрения в вечернее время суток. Врач 

установил диагноз – ―куриная слепота‖. С недостаточностью какого 

витамина связано это заболевание?  

А. Витамин B1.   

В. Витамин C.    

С. Витамин А.   

D. Витамин D.   

Е. Витамин PP. 

34. При медицинском осмотре группы населения у 27 % лиц были выявлены 

признаки С-витаминной недостаточности: отечность, рыхлость  и 

кровоточивость десен, фолликулярный гиперкератоз. Какими продуктами 

следует обогатить рацион питания для профилактики С- витаминной 

недостаточности? 

А. Мясными и рыбными   продуктами.  

В. Кондитерскими изделиями. 

С. Молочными и яичными  продуктами. 

D. Хлебобулочными  продуктами. 

Е. Овощами и фруктами. 

35. Назовите наиболее характерные клинические проявления 

Агиповитаминоза:  

А. Диарея, дерматит, деменция. 

В. Петехии, кровоточивость десен, фолликулез. 

С. Гиперкератоз, гемералопия, ксерофтальмия, кератомаляция. 

D. Алиментарный полиневрит. 

Е. Себорейная экзема, кератит, цилиарная инъекция склер, хейлоз, 

ангулит. 

36. При изучении фактического питания студентов установлено, что 

ежесуточное поcтупление в организм с рационом кальция – 600 мг, фосфора– 

1100 мг. Дайте оценку поступления минеральных веществ:  

A. Кальций и фосфор поступают в норме.  

B. Кальций поступает в недостатке, фосфор - в избытке.  

C. Кальций и фосфор поступают в недостатке.  
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D. Кальций поступает в избытке, фосфор – в недостатке.  

Е. Правильный ответ отсутствует. 

37. В суточном пищевом рационе женщины, 23 года, весовое соотношение 

белков, жиров и углеводов составляет 1:1:6. Какие коррективы следует 

внести в состав рациона с целью его гигиенической оптимизации? 

А. Уменьшить содержимое углеводов. 

В. Увеличить содержимое жиров. 

С. Увеличить содержимое белков. 

D. Увеличить содержимое углеводов. 

E. Коррективы не нужны. 

38. К врачу обратился мужчина 46 лет с жалобами на сетку перед глазами, 

раздвоение в глазах, сухость во рту, утруднено глотание, хриплый голос. 

Накануне ел: котлеты, молочные продукты, помидоры, копченую рыбу 

домашнего приготовления. Поставте предварительный диагноз и укажите 

наиболее вероятный продукт, который мог вызывать это заболевание?  

A. Ангина, молочные продукты. 

B. Ботулизм, молочные продукты. 

C. Дифиллоботриоз, копченая риба.  

D. Стафилококковый токсикоз, молочные продукты.  

E.  Ботулизм, копченая риба.  

39. Перечислите материалы, которые необходимы для определения 

калорийности суточного рациона расчетным методом:  

А. Данные о климатических условиях, хронометражный лист.  

В. Данные о профессии, возраст, пол, рост и масса тела.  

С. Данные о состоянии здоровья, данные об индивидуально –

типологических особенностях организма.  

D. Меню-раскладка, расчетные таблицы химического состава и 

питательной ценности пищевых продуктов. 

E. Таблицы Гарриса и Бенедикта, таблицы энергетической стоимости 

разных видов деятельности  человека.  

40. В результате неправильного хранения проросший или позеленевший 

картофель имеет горьковатый вкус. Какое ядовитое вещество, содержится в 

таком картофеле и может привести к пищевому отравлению? 

А. Фазин.  

В. Фагин. 

С. Соланин. 

D. Амигдалин. 

E. Мускарин. 

41. Во время медицинского осмотра мужчин-водителей у 10% лиц выявлено 

повышение массы тела (ИМТ = 39,3 кг/м
2
, масса тела на 65% выше нормы). 

Какой энергетический статус за индексом Кетле?  

A. Энергетический статус в норме (адекватное питание).  

B. Ожирение 3-й степени.  

C. Ожирение 1-й степени.  

D. Ожирение 2-й степени.  
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E. Ожирение 4-й степени.  

42. Назовите наиболее характерные клинические проявления РР 

гиповитаминоза:  

А. Пеллагра. 

В. Цинга. 

С. Себорейна экзема, кератит. 

D. Пернициозная анемия. 

E. Алиментарно-токсическая алейкия. 

43. Наиболее частой причиной ботулизма в современных условиях является 

использование  в пищу: 

А. Копченой или вяленой рыбы. 

В.  Мясных и колбасных изделий. 

С. Грибов домашнего приготовления.  

D. Молочных продуктов. 

Е. Фруктов и овощей. 

44. При диспансерном обследовании женщины Н., 35 лет, врач поставил 

диагноз: алиментарно-конституционное ожирение ІІІ ст. Известно, что 

пациентка не придерживается правил рационального питания: часто 

переедает, последний прием еды за 20 – 30 мин. ко сну, отдает преимущество 

жирной еде, картофелю, макаронным, хлебобулочным и кондитерским 

изделиям. Какой из перечисленных алиментарных факторов риска является 

главным при ожирении? 

А. Нарушение режима питания. 

В. Повышенное употребление углеводов. 

С. Повышенное употребление жиров. 

D. Недостаточное употребление клетчатки. 

Е. Энергетический избыток питания. 

45. Женщина, 55 лет, жалуется на диарею, шелушение и пигментацию кожи 

на открытых участках тела (шеи, кисти и стоп), раздражительность и 

обеспокоенность. Указанные нарушения вызваны недостаточностью: 

А. Пантотеновой кислоты. 

В. Никотиновой кислоты. 

С. Ретинола.  

D. Тиамина. 

Е. Рибофлавина. 

46. "Профессиональные заболевания" – это? 

A. Заболевания, которые обусловлены влиянием инфекционных 

факторов. 

B. Заболевания, которые обусловлены влиянием производственных 

вредных факторов и подтверждены в установленном порядке. 

C. Заболевания, которые обусловлены высокой степенью внедрения 

новых информационных технологий. 

D. Заболевания, которые обусловлены недостаточной квалификацией 

рабочих. 

E. Заболевания, которые обусловлены низким уровнем медицинского 
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обслуживания на производстве. 

47. Назовите методы, которые используют для оценки степени тяжести и  

напряженности труда:  

А. Физиологические, эргонометрические. 

В. Психологические, физические. 

С. Биохимические, токсикологические. 

D. Химические, физиологичные. 

E. Микробиологические, эпидемиологические. 

48. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в воздухе 

рабочей зоны – это? 

A. ПДК – концентрации химических веществ, которые не вызывают 

отравлений. 

B. Концентрация вредного вещества, которая действует весь период 

трудовой деятельности и не вызывает заболеваний  у рабочих и их 

потомков. 

C. Концентрация вредного вещества, не понижающая работоспособность 

рабочих. 

D. Концентрация вредного вещества, которая не вызывает 

профессиональных заболеваний. 

E. Концентрация вредного вещества, которая не вызывает гибель 

животных при эксперименте. 

49. Дайте определение понятия "переутомление": 

А. Временное состояние организма, которое наступает в результате 

выполнения интенсивного или длительного труда и характеризуется 

снижением уровня функционирования организма, снижением 

работоспособности, которая восстанавливается после соответствующего 

отдыха. 
В. Патологическое напряжение гомеостаза организма под действием 

длительной или интенсивной работы. 

С. Патологическое снижение работоспособности организма под 

действием физической или умственной работы. 

D. Патологическое состояние при котором возникает резкое 

несоответствие между расходами энергии организмом и процессами их 

пополнения и не наступает отклонение физиологичных процессов после 

отдыха к началу следующего рабочего дня. 

E. Стрессовая реакция организма, которая характеризуется снижением 

работоспособности. 

50. Периодические медицинские осмотры рабочих с вредными условиями 

труда проводят с целью? 

А. Установления и уточнения диагноза. 

В. Диспансерного наблюдения отдельных контингентов рабочих. 

С. Профилактики профессиональных заболеваний. 

D. Коррекции лечения. 

Е. Направления рабочих на санаторно-курортное лечение. 

51. На машиностроительном заводе проводится зачистка отливок с помощью 
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шлифовальных машин, которые являются  источником локальной вибрации. 

Какие наиболее эффективные профилактические мероприятия необходимо 

принять для предупреждения вредного влияния вибрации на организм 

рабочих?   

A. Принятие теплых ванн для рук.    

B. Массаж кистей рук.    

C. Использование перчаток, которые уменьшают вибрацию.    

D. Проведение периодических медицинских осмотров. 

E. Проведение санитарно-просветительской работы среди рабочих.    

52. При периодическом медицинском осмотре рабочих-клепальщиков 

авиационного завода выявлено, что 40% лиц имеют вегето-сосудистую 

дистонию, 20% - гипертоническую болезнь, 5% - вегетомиофасцит. Какой 

основной производственный фактор привел к изменению состояния здоровья 

рабочих? 

A. Электромагнитное излучение. 

B. Высокий уровень запылености. 

C. Высокая температура воздуха. 

D. Инфракрасное излучение. 

E. Производственная вибрация. 

53. Дайте определение понятия ―профессиональное отравление‖: 

А. Патологическое состояние, причиной возникновения которого 

является употребление в условиях производства продуктов питания, 

которые содержат патогенные микроорганизмы. 

В. Патологическое состояние, причиной возникновения которого 

является употребление в условиях производства технических жидкостей.  

С. Патологическое состояние, причиной возникновения которого 

является поступление в организм токсических химических веществ в 

условиях производства. 

D. Патологическое состояние, причиной возникновения которого 

является употребление в условиях производства продуктов питания, 

которые содержат микотоксины. 

E. Патологическое состояние, причиной возникновения которого 

является поступление в организм фармацевтических препаратов в 

больших дозах. 

54. Каким методом изучают силу мышц? 

А. Хронорефлексометрия, тонометрия. 

В. Электротреморометрия, корректурная проба. 

С. Электрокардиография, спирография. 

D. Тонометрия, спирометрия.  

E. Эргография, динамометрия. 

55. Для установления изменений функционального состояния каких систем 

организма работающего человека используется метод электротремометрии? 

A. Мышечной системы. 

B. Сердечно-сосудистой системы. 

C. Дыхательной системы.  
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D. Мышечной и сердечно-сосудистой систем. 

E. Мышечной и центральной нервной систем. 

56. Работа оператора машинного набора требует запоминания на короткий 

промежуток времени большого количества последовательных отдельных 

элементов работы. Какой вид памяти характеризует труд оператора? 

A. Оперативная. 

B. Долгосрочная 

C. Краткосрочная 

D. Логическая. 

E. Двигательная. 

57.  Дайте определение понятия ―шум‖:  

А. Оптические колебание частиц упругой среды под действием 

возбуждающей силы.  

В. Совокупность звуков, которые мешают восприятию полезных 

звуковых сигналов, что нарушают тишину, оказывают вредное действие 

на организм.  

С. Механические периодические колебания частиц упругой среды под 

действием возбуждающей силы.  

D. Акустические колебания среды с частотой свыше 20000 Гц.  

E. Периодические колебательные движения системы с упругими 

связями.  

58. В больницу обратился больной с жалобами на нарушение болевой и 

тактильной чувствительности, боль в конечных фалангах пальцев, которая 

возникает после работы. На предприятии он работает с механическими 

приборами. Какую патологию нужно  заподозрить в этом случае?   

A. Вибрационная болезнь.    

B. Признаки переутомления.    

C. Шумовая болезнь.    

D. Кессонная болезнь.    

E. Гиповитаминоз витамина B1.    

59. Уровень шума на рабочем месте 121 дБА. Какой эффект является 

наиболее вероятным в рабочих? 

A. Потеря слуха. 

B. Получение акустической травмы. 

C. Раздражающее действие. 

D. Галопирующий ход хронических заболеваний. 

E. Повышение производственного травматизма. 

60. ―Острое профессиональное отравление‖ – это:  

А. Профессиональное отравление, которое возникает в условиях 

производства после однократного влияния производственных вредных 

факторов биологического происхождения. 

В. Професиональное отравление, которое возникает в условиях 

производства после двократного влияния производственных вредных 

факторов  химического происхождения. 
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С. Професиональное отравление, которое возникает в условиях 

производства после троекратного влияния производственных вредных 

факторов  химического происхождения. 

D. Профессиональное отравление, которое возникает в условиях 

производства после однократного влияния производственных вредных 

факторов  физического происхождения. 

E. Професиональное отравление, которое возникает в условиях 

производства после однократного влияния производственных вредных 

факторов химического происхождения. 

61. Какой метод используют для изучения внимания? 

А. Корректурная проба, метод поиска чисел. 

В. Запоминание чисел, запоминания геометрических фигур. 

С. Определение критической частоты световых миганий, эргография. 

D. Спирометрия, динамометрия. 

E. Электротреморометрия, хронорефлексометрия. 

62. Комплексное действие производственных факторов – это? 

A. Совместное действие производственных факторов разной природы. 

B. Совместное действие двух или несколько производственных факторов 

одной природы. 

C. Действие производственных факторов на организм в результате 

поступления разными путями. 

D. Усиление действия в организме одного производственного фактора 

другим. 

E. Все ответы верны. 

63. Укажите основные виды трудовой деятельности:  

А. Двигательная активность, физическая локальная работа.  

В. Физическая динамическая работа,  физическая статическая работа, 

умственный труд. 

С. Физична региональная работа,  аналитический труд, умственный 

труд. 

D. Творческий труд,  административный труд.  

E. Физическая локальная работа, физическая региональная работа. 

64. Студент проводит измерение уровня шума в цехе холодного 

штампования. С помощью какого прибора он проводит это гигиеническое 

исследование?  

A. Аудиотестер.  

B. Актинометр.  

C. Анализатор спектра шума.  

D. Шумовиброизмеритель.  

E. Пиранометр.  

65. Дайте определение понятия ―вибрация‖:  

А. Механические колебательные движения системы с упругими связями.  

В. Оптические колебательные движения системы с упругими связями.  

С. Акустические колебание среды с частотой свыше 20000 Гц.  

D. Акустические колебания среды с частотой менее 20 Гц.  
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E. Вынужденное излучение под действием возбуждающей силы.  

66. Электрогазосварщик сваривает крупногабаритные конструкции в 

неудобной рабочей позе, согнувшись, в неблагоприятной акустической 

обстановке (Lекв.= 83,2 дБА при ПДУ - 80 дБА). Концентрация вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны превышает ПДК в 3-4 раза. Какие 

первоочередные меры необходимо применить с целью улучшения условий 

труда:  

A. Облицовка помещений звукопоглощающими материалами.  

B. Аэрация.  

C. Применение средств индивидуальной защиты.  

D. Местная вытяжная вентиляция.  

E. Рационализация режима труда и отдыха.  

67. ―Хроническое  профессиональное отравление‖ – это:  

А. Профессиональное отравление, которое возникает в условиях 

производства после однократного влияния производственных вредных 

факторов химического происхождения.  

В. Профессиональное отравление, которое возникает в условиях 

производства после троекратного влияния производственных вредных 

факторов химического происхождения. 

С. Профессиональное отравление, которое возникает в условиях 

производства после однократного влияния производственных вредных 

факторов физического происхождения. 

D. Профессиональное отравление, которое возникает в условиях 

производства после однократного влияния производственных вредных 

факторов биологического происхождения. 

E. Профессиональное отравление, которое возникает в условиях 

производства после многократного и длительного влияния 

производственных вредных факторов химического происхождения. 
68. Укажите изучение каких систем необходимо провести при оценке 

тяжести и напряженности труда? 

А. ЦНС, сердечно-сосудистая, мышечная. 

В. Желудочно-кишечный тракт, эндокринная, мочеполовая. 

С. Внутренние органы, ретикуло-эндотелиальная, эндокринная система. 

D. Терморегуляторная, буферная система крови, иммунная система. 

E. Иммунная система, буферная система крови, система свертывания 

крови. 

69. Дайте определение тяжести труда: 

A. Характеристика нагрузки на организм при работе, которая требует 

мышечных усилий и соответствующего энергетического обеспечения.  

B. Характеристика работы, которая нуждается в интенсивной работе 

головного мозга при получении и анализе информации. 

C. Статическая нагрузка при выполнении физической работы. 

D. Длительность сосредоточенного наблюдения при выполнении работы.  

E. Время активних действий при выполнении работы. 

70. Каким методом изучают условно-рефлекторную деятельность? 
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A. Динамометрия. 

B. Хронорефлексометрия. 

C. Электротремометрия. 

D. Эргография. 

E. Корректурная проба. 

71. Большинство рабочих телерадиостанции жалуются на головную боль, 

головокружение, утомляемость, снижение работоспособности, адинамию, 

нарушение сна, неприятные ощущения, в области сердца. Действие какого 

фактора имеет место в данном случае?  

A. Шум.  

B. Ультразвук.  

C. Инфразвук.  

D. Электромагнитное излучение.  

E. Микроклимат.  

72. По механизму действия на организм вибрацию различают: 

A. Индивидуальная, аэродинамическая. 

B. Общая, локальная.  

C. Коллективная, общая.  

D. Видовая, шумовая. 

E. Церебральная, токсическая. 

73. У работающих при воздействии интенсивной вибрации, передаваемой на 

руки, развиваются следующие симптомы: а) интенсивные боли в руках; б) 

спазм капилляров, побеление пальцев рук; в) снижение тактильной 

чувствительности; г) снижение вибрационной чувствительности; д) снижение 

мышечной силы.  

A. а, б, в.  

B. а, б, г.  

C. б, в, д.  

D. а, г, д.  

E. а, б, в, г, д.  

74. В кузнечно-прессовом цехе машиностроительного завода эквивалентный 

уровень звука превышает предельно-допустимый уровень на 12 дБА (ІІ ст. 

вредности и опасности), температура воздуха превышает допустимые 

значения на 6,0°С (ІІ ст. вредности и опасности), содержимое оксида 

углерода и оксида железа превышает предельно-допустимую концентрацию 

в 1,5 раза (I ст. вредности и опасности). Дайте комплексную оценку условий 

и характера труда. 

А. Экстремальные. 

В. Вредные и опасные I степени.  

С. Вредные и опасные ІІ степени.  

D. Вредные и опасные ІІІ степени. 

E. Допустимые. 

75. Дайте определение понятия "усталости": 
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А. Временное состояние организма, которое наступает в результате 

выполнения интенсивного или длительного труда и характеризуется 

снижением уровня функционирования организма, снижением 

работоспособности, которая восстанавливается после соответствующего 

отдыха. 
В. Патологическое состояние при котором возникает резкое 

несоответствие между расходами энергии организмом и процессами их 

пополнения и не наступает отклонение физиологичных процессов после 

отдыха к началу следующего рабочего дня. 

С. Патологическое снижение работоспособности организма под 

действием физической или умственной работы. 

D. Патологическое напряжение гомеостаза организма под действием 

длительной или интенсивной работы. 

E. Стрессовая реакция организма, которая характеризуется снижением 

работоспособности. 

76. Сочетанное действие производственных факторов – это? 

A. Действие производственных факторов на организм в результате 

поступления разными путями. 

B. Совместное действие двух или несколько производственных факторов 

одной природы. 

C. Совместное действие производственных факторов разной природы. 

D. Усиление действия в организме одного производственного фактора 

другим. 

E. Все ответы верны. 

77. Дайте определение напряженности труда: 

A. Характеристика нагрузки на организм при работе, которая требует 

мышечных усилий и соответствующего энергетического обеспечения.  

B. Характеристика работы, которая нуждается в интенсивной работе 

головного мозга при получении и анализе информации. 

C. Статическая нагрузка при выполнении физической работы. 

D. Длительность сосредоточенного наблюдения при выполнении работы.  

E. Время активних действий при выполнении работы. 

78. Труд токаря сопровождается длительным, в течение смены, 

широкополосным интенсивным переменчивым, что иногда превышает 

предельно допустимую концентрацию, шумом. Медосмотром обнаружены 

признаки профессионального заболевания – шумовой болезни. Где находится 

предел интенсивности шума в дБА, превышение которой приводит при 

данных обстоятельствах к приглуховатости? 

A. 40 дБА. 

B. 80 дБА. 

C. 60 дБА. 

D. 100 дБА. 

E. 130 дБА. 

79. Мужчина, 39 лет, обратился к врачу с жалобами на ноющую боль и 

ощущение онемения в кистях и предплечье, снижение мышечной силы рук, 
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нарушение сна, раздражительности и снижение слуха. Рабочий в течение 12 

лет работает бурильщиком, используя сверло массой 20 кг. Объективно: кожа 

кистей синюшного оттенка, отек кончиков пальцев, стертость кожного 

рисунка, легкая деформация межфалангових суставов, снижения тактильной, 

температурной и болевой чувствительности. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

А. Вибрационная болезнь, обусловлена влиянием общей вибрации. 

В. Ревматичний полиартрит. 

С. Нервно-циркуляторная дистония. 

D. Вибрационная болезнь, обусловлена влиянием локальной вибрации. 

Е. Болезнь Рейно. 

80. Изучены условия труда вальщиков леспромхоза, работающие с 

бензопилой (масса 15 кг) в течение 6 часов за рабочую смену. Вальщик 

работает стоя, кистями рук сжимает резиновые рукоятки бензопилы с силой 

150-200 Н, которые держит на уровне поясницы. Укажите вид вибрации за 

источником возникновения, которая действует на рабочих в данных 

условиях. 

A. Технологическая А. 

B. Транспортно-технологическая. 

C. Транспортная. 

D. Транспортная Б. 

Е. Локальная. 

81. Рабочий, занятый обработкой отливок на литейном производстве, держит 

шлифовальный инструмент весом 10 кг, 260 минут за смену. Работа 

осуществляется длительным сокращением мышц, при этом в двигательный 

центр непрерывно поступает поток импульсов, что достаточно быстро 

вызывает истощение функционального потенциала и развития усталости. 

Какую работу выполняет рабочий?  

А. Позитивную динамическую работу.  

В. Негативную динамическую работу.  

С. Напряженную работу.  

D. Тяжелую работу.  

E. Статическую работу.  

82. В процессе работы на конвейере работница пакует детские игрушки в 

картонные коробки. Длительность одной операции составляет 20 секунд, 

которая содержит 5 разнообразных элементов. Работа проводится сидя. 

Существенное уменьшение уровня работоспособности  женщины 

регистрируется уже в начале 3-го часа работы. Чем можно объяснить такое 

быстрое развитие усталости? 

А. Влиянием производственного шума. 

В. Вынужденной рабочей позы. 

С. Гиподинамией. 

D. Монотонностью труда. 

E. Влиянием производственной вибрации. 
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83. Рабочий гвоздевого цеха, 35 лет, стаж на данном производстве 10 лет, 

работает в условиях высокочастотного интенсивного шума, при 

периодическом осмотре установлен диагноз "Профессиональная тугоухость". 

Что является основанием для такого диагноза? 

А. Данные аудиометрии. 

В. Стаж работы на данном производстве. 

С. Характеристика шуму на данном производстве. 

D. Результаты исследования показателей ЦНС. 

Е. Результаты исследование состояния внутреннего уха. 

84. Дайте определение понятия ―ультразвук‖:  

А. Акустические колебания среды с частотой менее 20 Гц. 

В. Оптические колебательные движения системы с упругими связями.  

С. Акустические колебание среды с частотой свыше 20000 Гц.  

D. Механические колебательные движения системы с упругими связями. 

E. Периодические колебательные движения системы с упругими 

связками.  

85. На рабочем месте испытания авиационных двигателей зарегистрирован 

аэродинамический шум на уровне 102 дБА. Какое из профилактических 

мероприятий является наиболее эффективным в данном случае? 

А. Использование активных глушителей. 

В. Установление двигателя на шумоизолирующий фундамент.  

С. Точная подгонка деталей двигателя. 

D. Рационализация режима труда и отдыха. 

E. Использование индивидуальных противошумных вкладышей. 

86. При проведении очередного медосмотра обрубщика литейного цеха, со 

стажем работы 7 лет, на основании жалоб и объективного обследования 

установлен диагноз: вибрационная болезнь, II стадии, от действия локальной 

вибрации. С помощью какого прибора можно объективно исследовать 

степень вредного влияния вибрации на организм обрубщика литья?  

А. Измеритель вибрационной чувствительности.  

В. Низькочастотной виброизмерительной аппаратуры.  

С. Измерителя шума и вибрации.  

D. Аудиометра.  

E. Аудиотестера.  

87. При аудиометрическом исследовании слуховой функции рабочего-токаря 

установлено, что в конце рабочей смены временный сдвиг порога слуховой 

чувствительности составлял 5 дБ на оба уха. Как можно диагностировать эти 

функциональные изменения в слуховом анализаторе рабочего? 

А. Тугоухость. 

В. Утомление. 

С. Переутомление. 

D. Адаптация. 

E. Усталость. 

88. Состояние здоровья промышленных рабочих характеризуется 

показателями: а) заболеваемостью с временной утратой трудоспособности; б) 
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травматизмом; в) профессиональной заболеваемостью; г) неспецифической 

заболеваемостью.  

A. а, б, в.  

B. б, в, г.  

C. б, в.   

D. а, в, г.  

Е. а, в, г.  

89. Для профилактики внутрибольничных инфекций, которые передаются 

воздушно-капельным путем, в инфекционном  отделении планируются 

полные боксы. Они состоят из тамбура, палат, шлюза. Какая еще структурная 

часть должна  входить в состав бокса?     

A. Смотровая. 

B. Санузел.    

C. Медсестринский пост.    

D. Манипуляционный кабинет   

E. Кабинет врача.   

90. При гигиеническом обследовании больницы установлено, что площадь на 

одну кровать в палатах на две кровати и больше составляет: в  инфекционном 

отделении для детей – 7 м
2
, в инфекционном отделении для взрослых – 8 м

2
, 

в ожоговых палатах – 9 м
2
, в радиологическом отделении – 10 м

2
, в палатах 

интенсивной терапии – 13 м
2
. В каких палатах площадь на одну кровать не 

отвечает гигиеническим требованиям?     

A. В ожоговых палатах.   

B. В инфекционном отделении для взрослых.      

C. В инфекционном отделении для детей.    

D. В палатах интенсивной терапии.   

E. В радиологическом отделении.    

91. Чистоту воздуха в помещении операционной оценивали по содержанию 

диоксида углерода (СО2), количеству гемолитических стрептококков и 

стафилококков в 1м
3
 воздуха, общему микробному обсеменению. Какой 

главный критерий чистоты воздуха в операционной? 

A. Содержание диоксида углерода.  

B. Количество гемолитических стрептококков в 1м
3
 воздуха.  

C. Количество гемолитических стафилококков в 1м
3
 воздуха.  

D. Общее микробное обсеменение (микробное число).  

E.  Количество гемолитических кокков в 1 м
3
 воздуха. 

92. Операционный блок  рационально расположить: 

A. На первом этаже приемного корпуса.
 

B. На одном из этажей палатного отделения.
 

C. Изолированно от палатных отделений, в виде самостоятельного 

блока.
 

D. На отдельном этаже в лечебно-диагностическом отделении.
 

Е.  В отдельном корпусе больницы. 

93. Универсальный показатель антропогенного (биогенного) загрязнения  

воздуха больничных палат:  
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A. Окисляемость воздуха. 
 

B. Диоксид углерода.
 

C. Индол.
 

D. Фенол.
 

Е. Аммиак. 

94. Под строительство больницы в районном центре отведен земельный 

участок общей площадью 2,0 гектаров. Стационар, какой максимальной 

мощности может быть построен на этом земельном участке?     

A.  На 100 коек.   

B. На 400 коек.   

C. На 800 коек. 

D. На 200 коек.  

E. Больше 1000 коек.    

95. В операционной областной клинической больницы проведено измерение 

параметров микроклимата. Установлено, что: средняя температура воздуха 

составляет 22
0
C, относительная влажность воздуха - 48%, скорость движения 

воздуха - 0,1 м/с. Дайте гигиеническую оценку микроклимату операционной:  

A. Микроклимат дискомфортный.  

B. Микроклимат дискомфортный с повышенной влажностью.  

C. Микроклимат дискомфортный с повышенной скоростью движения 

воздуха.  
D. Микроклимат дискомфортный охлаждающий.  

E. Микроклимат комфортный. 

96. При санитарной экспертизе проекта инфекционной больницы было 

установлено, что основными архитектурно-планировочными помещениями 

являются боксы и полубоксы. Отсутствием, какого элемента полубокс 

отличается от бокса?   

А. Палаты  

В. Санитарного узла.  

С. Шлюза.  

D. Входа с улицы. 

E. Входа из отделения.  

97. При расследовании случая вспышки внутрибольничной инфекции в 

детском отделении проведено обследование медперсонала на носительство 

стафилококковой инфекци методом разведения. При каком количестве 

колоний образующих единиц (КОЕ) персонал считается носителем?    

А. 1000.   

В. 100.   

С. 250.   

D. 500.   

E. 750.   

98. На земельном участке больницы 25% площади занято зданиями, 60% - 

зелеными насаждениями и 15 % припадает на хозяйственный двор и проезды. 

Каким путем необходимо улучить планировку участка больницы? 

A. Увеличить процент застройки.    
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B. Уменьшить процент, что приходится на хозяйственный двор и 

проезды.  
C. Уменьшить процент озеленения.   

D. Уменьшить процент застройки.    

E. Увеличить процент озеленения.  

99. В населенном пункте планируется строительство многопрофильной 

больницы на 500 коек. Где на больничном участке необходимо разместить 

поликлинику?  

A. В садово-парковой зоне.  

B. Около хозяйственной зоны.  

C. Около центрального входа.  

D. В центре участка около лечебных корпусов.  

E. Размещение поликлиники на территории участка не разрешается.  

100. В состав бокса входят:  

A. Палата, санитарная комната, отдельный вход с улицы для 

больного. 

B. Палата, санитарная комната, шлюз для персонала, отдельный 

вход с улицы для больного. 

C. Палата, санитарная комната, вход для персонала и больных со 

стороны коридора отделения. 

D. Палата, санитарная комната, отдельный вход для персонала и 

больных с улицы. 

Е. Набор помещений бокса зависит от профиля и коечности 

больницы.  

101. В связи с увеличением гнойно-септических осложнений после 

оперативного лечения проведено обследование медицинских работников 

хирургического отделения на носительство стафилококка. В результате 

прямого посева материала из зева одного из врачей на чашке Петри с 

желточно-солевым агаром обнаружен сплошной рост колоний. Какое 

мероприятие по профилактики гнойно-септических осложнений является 

первоочередным? 

А. Временно отстранить врача от участия в операциях. 

В. Обязать врача носить маску в палатном отделении. 

С. Назначить врачу смазывания передних отделов носа 1% мазью 

гексахлорофена. 

D. Назначить врачу полоскания зева 1% спиртным раствором 

хлорфилипта 3 раза в день.  

Е. Назначить врачу пройти медицинский осмотр у отоларинголога и 

стоматолога. 

102. На земельном участке больницы 15% площади занято зданиями, 55% - 

зелеными насаждениями и 30 % припадает на хозяйственный двор и проезды. 

Каким образом необходимо улучить планировку участка больницы? 

A. Увеличить процент застройки.    

B. Уменьшить процент, что приходится на хозяйственный двор и 

проезды.  
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C. Уменьшить процент озеленения.   

D. Уменьшить процент застройки.    

E. Увеличить процент озеленения.   

103. При плановом обследовании медицинского персонала у одного из 

врачей выявлено носительство менингококка. Этот врач 2 месяца назад 

переболел менингитом. Какая форма носительства у врача?  

А. Злостное. 

В. Реконвалесцентное острое. 

С. Реконвалесцентное хроническое. 

D. Транзиторное. 

Е. Здоровое. 

104. Бокс от полубокса отличается: 

A. Ничем не отличается.  

B. Наличием входа с улицы.
 

C. Наличием шлюза для персонала.
 

D. Наличием санитарной комнаты.
 

Е. Наличием общего входа из отделения для персонала и больного. 

105. При лабораторном исследовании воздуха больничной палаты 

установлено: общее количество микроорганизмов в воздухе 2500 в 1 м
3
, 

из них 125 – гемолитический стрептококк. Какие мероприятия 

необходимо провести с целью обеззараживания воздуха в палате? 

A. Инфракрасное облучение воздуха. 

B. Электроаэроионизация воздуха. 

C. Распыление 0,5% раствора хлорамина в воздухе. 

D. Ультрафиолетовое облучение бактерицидными лампами. 

Е. Кондиционирование воздуха. 

106. Для соблюдения лечебно-охранительного режима в палатах 

максимальный уровень звука (дБА) днем не должен превышать? 

A. 25 дБА. 

B. 35 дБА. 

C. 40 дБА. 

D. 50 дБА. 

E. 60 дБА. 

107. При плановом медицинском обследовании медицинского персонала у 

одного из врачей выявлено носительство St. aureus. При предыдущем 

медицинском обследовании у него было выявлено носительство E. coli. Какая 

форма носительства у врача?  

А. Здоровое. 

В. Реконвалесцентное острое. 

С. Реконвалесцентное хроническое. 

D. Транзиторное. 

Е. Злостное.  

108. Можно ли использовать для выписки больных помещения, 

предназначенные для приема неинфекционных больных? 

A.  Можно. 
 



 100 

B.  Нельзя.
 

C.  Можно в малокоечных больницах.
 

D.  Можно в многокоечных больницах.
 

Е.  Можно в разные дни недели по расписанию администрации. 

109. Площадь бокса на 1 койку должна составлять: 

A. 9 м
2
. 

B. 18 м
2
. 

C. 22 м
2
. 

D. 25 м
2
. 

Е. 27 м
2
. 

110. Оптимальные для палат терапевтического отделения показатели 

микроклимата: 

A. Температура воздуха 18
0
С, относительная влажность 45%, 

скорость движения воздуха 0,2 м/с.
 

B.  Температура воздуха 24
0
С, относительная влажность 75%, 

скорость движения воздуха 0,5 м/с.
 

C. Температура воздуха 25
0
С, относительная влажность 25%, 

скорость движения воздуха 0,1 м/с.
 

D. температура воздуха 18
0
С, относительная влажность 80%, 

скорость движения воздуха 0,1 м/с.
 

Е. температура воздуха 20
0
С, относительная влажность 65%, 

скорость движения воздуха 0,15 м/с. 

111. На земельном участке сельской больницы на 100 коек выделены 

следующие зоны: лечебного корпуса для неинфекционных больных, 

лечебного корпуса для инфекционных больных с разделенными садово-

парковыми зонами, а также хозяйственная зона, в которой расположено 

патологоанатомическое отделение. Какое нарушение допущено при 

зонировании участка? 

A. Расположение инфекционного отделения на участке больницы. 

B. Обособление садово-парковых зон. 

C. Размещение патологоанатомического отделения в хозяйственной зоне. 

D. Разграничением зон для инфекционных и неинфекционных больных.  

E. Расположение патологоанатомического отделения на участке 

больницы. 

112. При выявлении внутрибольничной инфекции в стационаре необходимо 

проводить определенную группу мероприятий по их профилактике. Какое из 

перечисленных ниже мероприятий имеет первоочередное значение? 

A. Проведение дезинфекции во всех помещениях стационара. 

B. Усиление контроля за стерилизацией инструментов. 

C. Специфическая иммунопрофилактика. 

D. Выявление и изоляция источника инфекции. 

E. Изоляция больного с повышенной температурой. 

113. При плановом обследовании медицинского персонала у одного из 

врачей выявлено носительство St. aureus. Носительство этого возбудителя 
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было выявлено и при предыдущем медицинском обследовании. Какая форма 

носительства у врача?  

А. Злостное. 

В. Реконвалесцентное острое. 

С. Реконвалесцентное хроническое. 

D. Транзиторное. 

Е. Здоровое. 

114. При выборе земельного участка под строительство больницы 

необходимо учитывать уровни городского шума на ее территории. Какой 

эквивалентный уровень звука (дБА) допускается на территории больницы с 7 

часа до 23 часа? 

A. 65 дБА. 

B. 35 дБА. 

C. 25 дБА. 

D. 45 дБА. 

Е. 55 дБА. 

115. Предельно допустимое содержание диоксида углерода в воздухе  

больничных палат.  

A. 0,01 %.  

B. 0,04 %.  

C.  0,1 %.   

D. 0,2 %.  

E. 0,3 %.  

116. При обследовании гигиенических условий работы врачей в 

операционной получены следующие параметры: t=22
0
С, скорость движения 

воздуха 0,1 м/с, влажность 55%, содержание СО2 - 0,1%, кратность 

воздухообмена 8. Определите, какой из параметров не соответствует норме?  

A. Температура.  

B. Влажность.  

C. Воздухообмен.  

D. Скорость движения воздуха.  

E. Содержание СО2.  

117. В воздухе палат детской инфекционной больницы обнаружено 

следующее содержание СО2: в палате №1 — 0,15%, в палате №2 — 0,25%, в 

палате №3 — 0,07%. Укажите в какой палате содержание СО2 отвечает 

гигиеническим требованиям.  

A. В палате №1.  

B. В палате №2.  

C. В палате №3.  

D. Во всех палатах.  

E. Ни в одной палате. 

118. По поручению врача медицинская сестра провела измерения, 

необходимые для оценки микроклиматических условий палаты 

терапевтического отделения. Результаты измерений: средняя температура 

воздуха составляет 20°С, скорость движения воздуха – 0,2 м/с, относительная 



 102 

влажность воздуха – 45%. Дайте гигиеническую оценку микроклимата 

палаты.  

A. Микроклимат комфортный. 

B. Микроклимат дискомфортный, охлаждающий.  

C. Микроклимат дискомфортный, перегревающий. 

D. Микроклимат дискомфортный с повышенной влажностью воздуха.  

E. Микроклимат дискомфортный с пониженной влажностью воздуха. 

119.  В манипуляционной световой коэффициент, yгoл падения световых лучей 

на  рабочее место медсестры и угол отверстия отвечают гигиеническим 

нормам, а коэффициент естественной освещенности зимой недостаточный. 

Что может быть основной причиной несоответствия между указанными 

показателями естественной освещенности? 

A. Большое расстояние рабочего места от окна. 

B. Недостаточная площадь окон. 

С. Покрытые изморозью окна. 

D. Затенение окон противостоящими домами. 

Е. Большая площадь манипуляционной 

120. В районной больнице на 300 коек образуются твердые бытовые отходы 

и специфические  отходы: перевязочный материал, ампутированные 

конечности и др. Определите оптимальный вариант утилизации 

специфических отходов.   

A. Вывоз на мусороутилизационную станцию.  

B. Компостирование.  

C. Вывоз на усовершенствованные свалки.   

D. Обезвреживание в биотермических камерах.  

E. Сжигание.   

121. Одна палатная секции в терапевтических отделениях проектируется на? 

A.  Не регламентируется.
 

B.  На 20  коек.
 

C.  На 30  коек.
 

D.  На 50 коек.
 

Е.  На 60 коек. 

122. Общая площадь палаты терапевтического отделения составляет 28 м
2
. 

На какое максимальное количество коек рассчитана эта комната? 

А. 5. 

В. 1. 

С. 2. 

D. 3. 

E. 4. 

123. Бокс инфекционного отделения имеет площадь 22 м
2
. На какое 

максимальное количество коек он может быть рассчитан? 

А. 4. 

В. 2. 

С. 3. 

D. 1. 



 103 

E. 5. 

124. В населенном пункте планируется строительство больницы. При 

обосновании площади земельного участка, который отводится под 

строительство, врачу в первую очередь необходимо обратить внимание на:  

А. Териториальные размеры населенного пункта.  

В. Систему больничного строительства.  

С. Категорийность населенного пункта.  

D. Уровень заболеваемости населения.  

E. Коечный фонд больницы.  

125. Проектом больницы предусмотрено разделение больничных корпусов на 

три группы: больничные, лечебно-диагностические и хозяйственные, 

которые соединены между собой подземными переходами. Какая  система 

застройки применена при проектировании больницы? 

А. Периметрическая. 

В. Смешанная.  

С. Централизованная. 

D. Децентрализованная. 

E. Централизованно-блочная. 

126.  Какая группа приборов не относится к приборам для проведения 

радиационного контроля:  

А. Рентгенометры и микрорентгенометры.  

В. Радиосигнализаторы.  

С. Индивидуальные дозиметры.  

D. Переносные радиометры.  

E. Лабораторные радиометры.  

127. Назовите мероприятия защиты от внутреннего облучения: 

А. Увеличение расстояния между источниками излучения и 

работающими. 

В. Выполнения правил техники безопасности при работе с 

радиоактивными веществами.  

С. Сокращение времени работы с радиоактивными веществами.  

D. Использования защитных экранов.  

E. Герметизация мест хранения радиоактивных веществ.  

128. Какой вид излучения является наиболее опасным при внутреннем 

облучении? 

А. -излучение.  

В. -излучение.  

С. -излучение.  

D. Позитронное излучение. 

E. Рентгеновское излучение. 

129. Назовите качественную характеристику ядерных превращений :  

А. Экспозиционная доза.  

В. Поглощенная доза.  

С. Период полураспада.  

D. Эквивалентная доза.  
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E. Время облучения.  

130. Укажите длину пробега в биологических тканях отдельных видов 

ионизирующего излучения : 

А. Рентгеновское - до 15 см. 

В.  (электромагнитное) - до 20 см. 

С.  (электроны, позитроны) - до 0,5 см. 

D.  (ядра гелия) - до 1 см. 

E. Нейтронное – пронизывает. 

131. Назовите виды доз, которые образуются ионизирующим излучением, и 

единицы их измерения :  

А. Суммарная доза – Кулон.  

В. Мощность дозы - мкВт/кв см.  

С. Экспозиционная доза - Рентген, Кулон/кг.  

D. Фоновая доза - мкР/час.  

E. Предельная доза - бэр, Зиверт.  

132. Назовите принцип противорадиационной защиты в случае медицинского 

облучения: 

А. Принцип невмешательства. 

В. Принцип предупреждения. 

С. Принцип нарастания. 

D. Принцип непревышения. 

E. Принцип пороговости. 

133. Назовите основной фактор, который влияет на радиочувствительность 

органов и тканей:  

А. Кислотно-щелочное равновесие.  

В. Содержимое белков.  

С. Характер питания.  

D. Масса тела.  

E. Содержимое воды в тканях.  

134. Студент имеет приборы: счетчик Эбера, счетчик Гейгера, аппарат 

Кротова, прибор Мищука, прибор Эбера. Какой прибор он должен 

использовать для определения радиоактивности?  

А. Счетчик Эбера.  

В. Счетчик Гейгера.   

С. Аппарат Кротова.  

D. Прибор Мищука.  

E. Прибор Эбера.  

135. В радиологическую лабораторию молокоперерабатывающего завода 

города М. поступили пробы молока, доставленного из акционерного 

сельскохозяйственного предприятия "Ариадна". Результаты анализа 

показали, что содержимое радионуклидов  цезия- 137 находится на уровне 55 

Бк/кг, стронция- 90 ― 2 Бк/кг. Определите наиболее правильный вариант 

заключения:  

А. Молоко может употребляться без ограничений.  

В. Пригодное для переработки в сухое молоко.  
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С. Пригодное для изготовления сгущенного молока.  

D. Пригодное для употребления после дезактивации. 

E. Молоко не пригодно к употреблению и подлежит утилизации.  

136. Укажите верное определение категории лиц, которые получают 

облучение, в соответствии с "Нормами радиационной безопасности":  

А. Категория А - врачи, которые работают с источниками 

ионизирующего излучения.  

В. Категория Б - средний и младший персонал радиологических 

заведений.  

С. Категория В - больные, которые проходят курс радиотерапии.  

D. Категория А - персонал, который непосредственно контактирует с 

источником излучения.  

E. Категория Б - работники атомных электростанций.  

137. Укажите основные правила техники безопасности и личной гигиены при 

работе с радиоактивными веществами:  

А. Запрещается работать в нерабочее время.  

В. Запрещается проводить дезактивацию одежды и оборудования.  

С. Необходимо использовать радиопротекторы.  

D. Запрещается работать в обычной одежде.  

E. Запрещается работать больше 6 часов.  

138. Назовите единицы, которые используются в радиационной гигиене для 

измерения активности радиоактивных элементов:  

А. Кюри.  

В. Рентген/с.  

С. Рад/с.  

D. Грей/с.  

E. Зиверт/с.  

139. Укажите количественную меру радиоактивного распада:  

А. Количество ядерных превращений за единицу времени (активность). 

В. Плотность потока частиц.  

С. Период полураспада.  

D. Проникающая способность.  

E. Ионизирующая способность.  

140. Укажите длину пробега в воздухе отдельных видов ионизирующего 

излучения: 

А. Рентгеновское - 0,5-1м. 

В. Рентгеновское - десятки метров.  

С. α - десятки метров. 

D. β – сантиметры. 

E. γ - 0,5-1м. 

141. Укажите который из приведенных видов ионизирующего излучения не 

относится к корпускулярному: 

А. α - излучение. 

В. Β - излучение. 

С. γ - излучение. 
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D. Электронное.  

E. Протонное.  

142. Основным нормативным документом, который регламентирует уровни 

влияния ионизирующих излучений, является: 

А. Нормы радиационной безопасности НРБ- 69. 

В. Лимиты доз облучения для разных категорий облучаемых людей. 

С. Основные санитарные правила труда с источниками ионизирующих 

излучений. 

D. "Нормы радиационной безопасности Украины" НРБУ- 97. 

E. Первая группа радиационно-гигиенических регламентированных 

величин. 

143. Во время контроля радиационной обстановки в отделении лечения 

открытыми источниками ионизирующих излучений работниками службы 

радиационной безопасности было установлено, что уровень радиоактивного 

загрязнения β-активными нуклидами рабочих поверхностей находится на 

уровне 900 част/мин.см
2
, спец одежды ― 420 част/минв.см

2
. Сделайте 

наиболее правильный вариант заключения о возможности работы персонала 

в данных условиях:  

А. Робота может  проводиться в течение всего рабочего дня.  

В. Робота может проводиться в течение 2 часов за рабочую смену.  

С. Робота может проводиться в течение 4 часов за рабочую смену.  

D. Робота может проводиться в течение 1 часа за рабочую смену.  

E. Робота может проводиться лишь при условии приема 

радиопротекторных препаратов.  

144. Как изменится доза облучения при увеличении расстояния к источнику в 

2 раза: 

А. Уменьшится в 2 раза.  

В. Увеличится в 2 раза. 

С. Уменьшится в 4 раза. 

D. Увеличится в 4 раза. 

E. Уменьшится на 50%. 

145. Укажите один из основных видов лучевых поражений:  

А. Морфологические.  

В. Соматико-стохастические.  

С. Внутриклеточные.  

D. Генетические. 

E. Ионизирующие.  

146. Назовите один из видов соматических лучевых поражений:  

А. Доминантные генные мутации.  

В. Заболевание крови.  

С. Острая лучевая болезнь.  

D. Рецесивные генные мутации.  

E. Лейкозы. 

147. Назовите группу ―критических‖ органов при радиационном облучении в 

зависимости от радиочувствительности, которые относятся к III группе:  
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А. Красный костный мозг, центральная нервная система.  

В. Голени, верхние конечности, желудочно-кишечный тракт.  

С. Все тело, гонады, красный костный мозг.  

D. Щитовидная железа, мышечная и жировая ткани, почки, органы 

желудочно-кишечного тракта, легкие, хрусталик глаза.  

E. Кожа, костная ткань, кисти, ступни и голени.  

148. Легкая форма острой лучевой болезни развивается при облучении, 

эквивалентная доза которой равняется: 

А. 1-10 мЗв (0, 1-1 Бэр). 

В. 0,5-1 Зв (50-100 Бэр). 

С. 1-2,5 Зв (100-250 Бэр). 

D. 2, 5-4 Зв (250-400 Бэр). 

E. 4-10 Зв (400-1000 Бэр). 

149. Хроническая лучевая болезнь развивается при облучении, эквивалентная 

доза которого равняется: 

А. 5-10 мЗв/сутки (500-1000 Бэр/сутки). 

В. 1-5 мЗв/сутки (100-500 Бэр/сутки). 

С. 0,5-1 мЗв/сутки (50-100 Бэр/сутки). 

D. 0,1-0,5 мЗв/сутки (10-50 Бэр/сутки). 

E. 0,05-0,1 мЗв/сутки (5-10 Бэр/сутки). 

150. Назовите лимит эффективной дозы за год для лиц, которые отнесены  

категории А в соответствии с НРБУ-97: 

А. 1 мЗв/год (0,1 Бэр/год). 

В. 2 мЗв/год (0,2 Бэр/год). 

С. 5 мЗв/год (0,5 Бэр/год). 

D. 20 мЗв/год (2 Бэр/год). 

E. 40 мЗв/год (4 Бэр/год). 

151. В радиологическом отделении для внутриполостной терапии 

используется гамма-установка типа «Агат», источником излучения которой 

есть изотоп кобальта, что находится в стальной ампуле. Какой из 

перечисленных способов защиты персонала от влияния ионизирующего 

излучения с учетом типа источника необходимо использовать в первую 

очередь? 

А. Использование средств индивидуальной защиты и санитарная 

обработка персонала. 

В. Герметизация установки. 

С. Мероприятия планировочного характера (зонирование помещения). 

D. Планирование помещений с эффективной вентиляцией. 

E. Экранирование источника. 

152. Для создания радиационной безопасности медицинского персонала 

рентгенодиагностического кабинета использованы защитные средства типа 

экранов: просвинцованное стекло на экране рентгенаппарата, большая и 

малая передвижные защитные ширмы, занавески и защитные рукавицы с 

просвинцованной резины. Какие еще средства экранирования необходимы? 

А. Ограничение продолжительности рабочего дня. 
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В. Резиновые сапоги с добавлением свинца. 

С. Нагрудный фартук с просвинцованной резины. 

D. Дистанционное управление рентгенаппаратом. 

E. Указанных средств достаточно. 

153. Назовите единицы, которые используются в радиационной гигиене для 

измерения эквивалентной дозы:  

А. Кюри.  

В. Беккерель.  

С. Кулон/кг.  

D. Рад/с. 

E. Зиверт.  

154. Назовите группу ―критических‖ органов при радиационном облучении в 

зависимости от радиочувствительности, которые относятся к I группе:  

А. Красный костный мозг, центральная нервная система.  

В. Щитовидная железа, мышечная и жировая ткани, почки, органы 

желудочно-кишечного тракта, легкие, хрусталик глаза.     

С. Все тело, гонады, красный костный мозг.  

D. Кожа, хрящевая ткань, жировая ткань, нервная ткань. 

E. Кожа, костная ткань, кисти, ступни и голени.  

155. Средняя форма острой лучевой болезни развивается при облучении, 

эквивалентная доза которой равняется: 

А. 1-10 мЗв (0, 1-1 Бэр). 

В. 0, 5-1 Зв (50-100 Бэр). 

С. 1-2,5 Зв (100-250 Бэр). 

D. 2, 5-4 Зв (250-400 Бэр). 

E. 4-10 Зв (400-1000 Бэр). 

156. Назовите лимит эффективной дозы за год для населения категории Б в 

соответствии с НРБУ-97:  

А. 1 мЗв/год (0,1 Бэр/год). 

В. 2 мЗв/год (0,2 Бэр/год). 

С. 5 мЗв/год (0,5 Бэр/год). 

D. 10 мЗв/год (1 Бэр/год). 

E. 20 мЗв/год (2 Бэр/год). 

157. В радиологическом отделении больницы для лечения злокачественных 

новообразований используют гамма-установки лучевой терапии типа ―Агат‖ 

и другие закрытые источники ионизирующих излучений. Какие из 

перечисленных мероприятий необходимо использовать для защиты 

персонала во время работы с радиоактивными источниками такого типа? 

А. Сокращение времени работы и экранирование источника. 

В. Увеличение расстояния к источнику и соблюдению правил личной 

гигиены. 

С. Систематическое очищение поверхностей от радиоактивных 

загрязнений и сокращение времени работы. 

D. Герметизация установок и организация вентиляции помещения. 
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E. Экранирование источника и использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

158. К органам санитарно-эпидемической службы обратился гражданин Д., 

который работает на объекте с радиационно-ядерной технологией, с 

просьбой разъяснить принцип расчета лимита дозы для лиц категории А. 

Заведующий радиологическим отделением ответил, что лимит дозы 

рассчитывается за суммой эффективных доз облучения от всех 

индустриальных источников излучения. К этой сумме не включают (укажите 

наиболее правильный вариант): 

А. Все перечисленные дозы.   

В. Дозу, которую получают при медицинском обследовании или лечении.   

С. Дозу облучения от естественных источников излучения.   

D. Дозу, которая связана с аварийным облучением населения.   

E. Дозу облучения от техногенно-усиленных источников естественного 

происхождения.  

159. Назовите величину предельно допустимой дозы для врача-рентгенолога 

за одну рабочую неделю:  

А. 0,1 мЗв (0,01 Бэр). 

В. 0,2 мЗв (0,02 Бэр). 

С. 0,4 мЗв (0,04 Бэр).  

D. 1 мЗв (0,1 Бэр).  

E. 10 мЗв (1 Бэр).  

160. Назовите дозову границу облучения для населения категории В в 

соответствии с НРБУ-97: 

А. 0,5 мЗв. 

В. 1 мЗв. 

С.0,05 мЗв. 

D. 10 мЗв. 

E. 0,025 мЗв. 

161. Назовите основную дозиметрическую величину, которая характеризует 

радиационную обстановку в радиологическом отделении больницы, которое 

предназначено для лечения открытыми источниками ионизирующих 

излучений:  

А. Поглощенная доза.  

В. Эквивалентная доза.  

С. Экспозиционная доза.  

D. Плотность потока частиц.  

E. Уровень радиоактивного загрязнения поверхностей.  

162. В Луганской областной больнице рентгендиагностического кабинета, 

для создания радиационной безопасности медицинского персонала 

использованны защитные средства типа экранов: просвинцованое стекло на 

экране рентгенкабинета, большая и малая передвижные защитные ширмы, 

нагрудный фартук с просвинцованного материала. Какие еще средства 

экранирования необходимы?  

А. Резиновые сапоги с добавлением свинца.   
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В. Завеса и защитные рукавицы с просвинцованной резины.   

С. Дистанционное управление рентгенаппаратом.   

D. Ограничение продолжительности рабочего дня. 

E. Указанных мероприятий достаточно. 

163. На какую величину увеличивается регламентированная площадь 

рентген-процедурной при установке второго рентгенаппарата? 

А. На 5 м
2
. 

В. На 10 м
2
. 

С. На 15 м
2
. 

D. На 20м
2
. 

E. На 34 м
2
. 

164. К какой группе радиационной опасности принадлежат радионуклиды с 

умеренной радиационной опасностью? 

А. А 

В. Б 

С. В 

D. Г 

E. Не принадлежат ни к одной из групп 

165. Какой вид ионизирующего излучения используют при работе с 

закрытыми источниками? 

А. -излучение. 

В. - излучение. 

С. - излучение. 

D. - и - излучение. 

E. - и - излучение. 

166. К какой категории принадлежат больные, исследования которых 

проводят за клиническими показаниями при неонкологических заболеваниях 

с целью уточнения диагноза и (или) выбора тактики лечения. 

А. Категория Ад. 

В. Категория Бд. 

С. Категория Вд. 

D. Категория Гд. 

E. Не принадлежат ни к одной из категорий. 

167. Какой рекомендованный предельный уровень годового облучения лиц 

категории Вд в соответствии с НРБУ-97? 

А. 100 мЗв. 

В. 50 мЗв. 

С. 20 мЗв. 

D. 2 мЗв. 

E. 1 мЗв. 

168. Назовите максимальные дозовые нагрузки персонала радиологического 

отделения за рабочую неделю:  

А. 10 мР.  

В. 20 мкР.  
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С. 30 мкР.  

D. 40 мР.  

E. 50 мР.  

169. Назовите лимит эффективной дозы за год для лиц, которые отнесены к 

категории А (лица, которые постоянно или временно работают с 

источниками ионизирующего излучения): 

А. 0,01 мЗв/год.  

В. 0,1 мЗв/год.  

С. 20 мЗв/год.   

D. 0,01 мЗв/год.  

Е. 100 мЗв/год.  

170. Укажите, в каком подразделении радиологического отделения больницы 

существует наибольшая опасность внешнего облучения персонала (категория 

А):  

А. В отделении дистанционной лучевой терапии.  

В. В отделении для лечения закрытыми источниками с использованием        

дистанционных манипуляторов.  

С. В отделении для лечения полуоткрытыми радиоизотопами.  

D. В отделении для лечения открытыми радиоизотопами.  

E. В отделении радионуклидной диагностики.  

171. Рентгенологический кабинет ГРБ №2 расположен на втором этаже, 

имеет площадь 40 м
2
. Пульт управления вынесен за экранированную ширму. 

Сопредельных с кабинетом по вертикали и горизонтали палат нет. Какое 

минимальное количество помещений должно входить в состав 

рентгенкабинета?   

А. 1.   

В. 2.   

С. 3.   

D. 4.   

E. 5.   

172.  Какой вид ионизирующего излучения используют при работе с 

открытыми источниками? 

А. -излучение. 

В. - излучение. 

С. - излучение. 

D. - и - излучение. 

Е. - и - излучение. 

173. Единица измерения экспозиционной дозы в системе СИ: 

A. Грей/с.
 

B. Зиверт.
 

C. Рад/с.  

D. Кулон/кг.  

Е. Бер/с.  
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174. Единица измерения удельной активности ионизирующего излучения в 

системе СИ: 

A. Грей/с.
 

B. Бк/кг.
 

C. Рад/с.  

D. Кулон/кг. 

Е. Бер/с.  

175. Какую максимальную суммарную дозу облучения радиолог может 

получить за 10 лет работы? 

A. 100 мЗв. 

B. 200 мЗв. 

C. 300 мЗв.
 

D. 400 мЗв. 

Е. 500 мЗв. 

176. При увеличении расстояния в 3 раза, доза ионизирующего излучения, 

уменьшится или увеличится и во сколько раз? 

А. Увеличится в 3 раза. 

В. Увеличится в 6 раз. 

С. Увеличится в 9 раз. 

D. Уменьшится в 3 раза. 

Е. Уменьшится в 9 раз. 

177. Единица измерения эквивалентной дозы в системе СИ: 

А. Кюри.  

В. Зиверт.  

С. Беккерель.  

D. Грей.  

Е. Рад.  

178. Единица измерения мощности поглощенной дозы в системе СИ: 

A. Грей/с.
 

B. Зиверт.
 

C. Рад/с.  

D. Кулон/кг.  

Е. Бер/с.  

179. К детерминированным эффектам воздействия ионизирующего 

излучения не относятся:  

А. Острая и хроническая лучевая болезнь. 

В. Лучевое бесплодие. 

С. Лучевые ожоги.  

D. Злокачественные новообразования.  

Е. Радиационная катаракта.  

180. Какое ионизирующее излучение, характеризуется наибольшей 

проникающей способностью? 

A. α-излучение.  

B. β-излучение.  

C. γ- излучение.  
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D. Нейтронное излучение. 

Е. рентгеновское излучение. 

181. Какое ионизирующее излучение, характеризуется наибольшей 

ионизирующей способностью? 

A. α-излучение. 

B. β-излучение.  

C. γ- излучение.  

D. Нейтронное излучение. 

Е. Рентгеновское излучение. 

182. Назовите основную дозиметрическую величину, характеризующую 

радиационную обстановку в помещениях радиологического отделения 

больницы, предназначенных для проведения дистанционной лучевой 

терапии:  

А. Поглощена доза.  

В. Эквивалентная доза.  

С. Экспозиционная доза.  

D. Плотность потока частиц.  

Е. Активность радионуклида.  

183. Во сколько раз необходимо увеличить расстояние, чтобы уменшить дозу  

ионизирующего излучения в 4 раза ? 

А. Увеличить в 2 раза. 

В.  Увеличить в 4 раза. 

С. Увеличить в 6 раз. 

D. Уменьшить в 2 раза. 

Е.  Уменьшить в 4 раза. 

184. В результаті аварії на АЕС, яка супроводжувалась викидом радіаційного 

палива в атмосферу відбулося забруднення великої території радіонуклідами, 

що призвело до підвищення фону іонізуючого випромінювання, збільшення 

яких захворювань у населення цих територій слід очікувати у майбутньому:   

А. Новоутворення злоякісні.   

В. Захворювання шлунково–кишкового тракту.   

С. Серцево-судинні захворювання.   

D. ЛОР-захворювання.  

E. Очні хвороби.   

185. Мегаритмы – это ритмы от: 

А. От милисекунд до 30 минут. 

В. От 30 минут до 28 часов. 

С. От 28 часов до 20 дней. 

D. От 20 дней до 1 года.  

Е. От 1 года до десятков лет. 

186. Акрофаза ритма – это : 

А. Отрезок времени, в течение которого регистрируется минимальный 

уровень функции. 

В. Отрезок времени, в течение которго  регистрируется максимальный 

уровень функции. 
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С. Разница между максимальным и минимальным значением 

биологического ритма. 

D. Минимальное значение биологического ритма. 

Е. Максимальное значение биологического ритма. 

187. Биоритмы это: 

А. Физиологические колебания реакций в ответ на раздражение 

В. Психологические реакции организма в ответ на действие внешних 

факторов 

С. Более или менее регулярные изменения характера и интенсивности  

биологических процессов.  

D. Автономные процессы организма, которые направлены на 

выздоровление. 

Е. Биологический водитель ритма сердца. 

188. Продолжительность биоритма  интеллектуальной  активности: 

А. 23 дня. 

В. 26 дней. 

С. 28 дней. 

D. 30 дней. 

E. 33 дня. 

189. Мезоритмы – это ритмы от: 

А.  Милисекунд до 30 минут. 

В.  30 минут до 28 часов. 

С.  28 часов до 20 дней. 

D.  20 дней до 1 года.  

Е.  1 года до десятков лет. 

190. Продолжительность биоритма  эмоциональной активности: 

А. 23 дня. 

В. 28 дней. 

С. 33 дней. 

D. 42 дня. 

Е. 55 дней. 

191. Биологический эффект воздействия ЭМП радиочастот не зависит от:  

A. Частоты колебаний.  

B. Длительности воздействия.  

C. Интенсивности поля.  

D. Влажности воздуха.  

E. Режима облучения.   

192. Макроритмы – это ритмы от: 

А.  Милисекунд до 30 минут. 

В.  30 минут до 28 часов. 

С.  28 часов до 20 дней. 

D.  20 дней до 1 года.  

E.  1 года до десятков лет. 

193. Продолжительность биоритма  физической активности: 

А. 23 дня. 
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В. 26 дней. 

С. 28 дней. 

D. 30 дней. 

E. 33 дня. 

194. В структуре особенностей личности ведущее место занимают: 

А. Поведенческие реакции на изменения социальных условий жизни. 

В. Свойства темперамента. 

С. Эмоциональные реакции человека. 

D. Исследование формирования навыков. 

Е. Контроль саморегуляции поведения. 

195. Микроклимат производственных помещений характеризуется 

комплексом показателей: а) температурой воздуха, б) влажностью воздуха, в) 

барометрическим давлением, г) скоростю движения воздуха, д) температурой 

охлаждающих поверхностей.  

А. а, б, в.  

B. а, б, г, д.  

C. а, в, г, д.  

D. б, в, г.  

Е. в, г, д. 

196. При лабораторном исследовании воздуха больничной  палаты 

установлено: общее количество микроорганизмов в воздухе 2500 в 1 м
3
, из 

них 125 - гемолитический стрептококк. Какие мероприятия необходимо 

провести с целью обеззараживания воздуха в палате?  

A. Инфракрасное облучение воздуха. 

B. Ультрафиолетовое облучение бактерицидными лампами. 

C. Распыленность 0,5 % раствора хлорамина в воздухе. 

D. Электроаэроионизация воздуха. 

Е. Кондиционирование воздуха. 

197. Среди населения, проживающего вблизи предприятия по производству 

пестицидов, динамически повышается уровень врожденных пороков 

развития,  выражающихся  центральным параличом, идиопатией и слепотой 

новорожденных. Соединения, какого загрязнителя окружающей среды может 

обусловить развитие данной патологии? 

А.  Хром. 

В. Стронций. 

С. Кадмий. 

D. Железо. 

Е.  Ртуть. 

198. На территории города отмечено повышенное содержание марганца в 

атмосферном воздухе, питьевой воде и продуктах питания 

сельскохозяйственного происхождения. Какое  действие оказывают 

указанные факторы на здоровье населения?  

A. Синергическое.  

B. Комбинированное.  

C. Сочетанное.  
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D. Комплексное.  

E. Раздельное.  

199. Объективные признаки утомления: а) снижение количественных 

показателей трудовой деятельности, б) усталость, в) увеличение количества 

брака в выполняемой работе, г) увеличение количества дней временной 

нетрудоспособности, д) ухудшение показателей функционального состояния 

органов и систем работающего.  

А. а, б, в.  

В. б, в, г.  

С. б, в, д.  

D. а, в, д.  

Е. в, г, д. 

200. К отдаленным эффектам воздействия ядов на организм относятся: а) 

гонадотропный, б) эмбриотропный, в) нефрогенный, г) мутагенный.  

А. а, б, в.  

В. а, б, г.  

С. а, в, г.  

D. б, в, г.  

Е. а, б, в, г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


