1. Які заходи примусу можуть застосовувати приватні охоронці?
2. Який нормативний акт дозволяє охоронцям не допустити на об'єкт охорони осіб,
які не пред'явили встановлених документів:
3. У якому нормативному акті містяться, порядок застосування охоронцями заходів
фізичного впливу та спеціальних засобів?
4. Що вважається прогулом відповідно до КЗпП України?
5. При необхідної обороні суб'єктом посягання, що відбивається обороняється, є:
6. Дії по перегляду охоронцями документів відвідувачів об'єкта охорони (а також
огляду внесеного і виноситься ними майна, реєстрації та обробці їх персональних
даних) можуть здійснюватися:
7. Охоронець, який несе службу в офісному приміщенні почув звуки пострілів в
сусідній кімнаті. Який з варіантів дій йому слід обрати?
8. Який спосіб оптимальний для інформування відвідувачів
пропускного режиму, встановлених на об'єкті, що охороняється:

про

правила

9. Який додатковий спосіб застосовується для уточнення фактичної приналежності
документа і його автентичності при перегляді (перевірці) документів:
10. У автомашині з вантажем, що супроводжується охоронцем, при проходженні
поза населеним пунктом відбулася поломка двигуна, потребує ремонту силами
водія. Який з варіантів дій охоронця найбільш оптимальний для охорони?
11. Яке технічний засіб дозволяє охоронцеві непомітно передати на приймальноконтрольний прилад сигналізації прихований сигнал тривоги?
12. При використанні технічних засобів охорони, комп'ютерної та оргтехніки
охоронцеві в частині технічних вимог по їх експлуатації слід керуватися:
13. Основні типи вогнегасників, які використовуються в якості первинних засобів
пожежогасіння:
14. Який клас захисту бронежилета (жилета захисного) дозволяє захиститися від
вогню з пістолета ПМ і револьвера системи «Наган»?
15. Захист від якої зброї не забезпечується Бронешоломи (шоломами захисними)
1-3 класів захисту?
16. При проведенні ШВЛ (штучної вентиляції легенів) методом «рот в ніс»
необхідно:
17. Після надання першої допомоги при пораненні слід звернутися в медичний
заклад для профілактики правця:

18. Які дії проводяться при проникаюче поранення грудної клітини (з виходом
повітря в плевральну порожнину)?
19. Куди накладається кровоспинний джгут на кінцівку при кровотечі?
20. Час накладення джгута:
21. Чи може приватний охоронець не тільки затримати особу, яка вчинила
протиправне посягання на охороняється майно, а й забрати у правопорушника
зброю та інші знаряддя злочину (при їх очевидному наявності)?
22. Охоронцю забороняється застосовувати спеціальні засоби:
23. У яких випадках факт того, що громадянин раніше був засуджений за злочин,
не є перешкодою для працевлаштування за професією охоронець?
24. З метою забезпечення надання послуг із захисту життя і здоров'я громадян
України видача зброї на пости і маршрути:
25. Чи можуть дії охоронця щодо захисту життя
розцінюватися як дії в стані необхідної оборони:

і
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26. Чи має право громадянин України, який має спеціальність «Охоронець»,
здійснювати охоронну діяльність самостійно, без працевлаштування в приватної
охоронної організації:
27. Перша дія (перший етап)
стаціонарних постах охорони:

при

перегляді

(перевірці)

документів

на

28. Друга дія (другий етап) при перегляді (перевірці) документів на стаціонарних
постах охорони:
29. Третя дія (третій етап) при перегляді (перевірці) документів на стаціонарних
постах охорони:
30. Четверта дія (четвертий етап) при перегляді (перевірці) документів на
стаціонарних постах охорони:
31. радіонаправленіям називається спосіб організації радіозв'язку:
32. У структурі огорожі периметра об'єкту, що охороняється приватною охороною
об'єкта можуть застосовуватися (використовуватися):
33. Пост вважається прийнятим під охорону новою зміною після:
34. Які з перерахованих нижче наручників не використовуються в охоронну
діяльність?
35. Ефективна відстань при використанні струменевих газових балончиків:

36. Першою дією (першим етапом) при наданні першої допомоги є:
37. Другим дією (другим етапом) при наданні першої допомоги є:
38. Третім дією (третім етапом) при наданні першої допомоги є:
39. Техніка накладення джгута передбачає:
40. Час накладення джгута:
41. Відповідно до чинного законодавства при необхідній обороні допускається
заподіяння шкоди:
42. Яка мінімальна тривалість щорічної відпустки, передбачені КЗпП України?
43. До якого виду озброєння відноситься електрошокові пристрій,
охоронцеві в приватної охоронної організації для роботи на посаді?

видане

44. Чи повинен охоронець безперешкодно допустити на об'єкт, що охороняється
осіб, які представилися працівниками правоохоронних органів?
45. Шкода, заподіяна в стані крайньої необхідності:
46. Порушення охоронцями правил носіння зброї і патронів до нього тягне:
47. Яка відмінність є в послідовності дій при виявленні предметів, імовірно містять
отруйні речовини (ОР), в порівнянні з діями при виявленні вибухових речовин
(ВВ) і вибухових пристроїв (ВУ):
48. При знаходженні на посаді з охорони стаціонарного об'єкта охоронець помітив
бійку, яка відбувається в безпосередній близькості до об'єкту. Який з варіантів дій
охоронця на об'єкті найбільш правильний:
49. Ефективні тактичні дії охоронців з огляду автомобіля на предмет можливого
встановлення вибухових пристроїв починаються:
50. Рішення про незаплановану зупинку автомобіля, на якому слід група охорони
майна, що перевозиться автомобільним транспортом, є обґрунтованим у випадку,
якщо зупинка проведена:
51. Охоронні телевізійні системи повинні бути стійкі:
52. Який тип (модель) носиться металодетектора забезпечує приховане
розпізнавання наявності зброї (металевого предмета великої маси) під одягом
відвідувача на відстані до 70 см .:
53. До первинних засобів пожежогасіння відносяться:
54. Ефективна відстань при використанні аерозольних газових балончиків:

55. Перед одяганням наручників на правопорушника необхідно:
56. Що застосовується для обробки рани при наданні першої допомоги?
57. До забитого місця необхідно прикласти:
58. При пошкодженні кісток передпліччя або гомілки шину накладають:
59. Найбільша ефективність надання допомоги при виведенні потерпілого з
непритомності досягається:
60. Допомагаючи потерпілому, охоронець надає йому:
61. Чи допускається розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в разі
одноразового появи працівника на робочому місці в стані алкогольного або
наркотичного сп'яніння?
62. Право приватних охоронців затримувати на місці правопорушення особа, яка
вчинила протиправне посягання на охороняється майно закріплено:
63. Яке діяння визнається адміністративним правопорушенням?
64. При відбиття нападу на охоронця, він має право застосувати видане йому в
приватній охоронній організації спеціальні засоби:
65. Чи передбачено нормативними правовими актами України застосування
охоронцями спеціальних засобів для відбиття нападу, безпосередньо загрожує
життю і здоров'ю охоронюваних громадян?
66. По яких місцях на тілі правопорушника приватному охоронцеві забороняється
нанесення ударів спеціальним засобом - гумовою палицею?
67. Ефективні тактичні дії
охороняється припускають:

охоронців

із

забезпечення

безпеки
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68. На ПЦС (пульт централізованого спостереження) приватного охоронного
підприємства, що має договірні зобов'язання про виїзд своїх співробітників на
об'єкти, що охороняються, надійшов сигнал з об'єкту про спрацювання
сигналізації. Який з варіантів дій чергового ПЦС в цьому випадку є правильним:
69. Найбільш ефективним способом забезпечення безпеки
(перевірці) документів у відвідувачів охоронюваних об'єктів є:

при

перегляді

70. У неробочий час на об'єкт, що охороняється звернулися особи, з проханням
надати допомогу потерпілому від ДТП, що сталося навпроти входу на об'єкт. Який з
варіантів дій охоронця на об'єкті найбільш правильний:
71. Найбільш правильним варіантом дій охоронця в разі спрацювання рамки
металодетектора при проході відвідувача на об'єкт, що охороняється (якщо
правилами проходу передбачено пред'явлення всіх металевих предметів) є:

72. Охоронці ГБР (групи швидкого реагування) приватного охоронного
підприємства прибутку на спрацювання сигналізації на об'єкт, що охороняється
майновий об'єкт. Який з варіантів оснащення і дій охоронців найбільш
правильний:
73. Який з наведених прикладів діалогу охоронців за коштами радіозв'язку
найбільш точно відповідає правилам радіообміну (дисципліни зв'язку):
74. Ефективна відстань при використанні струменевих газових балончиків:
75. Палка гумова ПР-73М, є спецзасобом:
76. Дії по наданню першої допомоги при хімічних опіках:
77. Дії по наданню першої допомоги при харчовому отруєнні:
78. Які правила надання першої
поранення в черевну порожнину?

допомоги

дотримуються

при

проникаюче

79. При виникненні болю в області серця в першу чергу необхідно:
80. При попаданні сльозоточивих і подразнюючих речовин в очі необхідно:
81. Проти кого приватним охоронцям забороняється застосовувати спеціальні
засоби?
82. Після досягнення якого віку громадянин має право займатися охоронною
діяльністю?
83. Чи підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна тому, хто посягає особі в стані
необхідної оборони, якщо при цьому не було допущено перевищення меж
необхідної оборони?
84. Відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність» під об'єктом охорони
розуміють:
85. Надання охоронних послуг в спеціальній форменому одязі відповідно до
закону є:
86. Яке діяння визнається злочином?
87. Яке з
тактичним:

перерахованих
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88. Які ознаки, що застосовуються при складанні словесного портрета, дозволяють
найбільш швидко і достовірно виділити описується особа в натовпі?
89. Що з нижче перерахованого перевіряється під час перевірки автентичності
документа:

90. Процедура заступництва охоронця на пост з охорони стаціонарного об'єкта
починається:
91. Основне призначення системи оповіщення на об'єкті, що охороняється:
92. Яке поняття визначається, як «сукупність спільно діючих технічних засобів
виявлення проникнення (спроби проникнення) на об'єкт, що охороняється, збору,
обробки, передачі та подання в заданому вигляді інформації про проникнення
(спробі проникнення) та іншої службової інформації»?
93. Який з режимів допускає одночасне відкриття обох дверей (воріт) тамбура
безпеки (вхідного шлюзу)?
94. Який клас захисту бронежилета (жилета захисного) дозволяє захиститися від
вогню з пістолетів ТТ, ПСМ?
95. Який тип газового балончика
охоронними структурами:

дозволений

у

використанні

приватними

96. При опікової рани необхідно:
97. При попаданні сльозоточивих і подразнюючих речовин на шкіру слід:
98. Дії по допомоги потерпілому при попаданні чужорідного тіла в дихальні
шляхи?
99. Реакція зіниці потерпілого на світло свідчить:
100. В якому порядку проводяться заходи першої допомоги при пораненні?
101. При звільненні трудова книжка видається працівникові:
102. Заподіяння шкоди, менш значного, ніж відвернена шкода, є обов'язковою
умовою правомірності дій:
103. Чи зобов'язаний охоронець здавати наявну в нього спеціальні засоби при
перельоті через територію України на повітряному судні? (3-4 розряд)
104. Які види спеціальних засобів дозволяється використовувати в приватної
охоронної діяльності?
105. В яких випадках охоронцю
використовувати спеціальні засоби?

дозволяється
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попереджати
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106. Охоронцям забороняється перешкоджати:
107. Оптимальними діями щодо забезпечення припинення агресії натовпу щодо
об'єкта охорони є:

108. На об'єкті, що охороняється у одного з двох озброєних охоронців стався
серцевий напад. Які дії другого охоронця будуть оптимальними:
109. Виділення серед відвідувачів об'єктів осіб з нестандартною поведінкою і їх
подальший контроль є:
110. Хто має право видаляти з місця виявлення, а при наявності необхідних
навичок - розміновувати вибухові пристрої:
111. Які з наведених нижче відомостей по загальноприйнятими правилами
радіообміну можуть передаватися відкритим текстом по радіозв'язку?
112. Система тривожної сигналізації на об'єкті організовується з використанням
принципу:
113. На що звертається пріоритетну увагу при забезпеченні охорони в місцях
проведення масових заходів?
114. Яким способом перевіряється фіксація замків наручників, які не загрозлива
нормальному кровообігу у правопорушника?
115. Після стрілянини з газових пістолетів (револьверів) їх чистка проводиться:
116. В якому обсязі проводяться заходи при припиненні серцевої діяльності і
дихання у потерпілого?
117. При пошкодженні кісток плеча або стегна шину накладають:
118. При вимушеному тривалому накладення кровоспинний джгут необхідно:
119. Порядок надання першої допомоги при відкритих переломах.
120. Дії по наданню першої допомоги при термічних опіках:
121. Охоронці при забезпеченні внутрішньооб'єктного і пропускного режимів
стала їм відома інформацію про підготовлювані або вчинені злочини, а також про
дії, про обставини, що створюють на об'єктах охорони загрозу безпеці людей
зобов'язані негайно повідомляти:
122. За якими з перерахованих місць на тілі правопорушника допускається
нанесення ударів спеціальним засобом - гумовою палицею?
123. Які межі матеріальної відповідальності працівника перед роботодавцем?
124. До кримінально караним діянням відноситься:
125. Відповідно
визнається:
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126. Стан фіксації замків наручників слід перевіряти не рідше, ніж один раз:

127. При перегляді документів, що пред'являються відвідувачами відповідно до
правил, встановлених адміністрацією об'єктів, що охороняються, додаткову увагу
слід приділяти:
128. Яка з наведених нижче класифікацій найбільш широко охоплює можливі
види охоронюваних об'єктів:
129. Початкові дії охоронця в разі спрацювання вибухового пристрою на об'єкті,
що охороняється:
130. Найбільш ефективними заходами щодо забезпечення безпечної охорони
майна при його транспортуванні (щодо коштів, що інкасуються з об'єкта
працівниками комерційних банків) є:
131. Основне призначення системи контролю та управління доступом (СКУД):
132. Для огляду важкодоступних внутрішніх порожнин різних предметів, пристроїв
та конструкцій використовується:
133. В разі наявності на об'єкті (посту) охорони вогнегасника із зірваною
(порушеною) пломбою охоронцеві слід:
134. Який клас захисту бронежилета (жилета захисного) дозволяє захиститися від
вогню з автоматів АК-74, АКМ?
135. Чи можуть сертифіковане в установленому порядку електрошокові пристрої і
іскрові розрядники вітчизняного виробництва використовуватися в приватної
охоронної діяльності?
136. Дії по наданню першої допомоги при обмороженні:
137. Правильна транспортування потерпілого, що знаходиться без свідомості
виробляється:
138. Способи тимчасової зупинки кровотечі:
139. Під час надання першої допомоги при носовій кровотечі, необхідно:
140. Положення потерпілого при проведенні серцево-легеневої реанімації:
141. Відповідно до Кримінального кодексу України під крадіжкою розуміється:
142. Страхування громадян, що займаються приватною охоронною діяльністю, на
випадок їх загибелі, отримання каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я в зв'язку
з наданням охоронних послуг здійснюється (в порядку, встановленому
законодавством України):
143. В якому з перелічених випадків на працівника покладається матеріальна
відповідальність перед роботодавцем в повному розмірі заподіяної шкоди
(відповідно до КЗпП України)?

144. Відповідно до Кримінального кодексу України під розкраданням розуміються:
145. Відповідно до Кримінального кодексу України під розбоєм розуміється:
146. Огляд приватними охоронцями на об'єктах охорони, на яких встановлено
пропускний режим, що в'їжджають на об'єкти охорони (виїжджають з об'єктів
охорони) транспортних засобів та внесеного (виноситься) майна повинен
проводитися в присутності:
147. На об'єкт, що охороняється намагаються пройти особи, що представилися
працівниками позавідомчої охорони органів внутрішніх справ, які прибули на
спрацювання сигналізації. Охоронець повинен:
148. Який нормативний акт дозволяє охоронцям не допустити на об'єкт охорони
осіб, які не пред'явили встановлених документів:
149. При припиненні спроби проникнення групи правопорушників на об'єкт, що
охороняється найбільш ефективним і раціональним засобом протидії є:
150. Початкові дії охоронця при виявленні предмета з ознаками вибухового
пристрою:
151. Перша дія
радіозв'язку:

охоронця

при

організації

передачі

інформації

по

каналу

152. Основне призначення системи охоронного телебачення:
153. Технічні вимоги до воріт з електроприводом і дистанційним управлінням
передбачають:
154. В якій якості газові пістолети і револьвери можуть видаватися охоронцям в
приватної охоронної організації?
155. Не рекомендується застосовувати електрошокові пристрої (Ешу) і іскрові
розрядники:
156. При проведенні ШВЛ (штучної вентиляції легенів) методом «рот в рот»
необхідно:
157. Частота вдування повітря в хвилину при проведенні ШВЛ (штучної вентиляції
легенів) становить:
158. Ритм серцево-легеневої реанімації, виконуваної однією особою, що надає
допомогу:
159. Для ефективного
отруєннях необхідно:

промивання

шлунка

160. При стенокардії болю носять характер:
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