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Мамандық бойынша тест: 2-пән
1. Нұсқаулар келесі жағдайларда жедел түрдегі қаралуға жатады:
A) Қызметкердің қалауы бойынша
B) Жұмыстағы, жазатайым оқиғалар мен апаттарды тергеу нәтижелері
бойынша.
C) Сот үкімнің қалауы бойынша
D) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерi, мемлекеттiк
нормативтерi және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерi өзгерген кезде
E) Еңбек қорғау инспектордың қалауы бойынша
F) Жаңа жабдықтар мен технологияларды енгізу кезінде;
G) Жұмыс берушінің қалауы бойынша
2. Еңбек процесінің қарқындылығын бағалау төмендегі көрсеткіштер
бойынша жүзеге асырылады
A) Жүктің біртұтастығы
B) Қолмен көтерілген және тасымалданатын тауарлардың массасы
C) Ауысымдық жұмыс
D) Статикалық жүктеме
E) Физикалық динамикалық жүктеме
F) Стереотиптік еңбек қозғаласы
3. Еңбек қорғауды басқару жүйесі бойынша жұмыс тобының жұмысын
ұйымдастырудың көздері:
A) Еңбекті қорғау саласындағы қызметті жақсарту мүмкіндіктерін
талқылау мақсатында ұйым басшыларын қәсіподақ ұйымдарының
қызметкерлерімен және өкілдерімен кездесуін ұйымдастыру
B) Еңбекті қорғау саласындағы қызметті жақсарту мүмкіндіктерін
талқылау мақсатында еңбек жөніндегі уәкілеті органның
қызметкерлерімен және өкілдерімен ұйым басшыларының кездесуін
ұйымдастыру
C) Жазатайым оқиғалардың себептерін анықтау
D) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы қызметті жақсарту
мүмкіндіктерін талқылау мақсатында ұйым басшыларын өнеркәсіптік
қауіпсіздік жөніндегі қызметкерлерімен және инспекторлармен кездесуін
ұйымдастыру
E) Кәсіби аурулардың себептерін анықтау
F) Ұйым басшыларының кәсіподақ ұйымдарының қызметкерлерімен және
өкілдерімен олардың басқару жүйесін дамыту мен енгізудегі күтілетін
рөлін анықтау бойынша кездесулерін ұйымдастыру
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4. Ықпал ету жолдары:
A) Физиологиялық
B) Кешенді
C) Психологиялық
D) Жүйелік
E) Әлеуметтік - психологиялық
F) Ұйымдастырушылық және әкімшілік
G) Экономикалық, мотивациялық
5. Ұйымдағы еңбекті қорғаудың жай-күйін алдын ала талау нәтижелері
кіммен келісіледі
A) Ұйым басшылығымен
B) Еңбек жөніндегі уәкілетті органмен
C) Өрт инспекциясымен
D) Кәсіподақ ұйымымен
E) Медициналық ұйымымен
F) Полициямен

6. Еңбекті қорғауды басқару жүйесін әзірлеу жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыру туралы шешім қабылдағаннан кейін қалыптасады:
A) Өндіріс озаттарынан 4 тобы
B) Жұмыс тобы
C) Қызметкерлер секторы
D) Қызметкерлер бригадасы
E) Басқару тобы
F) Топ басшысын тағайындайды
7. Іздеу механизмін болжау:
A) Болжауды іздестіру кезінде еңбек қорғауды басқарудың оңтайлы
нұсқаларына назар аудару
B) Болжам жүйенің істен шығу себептерін қарастырады
C) Болжам қазіргі жағдайды ескереді және келешекте жүйенің күйін
аңықтайды
D) Болжам кәсіпорынның модернизациялау жолдарын ескереді
E) Болжам еңбек қорғауды басқару жүйесінің нақты жағдайын ескереді
F) Болжам жүйенің ағымдағы жағдайын ескереді
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8. Сүзгіш газқағарларды қолдану көрсеткіштері:
A) Ауа ағының жылдамдығы 25 м\с кем емес
B) Жұмыс аймағы ауасының ылғалдығы 30 кем емес %
C) Жұмыс аймағының тозаңдануы 200 шекті жұмыс концентрациясы
артық емес
D) Атмосферадағы оттегінің құрамы 18-ден кем емес %
E) Жұмыс аймағының жарықтануы 250лк кем емес
F) Жұмыс аймағы ауасының температурасы 20С жоғары емес
9. Еңбек қорғауды басқарудың функциялары:
A) Жұмыс көрсеткіштерін айқындау
B) Еңбек қорғауды басқару жүйесін қалыптастыру және еңбек қорғау
жағдайын бақылау
C) Қауіпсіздік пен еңбек қорғауды дамыту бойынша жұмыстарды
ынталандыру
D) Қызметкерлердің кәсіби сәйкестігін қамтамасыз ету
E) Орындаушылардың орындау барысын бақылау және қызметін
үйлестіру
F) Еңбек қауіпсіздігі бойынша талаптарды және нормативтерді ұсыну
10. Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым
оқиғалардан сақтандыру кезінде сақтанушының:
A) сақтандыру тәуекелін бағалау үшін тәуелсіз сарапшыны тартуға
құқылы
B) Сақтанушыға сақтандыру жағдайы кезінде шығындарды азайту үшін
жұмсаған шығыстарды өтеуге
C) Уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі қызметкерді куәландыру
кезінде қатысуға
D) Сақтандыру жағдайын тексеру мәселелелрі жөніндегі шешімге
уәкілетті органға немесе сотқа шағымдануға
E) сақтандыру тәуекелін бағалау үшін сақтанушы объектілеріне тексеру
жүргізу
F) Сақтанушы қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру
шартының талаптарымен таныстыру және оның құқықтары мен
міндеттерін түсіндіру
G) Сақтандыру жағдайларының алдын алу бойынша ұсынымдар беру
H) Сақтандыру жағдайлары жөніндегі ақпаратты тексеруге және
қажетболған жағдайда тиісті уәкілетті органдарға сұрау салу жіберуге

