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ВСТУП 

 

Збірник тестових завдань складено відповідно до робочої програми 

дисципліни «Технічні засоби митного контролю», для студентів які навчаються за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» . 

Метою навчальної дисципліни «Технічні засоби митного контролю» 
(ТЗМК) є формування у студентів необхідних знань і навичок, що пов’язані з 

вибором, призначенням, будовою, принципом дії, експлуатацією, ремонтом, 
технікою безпеки технічних засобів, які використовуються під час митного 

контролю. 
У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен знати: 

– функціональне призначення та сферу використання технічних засобів 
митного контролю; 

– конструкцію, принцип дії, технічні характеристики, організацію 
експлуатації та ремонту технічних засобів вітчизняних і закордонних фірм; 

– основні чинники, які впливають на ефективність роботи апаратів; 

уміти: 
– раціонально вибирати технічні засоби митного контролю та економічно 

обґрунтовано планувати технічне оснащення митниці з метою подальшого 
забезпечення економічної охорони державного кордону України;  

– збирати та розбирати, настроювати та регулювати режими роботи засобів і 
пристроїв, оволодіти навичками їх раціональної експлуатації та ремонту; 

– оцінювати ефективність застосування технічних засобів митного 
контролю. 

Вирішення проблеми підвищення ефективності підготовки спеціалістів з 
вищою освітою на сучасному етапі передбачає поліпшення контролю навчальної 

роботи студентів як важливого засобу управління процесом навчання. 
Одним із важливих методів контролю знань студентів викладачем і 

самоконтролю протягом семестру є тестування. За допомогою тестів визначається 

рівень теоретичної та практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни, 
здійснюється стимулювання студентів активно працювати на протязі всього 

навчального семестру. 
Застосування тестів для визначення рівня засвоєних теоретичних знань та 

набутих практичних навичок студентів приваблює завдяки таким практичним 
можливостям: 

– по-перше, тестування може мати за мету як формальне оцінювання (залік, 
іспит тощо), так і самоконтроль під час вивчення певної теми; 

– по-друге, тестування в змозі об’єктивно оцінити надані відповіді;  
– по-третє, тестування містить елементи гри, що сприяє зменшенню 

вірогідності стресу від контрольних заходів. 
Між тим, тестування вимагає від студента певного обсягу знань, бо укладачі 

тестів намагаються охопити не тільки лекційний матеріал академічної 
дисципліни, але й питання з нормативних, довідкових та наукових джерел. 
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Критерії оцінки знань студентів 
 

Перевірка та оцінювання знань студентів з дисципліни «Технічні засоби 
митного контролю» може проводитися декількома методами: 

 – поточний контроль; 

 – підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється в ході повсякденної роботи і служить, як 

оцінка якості засвоєння студентами знань, умінь і навичок з метою корекції їх 
навчальної діяльності. Поточний контроль проводиться по кожній темі з 

нарахуванням балів, які підсумовуються після вивчення всього курсу. 
Оцінювання знань студентів під час лабораторних занять проводиться за 

такими критеріями: 
1) ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу; 

2) ознайомлення з основною та додатковою літературою, а також із 
сучасною вітчизняною та зарубіжною літературою з питань, що розглядаються; 

3) вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді ситуацій, при 
виконанні завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

4) логіка, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії. 
При проведенні поточного тематичного тестування визначається рівень 

знань студентів з теоретичних питань курсу. 

Підсумковий  (семестровий) контроль з дисципліни проводиться у формі 
проведення іспиту. 

Проведення іспиту – це найважливіший метод контролю та оцінки знань 
студентів з дисципліни. 

Під час проведення тематичного контролю результати відповідей на 
тестові питання оцінюються за наступною методикою: 

   – вірна відповідь на всі питання (100% – оцінка «5»);  
– частково вірні відповіді (70% – оцінка «4»); 

– частково вірні відповіді (50% – оцінка «3»); 
– частково вірні відповіді (менш ніж 50% – оцінка «2»). 

Тести  є найбільш перспективними оціночними функціями контролю 
знань студентів,  засобом об’єктивності і надійності оцінювання цих знань. 
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ТЕМА 1. ВСТУП. ВИКОРИСТАННЯ  ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ  
В МИТНОМУ КОНТРОЛІ 

 
1. Яка  роль є основною в діяльності митної служби  України: 

а) економічна; 

б) політична; 
в) правова? 

 
2.  Митний контроль – це: 

а) встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і 
транспортних засобів через митний кордон України; 

б) сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї 
компетенції з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, 

законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, 
міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку;  

в) дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів 
через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення 

після проведення митних процедур. 
 

3. Митний контроль в Україні здійснюється шляхом:  

а) перевірки митних документів; 
б) митного огляду; 

в) переогляду. 
 

4. Під час проведення митного контролю форма та обсяг контролю  
визначаються: 

а) Державною митною службою України; 
б) митними органами самостійно; 

в) митними брокерами. 
 

5. Порядок здійснення митного контролю визначається: 
а) Державною митною службою України; 
б) Кабінетом Міністрів України; 

в) Міністерством внутрішніх справ України. 
 

6. Для здійснення митного контролю використовуються: 
а) спеціальні засоби; 

б) технічні засоби; 
в) візуальні засоби. 

 
7. Які установи використовуються для дослідження проб товарів під час 

їх митного контролю: 
а) відділ технічних засобів митного контролю та засобів зв’язку; 

б) державна митна служба; 
в) митні лабораторії? 
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8. Яка з наведених вимог є основною для ТЗМК, які застосовуються для 
перевірки справжності документів та атрибутів митного забезпечення:  

а) чутливість; 
б) придатність для контролю об’єктів різних форматів і форм; 
в) достатній кут огляду. 

 
ТЕМА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

ПРО ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 
 

1. Яка стаття митного кодексу України надає поняття «Технічних засобів 
митного контролю»: 

а) 324; 
б) 318; 

в) 100? 
 

2. Який орган митної служби займається постачанням технічних засобів 
митного контролю (ТЗМК) на митні пости України: 

а) Державна митна служба; 

б) господарчо-експлуатаційне митне Управління; 
в) митні лабораторії? 

 
3. Які показники доцільно враховувати для визначення необхідної 

кількості ліній митного контролю: 
а) мінімальні витрати на обслуговування об’єкта перевезень; 

б) кількість вантажних місць; 
в) середній допустимий час перебування об’єкта в системі обслуговування? 

 
4. Значення ТЗМК у проведенні митного огляду полягає в: 

а) зменшенні трудовитрат; 
б) збільшенні тривалості митного огляду; 
в)можливості контролю важкодоступних місць об’єктів, що досліджуються. 

 
5. ТЗМК за призначенням класифікуються на: 

а)  5 груп; 
б)  7 груп; 

в)  10 груп. 
 

6. ТЗМК за конструктивними особливостями класифікуються на: 
а) транспортерні та камерні; 

б) мобільні та прямопоказувальні;  
в) стаціонарні та портативні.  
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7. Засоби, що дозволяють контролювати вміст об’єктів контролю без їх 
розпакування – це: 

1) інтроскопи; 
2) мікроскопи; 
3) політести. 

 
8. Засоби інтроскопії – це: 

а) оглядові дзеркала; 
б) металошукачі; 

в) рентгенівські апарати. 
 

9. Із яких груп складаються електронні детектори матеріалів: 
а) детекторів дорогоцінних металів та каменів;  

б) детекторів валюти; 
в) металодетекторів; 

г) детекторів наркотичних речовин? 
 

10. Із яких груп складаються пошукові засоби митного контролю: 
а) металодетекторів; 
б) ультрафіолетових ліхтарів та флуоресцентних фломастерів; 

в) детекторів валюти та наркотичних речовин; 
г) ендоскопів, оглядових дзеркал, щупів, галогенних ліхтарів? 

 
ТЕМА 3. РЕНТГЕНІВСЬКІ АПАРАТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ БАГАЖУ, 

РУЧНОЇ ПОКЛАЖІ ТА ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ 
 

1.  Що лежить в основі роботи технічних засобів дистанційного 
рентгенівського контролю: 

а) магнітна проникність; 
б) принцип дифузії; 

в) радіоактивні промені? 
 
2.  Візуальне спостереження предметів, явищ, процесів всередині оптично 

непрозорих тіл називають: 
а) інтроскопією; 

б) телескопією; 
в) інтерференцією.  

 
3. На яких властивостях рентгенівських променів засновано їх 

використання в рентгенівських апаратах: 
а) невидимі оком; 

б) мають малу довжину хвиль; 
в) мають добру проникну здатність без суттєвого поглинання? 
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4. Які засоби митного контролю надають найбільш достовірну 
інформацію про наявність прихованих вкладень: 

а) металошукачі; 
б) рентгенівські апарати; 
в) оглядові дзеркала? 

 
5. Рентгенівські апарати лінійного сканування застосовують в основному 

для контролю: 
а) малогабаритних вантажів; 

б) великогабаритних вантажів; 
в) вантажів складної конфігурації; 

г) для вантажів органічного походження. 
 

6. За допомогою інспекційно-оглядових комплексів  здійснюється митний 
огляд: 

а) фізичних осіб; 
б) транспортних засобів і великогабаритних вантажів;  

в) тільки транспортних засобів. 
 

7. Які рентгенівські апарати потребують тривалої адаптації зору: 

а) рентгенотелевізійні; 
б) флюороскопічні; 

в) сканувальні? 
 

8. Що є джерелом рентгенівських променів у рентгенівському апараті: 
а) моноблок;; 

б) блок біологічного захисту 
в) світлозахисна кабіна? 

 
9. Який режим є оптимальним під час роботи рентгенівської трубки в 

рентгенівських апаратах типу «ВХ»: 
а) 120 кВ – 3мА; 
б) 50 кВ – 3 мА; 

в) 100 кВ – 5 мА? 
 

10. За якими властивостями розпізнає матеріали та відображає їх 
кольором на екрані рентгенівська система  «RAPISCAN-322»: 

а) за міцністю; 
б) за густиною; 

в) за оптичними властивостями? 
 

11. За допомогою якого матеріалу здійснюється радіаційний захист 

обслуговуючого персоналу під час роботи з рентгенівськими апаратами: 
а) сталі; 

б) алюмінію; 
в) свинцю? 
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12.  У скільки разів збільшує підконтрольний об’єкт рентгенівська 
система  «RAPISCAN-322»: 

а) 2...4 рази; 
б) 4...10 разів; 
в) 10-...0 разів? 

 
13. Який рентгенівський апарат є рентгенотелевізійним: 

а) «ВХ-150-1»; 
б) «Короб -А»; 

в) «RAPISCAN-322»?  
 

14. Який рентгенівський апарат є транспортерним: 
а) «Контроль-1»; 

б) «Заслон»; 
в) «POLІSCAN-7»? 

 
15. Які рентгенівські апарати є переносними: 

а) «ВХ-150-31», «ФИЛИН 6045»; 
б) «Контроль-1», «DRS Bagvision» 
в) «POLІSCAN-7», «Flat Scan»? 

 
16. Які рентгенівські комплекси використовуються для контролю 

легкових автомобілів та мікроавтобусів: 
а) «POLІSCAN-2»; 

б) «POLІSCAN-3»”; 
в) «POLІSCAN-8»”? 

 
17. Який рентгенівський апарат призначений для персонального огляду 

фізичних осіб: 
а) «DRS Secure Scan»; 

б) «POLІSCAN-7»; 
в) «ФИЛИН 6045»? 

 

18. Цифровий рентгенографічний сканер «DRS SecureScan» має таку 
кількість режимів роботи: 

а) три; 
б) два; 

в) один. 
 

19. Режим «Оптима» цифрового рентгенографічного сканера «DRS Secure 
Scan» дозволяє виявляти під час огляду фізичної особи небезпечні 

предмети: 
а) діаметром більш ніж 10 мм; 

б) діаметром більш ніж 2 мм; 
в) будь-яких розмірів.  
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20. Якою повинна бути потужність експозиційної дози випромінювання 
на робочих місцях оператора рентгенівської установки: 

а) не більше 1,8 мР/год; 
б) не більше 2,8 мР/год; 
в) не більше 4,0 мР/год? 

 
21.  Яке зображення підконтрольного об’єкта дає рентгенівський апарат 

на екрані: 
а) плоске; 

б) оптичне; 
в) об’ємне? 

 
 

 
ТЕМА 4. МЕТАЛОШУКАЧІ 

 
1. Металошукачі призначені для виявлення: 

а) неметалевих предметів; 
б) металевих предметів; 
в) дорогоцінних металів.  

 
2. Принцип дії металошукачів оснований на: 

а) електронних процесах; 
б) електромагнітних процесах; 

в) дифузійних процесах. 
 

3. Чим визначається ефективність виявлення прихованого металевого 
предмета металошукачем: 

а) чутливістю металошукача; 
б) робочим ресурсом металошукача; 

в) розмірами металошукача? 
 

4.  Селективне виявлення об’єктів – це здатність металодетектора 

реагувати на: 
а) металеві предмети, що мають ознаки зброї і вибухових пристроїв; 

б) всі без винятку металеві предмети; 
в) металеві предмети, не дозволені до переміщення через кордон. 

 
5. За конструктивними особливостями розрізняють металошукачі: 

а) ручні, мобільні, для поштових відправлень; 
б) ручні, стаціонарні, мобільні; 

в) ручні, стаціонарні, для поштових відправлень. 
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6. За яким принципом працює металодетектор стаціонарного 
металошукача: 

а) газової хроматографії; 
б) імпульсного намагнічування; 
в) електричним? 

 
7. У чому полягає  настроювання металодетектора «Шторм” на 

максимальну чутливість: 
а) у появі звукової і світлової сигналізації;  

б) у зникненні звукової і світлової сигналізації;  
в) інші варіанти? 

 
8. Які елементи металошукача можуть указувати на наявність металу під 

час митного контролю: 
а) лампочки індикації; 

б) пошуковий елемент; 
в) динамік? 

 
9. Які металошукачі є портативними: 

а) «Гамма»; 

б) «Марс»; 
в) «GARRETT PD-6500i»? 

 
10. Які металошукачі є стаціонарними: 

а) «Metor – 120»; 
б) «ЕВЕХ 612»; 

в) «Шпага-С»? 
 

11. Який металодетектор має арочне виконання: 
а) «GARRETT PD-6500i»; 

б) «АКА-7202»; 
в) «Лист конюшини ЕВ 610»? 

 

12. Яку індикацію виявлення металевих предметів має  металодетектор  
«Титан»: 

а) світлову; 
б) звукову; 

в) звукову та світлову? 
 

13. Від яких чинників залежить дальність виявлення підконтрольного 
об’єкта за допомогою металошукача: 

а) густини матеріалу; 
б) розміру об’єкта; 

в) кольору об’єкта? 
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14. Як проводиться живлення портативних металошукачів: 
а) від мережі; 

б) крізь джерело стабілізованої напруги; 
в) за допомогою батарей? 

 

15. У чому полягає динамічний режим роботи металошукача: 
а) у переміщенні приладу; 

б) у переміщенні підконтрольного об’єкта; 
в) у взаємному переміщенні приладу та об’єкта? 

 
16. Який металошукач має вбудовану систему дискримінації дрібних 

металевих предметів: 
а) «Марс»; 

б) «Уніскан»; 
в) «Шпага-Р»? 

 
17.  Який металошукач розпізнає метали по марках: 

а) «Уніскан»; 
б) «Шторм»; 
в) «АКА-7202»? 

 
18.  Які технічні дані характеризують чутливість роботи металошукача: 

а) вага приладу; 
б) максимальна відстань виявлення металевих предметів;  

в) термін служби приладу? 
 

 
ТЕМА 5. ЕЛЕКТРОННІ ДЕТЕКТОРИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 

 
1. Чому дорогоцінні метали не використовуються для виготовлення 

ювелірних виробів у чистому вигляді: 
а) м’які; 
б) мають малу механічну міцність; 

в) мають малу механічну міцність? 
 

2. Який метал найбільш частіше застосовується у виробництві ювелірних 
виробів як лігатура: 

а) срібло; 
б) кадмій; 

в) нікель? 
 

3. Який колір має золото найвищої проби: 

а) червоний; 
б) білий; 

в) жовтий? 
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4. Який  дорогоцінний метал є найтвердішим: 
а) срібло; 

б) золото; 
в) платина? 

 

5. Яка система проб існує в Україні у теперішній  час: 
а) каратна; 

б) золотникова; 
в) метрична? 

 
6. Наявність дорогоцінного металу у сплаві у визначених вагових 

одиницях має назву: 
а) лігатура; 

б) афіннаж; 
в) проба. 

 
7. Який вигляд має клеймо для золотих виробів: 

а) форма лопатки; 
б) фігура з випуклими протилежними горизонтальними боками; 
в) фігура двобічна кругла? 

 
8. Яке клеймо використовується для паладієвих виробів: 

а) усічено-овальної форми; 
б) у вигляді лопатки; 

в) довгастої форми із округленими кутами? 
 

9. Яке клеймо використовується для срібних виробів: 
а) двобічне кругле; 

б) усічено-овальної форми; 
в) у вигляді фігури з випуклими протилежними горизонтальними боками? 

 
10. Які процеси лежать в основі роботи детектора для визначення вмісту 

дорогоцінних металів «Проба-М»: 

а) електрохімічні; 
б) фізичні; 

в) оптичні?  
 

11. Детектор для визначення вмісту дорогоцінних металів «Проба-М» 
призначений для визначення: 

а) проби золота; 
б) проби платини; 

в) проби міді; 
г) інші варіанти.  
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12. Ручка тарування детектора для визначення вмісту дорогоцінних 
металів «Проба-М» призначена для: 

а) настроювання приладу; 
б) роботи приладу від блока живлення; 
в) для формування сигналу між протиелектродом та виробом, що 

ідентифікується. 
 

13. В основу функціонування електрохімічного детектора дорогоцінних 
металів і сплавів «ДеМон-Ю» покладено визначення: 

а) електрохімічного потенціалу; 
б) електричної провідності; 

в) густини. 
 

14. Скільки електродів має вимірювальна схема електрохімічного 
детектора дорогоцінних металів і сплавів «ДеМон-Ю»: 

а) один; 
б) два; 

в) три? 
 

15. В якому випадку робота електрохімічного детектора дорогоцінних 

металів і сплавів «ДеМон-Ю» супроводжується трьома звуковими 
сигналами: 

а) розряджена батарея; 
б) закінчився електроліт;  

в) не здійснена корекція зонда? 
 

16. Якою є оптимальна величина краплини електроліту на поверхні 
зразка під час роботи з електрохімічним детектором дорогоцінних металів і 

сплавів «ДеМон-Ю»: 
а) 0,5…1,0 мм; 

б) 1,0…1,5 мм; 
в) 1,5…2,0 мм.  

 

17. Яким є робочий елемент детектора «GOLD STAR»: 
а) платиновий електрод; 

б) цифровий дисплей; 
в) пластиковий контейнер? 

 
18. Для яких цілей необхідно вилучити повітря з вимірювальної камери 

датчика приладу «GOLD STAR» під час проведення досліджень: 
а) для здійснення тарування приладу; 

б) для запобігання отриманню помилкових показань; 
в) для отримання показань кольору золота? 
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19. Які зразки з дорогоцінних металів може ідентифікувати індикатор 
«ТЕST»: 

а) покриті золотом; 
б) наповнені золотом; 
в) виготовлені із сусального золота? 

 
20. Що є робочим елементом детектора «ТЕST»: 

а) світлодіод; 
б) контактна площадка для пальця; 

в) щуп-пробник? 
 

 
ТЕМА 6. ЕЛЕКТРОННІ ДЕТЕКТОРИ ДОРОГОЦІННИХ КАМЕНІВ 

 
1. Який мінерал є найтвердішим у природі: 

а) алмаз; 
б) графіт; 

в) корунд? 
 

2. Ваговою одиницею діамантів і сапфіра є: 

а) карат; 
б) грам; 

в) гран. 
 

3. Ваговою одиницею топаза є: 
а) карат; 

б) грам; 
в) тройська унція. 

 
4. Який процес є основним у роботі приладів щодо ідентифікації 

діамантів: 
а) оптичний; 
б) хімічний; 

в) тепловий? 
 

5. На чому заснований принцип дії детектора коштовних каменів 
«Кристал-ИК-01»: 

а) на вимірюванні напруги живлення; 
б) на вимірюванні сили струму; 

в) на вимірюванні теплопровідності? 
 

6. Яким є призначення детектора коштовних каменів «Кристал-ИК-01»: 

а) ідентифікація діамантів; 
б) ідентифікація напівкоштовних каменів; 

в) ідентифікація виробних каменів? 
г) інші варіанти? 



 16 

7. Якою може бути причина виникнення переривчастого звукового 
сигналу під час підготовки приладу «Кристал-ИК-01» до роботи: 

а) здійснилось торкання металевої оправи каменя; 
б) не зроблено калібрування приладу; 
в) розряджена акумуляторна батарея? 

 
8. Яким є призначення детектора коштовних каменів «DIATEST-2000»: 

а) ідентифікація діамантів; 
б) ідентифікація напівкоштовних каменів; 

в) ідентифікація виробних каменів? 
 

9. На чому засновано принцип дії детектора коштовних каменів 
«DIATEST-2000»: 

 а) на вимірюванні напруги живлення; 

 б) на вимірюванні сили струму; 
 в) на вимірюванні теплопровідності? 

 

10. Якою може бути причина відсутності горіння лампочки «Готово» 

після вмикання  детектора коштовних каменів «DIATEST-2000»: 
а) не зачищені зразок та наконечник щупа приладу; 
б) розрядження акумуляторної батареї; 

в) перегоріла лампочка; 
г) інші варіанти? 

 

11. Яку індикацію виявлення діамантів має детектор діамантів 

«DIAMOND STAR»: 
а) звукову сигналізацію; 

б) світлову індикацію; 
в) звукову та світлову сигналізацію? 

 

12. Що вказує на наявність діамантів під час роботи зі стаціонарним 
детектором діамантів «DIAMONEPROBE»: 

а) відхилення стрілки в зелену частину шкали; 
б) відхилення стрілки в червону частину шкали; 

в) стрілка знаходиться на межі двох шкал? 
 

13. Детектор алмазів і діамантів «Diamond Detector DS1326» розпізнає 

серед імітацій: 
а) цирконій; 

б) корунд; 
в) фіаніт-страз. 

 
14. Таблиця  на висувній панелі детектора дорогоцінних каменів  

«Presidium Duotester» містить інформацію про: 
а) теплопровідність каменя; 

б) відбиваючу здатність каменя; 
в) масу каменя. 
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15. Які прилади визначають розміри каблучок, приблизну вагу перлів та 
коштовних каменів: 

а) ваги; 
б) детектори коштовних каменів; 
в) каратоміри? 

 
16. Після вмикання детектора коштовних каменів «Кристал-ИК-01» 

лампочка «Готово» не горить. Якою може бути причина ? 
 

17. Під час роботи з детектором коштовних каменів «Кристал-ИК-01» 
стрілка приладу відхиляється в зелену частину шкали, а зразок, що 

досліджується, не є діамант. Як це можна пояснити ? 
 

 
ТЕМА 7. ЕЛЕКТРОННІ ДЕТЕКТОРИ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН 

 
1. Наркотична дія більшості наркотиків обумовлена  вмістом: 

а) поліфенолів; 
б) пектинів; 

в) алкалоїдів. 
 

2. До наркотичних речовин групи опію належать: 

а) гашиш; 
б) маріхуана; 

в) морфій, кодеїн, героїн. 
 

3. До наркотичних препаратів синтетичного походження належать: 

а) план; 
б) барбітурати; 

в) морфій. 
 

4. Які групи наркотиків можливо виявити за допомогою детектора 
«Канабіса»: 

а) природні; 

б) синтетичні; 
в) усі вищеназвані? 

 
5. Яку функцію виконує зонд детектора «Канабіса»: 

а) приклеювання липкої стрічки; 
б) зарядження акумулятора; 

в) взяття проби з об’єкта досліджень? 
 

6. Якими є показання мікроскопа приладу «Канабіса» під час виявлення 
рослинних наркотичних речовин: 

а) частинки серповідної форми із загостреним кінцем; 
б) частинки овальної форми з тупим кінцем; 

в) частинки зрізано-овальної форми із загостреним кінцем? 
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7. Після закінчення дослідження включається найбільша швидкість 
насоса повітрезабірника приладу «Канабіса» для: 

а)  уникнення помилкових показань приладу при подальших дослідженнях; 
б)  зарядження акумулятора; 
в)  проходження частинок через зонд до липкої стрічки. 

 
8. Для чого призначена акумуляторна батарея детектора «Канабіса»: 

а) для живлення повітрезабірника; 
б) для живлення лампочки підсвічування мікроскопа; 

в) для живлення динаміка; 
г) інші варіанти? 

 
9. Скільки режимів роботи має прилад для виявлення вибухових речовин 

та наркотиків «Sabre-2006»: 
а) два; 

б) три; 
в) чотири? 

 
10. Якою є тривалість виявлення вибухових речовин та наркотиків за 

допомогою приладу для виявлення вибухових речовин та наркотиків «Sabre-

2006»: 
а) 5...10 с; 

б) 10...15 с; 
в) 15...20 с? 

 
11. В чому полягає сутність дії системи детектування присутності 

наркотичних речовин «NDS-2000»: 
а) в газовій хроматографії дослідних зразків; 

б) в хімічному експрес-аналізі дослідних зразків; 
в) в імпульсному намагнічуванні дослідних зразків? 

 
12. Яку індикацію виявлення наркотичних речовин має система 

детектування присутності наркотичних речовин «NDS-2000»: 

а) звукову; 
б) світлову; 

в) світлову та звукову? 
 

 
 

ТЕМА 8. ЕЛЕКТРОННІ ДЕТЕКТОРИ ВАЛЮТ 
 

1. На якому папері виготовлені українські банкноти: 
а) на білому папері, що флуоресціює в ультрафіолетових променях; 

б) на зеленому папері, що флуоресціює в ультрафіолетових променях; 
в) на білому папері, що не флуоресціює в ультрафіолетових променях? 
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2. Що уявляють собою водяні знаки, розташовані на сучасних 
українських банкнотах: 

а) тризуб; 
б) портрет; 
в) зображення історичних пам’ятників України? 

 

3. Що уявляє собою знак для сліпих, розташований на лицьовому боці 

української валюти номіналом 100 грн.: 
а) вертикальну рельєфну смугу; 

б) рельєфний трикутник; 
в) рельєфний квадрат? 

 

4. На якому боці української гривні нового зразка розташований підпис 

Голови НБУ та номер банкноти:  
а) на лицьовому боці; 
б) на зворотному боці; 

в) на лицьовому та зворотному боках? 
 

5. Який колір переважає на лицьовому боці американських доларів: 
а) зелений; 

б) чорний; 
в) білий? 

 

6. Який колір переважає на зворотному боці американських доларів: 

а) зелений; 
б) чорний; 

в) білий? 
 

7. Які захисні елементи були введені в американські долари в 1990 році: 
а) водяні знаки; 

б) мікротекст та захисна смужка; 
в) знак для сліпих? 

 

8. Де зображений портрет президента в нових банкнотах США: 
а) зліва від центру; 

б) по центру; 
в) справа від центру? 

 

9. Що являють собою водяні знаки євробанкнотів: 

а) архітектурні споруди; 
б) портрет президента; 

в) портрет видатного діяча? 
 

10. Яким є колір євромонет номіналом 1, 2 €: 

а) жовтий; 
б) білий; 

в) жовто-білий? 
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11. За якими параметрами встановлюють справжність банківських 
білетів: 

а) щільністю паперу; 
б) магнітними властивостями фарби; 
в) здатністю поглинати ультрафіолетове випромінювання; 

г) усі вищеназвані чинники? 
 

12. Що уявляють собою захисні стрічки на банкнотах: 
а) металізовані смужки шириною до 5 мм; 

б) полімерні смужки шириною до 1,5 мм; 
в) металізовані або полімерні смужки шириною до 1,5 мм; 

г) зафарбовані бавовняні смужки шириною до 1,5 мм? 
 

13. Яким чином можна виявити захисну стрічку на цінних паперах: 
а) за допомогою лупи; 

б) під час розглядання проти світла;  
в) на дотик? 

 
14. Проведення яких операцій забезпечує бокове косонаправлене 

освітлення приладу для перевірки службових документів «Версія-М»: 

а) ідентифікацію слідів хімічної дії; 
б) ідентифікацію водяних знаків; 

в) ідентифікацію наявності механічного пошкодження поверхні документів?  
 

15. Мультивалютний детектор банкнотів  «ASSISTANT 450» є приладом: 

а) неавтоматичним; 

б) напівавтоматичним; 
в) автоматичним. 

 
16.  Приймальний лоток встановлюється під час роботи з 

мультивалютним детектором банкнотів  «ASSISTANT 450» у випадку: 
а) для видачі банкнотів вперед; 
б) для видачі банкнотів назад; 

в) для забезпечення операції самотестування. 
 

17. В якому випадку мультивалютний детектор банкнотів  «ASSISTANT 
450» видає звуковий сигнал високої тональності: 

а) якщо банкнота фальшива; 
б) у випадку розрядження батареї; 

в) у випадку встряванні купюри? 
 

18. Детектор валют «DBC-3» має 8-розрядний дисплей, який відображає: 
а) кількість перевірених банкнот та загальну суму; 

б) наявність ІК-міток; 
в) властивості метамірних фарб та оптичний контроль. 
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19. Напівавтоматичний детектор валют «ДОРС 200» має дисплей: 
а) 5-розрядний; 

б) 7-розрядний; 
в) 8-розрядний. 

 

20. Які детектори валют мають ІЧ-датчик, магнітний датчик, датчик 
спектрального аналізу фарби: 

а) «Версія-М»; 
б) «Спектр-5»; 

в) «ASSISTANT 450»? 
 

 
ТЕМА 9. ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ЗБРОЇ, ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ТА 

ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ 
 

1.  Що включає в себе поняття «вибухові матеріали»: 
а) тільки вибухові речовини; 
б) вибухові речовини і засоби ініціювання вибуху; 

в) вибухові речовини і вибухові пристрої; 
г) вибухові пристрої і засоби ініціювання вибуху?  

 
2.  Що включає в себе поняття «вибухові пристрої»: 

а) поєднання вибухових речовин із засобами ініціювання вибуху та засобами 
управління; 

б) тільки засоби ініціювання вибуху; 
в) поєднання вибухових речовин із засобами ініціювання вибуху; 

г) тільки вибухові речовини? 
 

3. Стосовно до специфіки митного контролю зброя класифікується за 

призначенням на: 
а) пневматичну, механічну, вогнепальну; 

б) вітчизняну, іноземну; 
в) бойову, спортивну, учбову, мисливську, стартові та газові пістолети, 

імітацію. 
 

4. Що може бути каналами провезення контрабандних товарів: 
а) екіпаж транспортного засобу, пасажири; 

б) вантажі, транспортний засіб; 
в) всі вищеназвані? 

 
5. Тактикою приховування зброї та боєприпасів є визначення: 

а) каналів провезення; 
б) місць приховування; 
в) способів приховування. 
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6. Якими є способи виявлення зброї та боєприпасів: 
а) візуальний; 

б) хімічний; 
в) з використанням технічних засобів? 

 

7.  У якому стані можуть бути вибухові речовини: 

а) пластичному; 
б) рідкому; 

в) твердому; 
г) всі варіанти відповідей? 

 

8. Вибухові речовини за практичним застосуванням класифікуються на: 
а) ініціюючі, бризантні, піротехнічні, кидальні;  
б) військового призначення та комерційні; 

в) промислового виробництва та саморобні. 
 

9.  Пластичні вибухові речовини містять: 

а) нітрогліцерин; 
б) мінеральні масла; 

в) тротил. 
 

10. До твердих вибухових речовин належать: 
а) нітрогліцерин; 
б) семтекс; 

в) тротил, динаміти. 
 

11. Які вибухові речовини найчастіше приховуються або камуфлюються 
під час переміщення крізь митний кордон України: 

а) листові; 
б) тверді; 

в) пластичні; 
г) рідкі? 

 
12. Ініціюючі вибухові речовини призначені для збудження таких 

вибухових речовин: 
а) кидальних; 

б) бризантних; 
в) піротехнічних. 

 

13. Які способи підривання використовуються в диверсійно-
терористичних актах: 

а) електричний; 
б) хімічний; 

в) механічний? 
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14. Якими є дії керівництва митниці у випадку виявлення 
вибухонебезпечних предметів: 

а) припинення митного контролю; 
б) візуальний огляд змісту багажу; 
в) вивезення багажу у місця, віддалені від митниці?  

 

15.  Хто дозволяє провести особистий огляд пасажира під час митного 

огляду: 
а) пасажир; 

б) оператор-рентгенолог; 
в) керівник митниці? 
 

16.  Які вибухові речовини можна ідентифікувати за допомогою 
детектора «МО-2»: 

а) рідкі; 
б) листові; 

в) тверді? 
 

17.  Яку індикацію виявлення вибухових речовин має детектор «МО-2»: 
а) звукову; 
б) світлову; 

в) звукову та світлову? 
 

18. В яких випадках під час роботи з детектором вибухових речовин 
«МО-2» світяться три індикатори: 

а) у випадку зменшення порогу чутливості; 
б) у випадку нормальних умов роботи приладу;  

в) у випадку автокалібрування? 
 

19. Про що свідчить загоряння жовтого індикатора в супроводженні 

звукового сигналу частотою 800 Гц під час проведення вимірювань за 
допомогою детектора вибухових речовин «МО-2»: 

а) наявність гексогену; 
б) наявність тринітротолуолу; 

в) наявність нітрогліцерину? 
 

20. Що може бути причиною блимання червоного індикатора синхронно 
зі звуковим сигналом під час проведення вимірювань за допомогою 

детектора вибухових речовин «МО-2»: 
а) розрядження батареї; 
б) калібрування приладу; 

в) перевірка працездатності приладу? 
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21. Пістолет «Glock-17» виявляється найбільш надійно за допомогою 
рентгенівського апарата: 

а) «Луч»; 
б) «HISCAN»; 
в) «Мікродоза». 

 
ТЕМА 10. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЛОКАЦІЇ ТАЙНИКІВ ТА 

ПРИХОВАНИХ ВКЛАДЕНЬ 
 

1. Скільки режимів роботи має детектор контрабанди «БАСТЕР К-910В”: 
а) один; 

б) два; 
в) три? 

 
2. Джерело яких радіоактивних променів містить детектор контрабанди 

«БАСТЕР К-910В»: 
а) α-промені; 

б) β-промені; 
в) γ-промені? 
 

3. Для проведення огляду на стелях, покрівлях автомобілів, поверхнях 
літаків та інших віддалених місцях за допомогою детектора контрабанди 

«БАСТЕР К-910В» використовується: 
а) телескопічна штанга; 

б) шарнірний пристрій; 
в) подовжувальний кронштейн. 

 
4. Які значення густини матеріалу надає детектор контрабанди «БАСТЕР 

К-910В» у випадку виявлення за крилами літаків предметів контрабанди: 
а) 5...10; 

б) 15...20; 
в) більше 35? 

 

5. Який параметр вимірює детектор аномалій «М 600»: 
а) коефіцієнт віддзеркалення; 

б) густину аномалії; 
в) розмір аномалії? 

 
6. За яким принципом працює детектор аномалій «М 600»? 

а) за принципом вимірювання високочастотного електромагнітного сигналу;  

б) за принципом вимірювання відбитої енергії та -випромінювання; 

в) за принципом вимірювання діелектричних низькочастотних мікрохвиль? 
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7. Сканер аномалій «People Portal II» виявляє небезпечні речі : 
а) в транспортних засобах; 

б) в багажі та поштових відправленнях; 
в) на людському тілі.  

 

8. Під час сканування за допомогою сканера аномалій «People Portal II» 
на екрані зображуються:  

а) незнайомі та приховані речі; 
б) предмети одягу та взуття; 

в) індивідуальна анатомія людини. 
 

9. Якою є тривалість сканування за допомогою сканера аномалій «People 
Portal II»:  

а) 10 с;   

б) 5 с; 
в) 2,5 с? 

 
10. Які параметри об’єктів, що досліджуються, може вимірювати 

універсальний вимірювач довжини: 
а) довжину; 

б) площу, об’єм, довжину; 
в) площу, довжину? 

 
11. Скільки ультразвукових датчиків має універсальний вимірювач 

довжини: 
а) один; 
б) два; 

в) три? 
 

12. Напрям руху ультразвукового променя під час роботи з 
універсальним вимірювачем довжини можна побачити за допомогою: 

а) температурного термістора; 
б) лампи наведення; 

в) ультразвукових датчиків.  
 

13. За яким принципом  працює ультразвуковий портативний експрес-
аналізатор «АУП4-М1»: 

а) за принципом вимірювання високочастотного електромагнітного сигналу;  
б) за принципом вимірювання тривалості розповсюдження акустичних 

сигналів в звукопрозорих рідинах з подальшим перерахунком в дальність; 
в) за принципом вимірювання діелектричних низькочастотних мікрохвиль? 
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14. Який основний режим роботи має ультразвуковий портативний 
експрес-аналізатор «АУП4-М1»: 

а) «Перегляд результатів вимірювань»; 
б) «Локація»; 
в) «Введення та коректування  даних про товщину стінок та діаметр ємностей 

різних типів»? 
 

15. Скільки допоміжних режимів роботи має ультразвуковий 
портативний експрес-аналізатор «АУП4-М1»: 

а) один; 
б) два; 

в) три? 
 

 
ТЕМА 11. ПОШУКОВІ ЗАСОБИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Яким є призначення  пошукових засобів митного контролю: 
а) контроль важкодоступних місць багажу, вантажів; 

б) контроль закамуфльованих об’єктів; 
в) контроль об’єктів високої щільності? 

 

2. Які конструктивні особливості пошукових засобів митного контролю 

надають можливість поширювати кут напрямку спостережень: 
а) телескопічна рукоятка; 
б) окуляр-шарнір; 

в) сітка? 
   

3. У внутрішніх митних приміщеннях спостереження за оперативною 
ситуацією здійснюється за допомогою: 

а) телевізійних систем спостереження; 
б) приладів нічного бачення; 

в) дозиметрів. 
 

4. Як називається елемент телевізійної системи, який дозволяє почергово 
здійснювати перегляд зображень, що надходять з різних телекамер на одному 
моніторі? 

а) комутатор; 
б) принтер; 

в) квадратор; 
г) мультиплексор. 

 

5. Жорстка оглядова  трубка з вбудованими оптичними  лінзами  

діаметром  5...8 мм має назву: 
а) бороскоп; 

б) мініендоскоп; 
в) флексоскоп. 
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6. Волоконний світлопровід володіє гнучкістю і має діаметр: 
а) 0,8 мм; 

б) 0,5 мм; 
в) 0,3 мм. 

 

7. Ендоскопи мають  діаметр робочої частини: 
а) до 1,0 мм; 

б) до 20 мм; 
в) до 50 мм. 

 

8. Ендоскопи мають  довжину робочої частини: 
а) до 0,20 м; 

б) до 3,0 м; 
в) до 10,0 м. 

 
7. Мініендоскопи мають  діаметр робочої частини: 

а) до 1,0 мм; 
б) до 2,0 мм; 

в) до 3,0 мм. 
 

9. Мініендоскопи мають  довжину робочої частини: 
а) до 10 мм; 

б) до 100 мм; 
в) до 200 мм. 

 

10. Дистальний кінець робочої частини мають ендоскопи: 
а) гнучкі; 

б) напівжорсткі; 
в) жорсткі. 

 
11. Яку функцію виконує дистальний кінець робочої частини ендоскопа: 

а) забезпечення чіткого зображення об’єкта; 
б) забезпечення підключення до світлопроводу; 

в) забезпечення доступу до схованих об’єктів через канали складної 
конфігурації? 

 
12. Які ендоскопи мають окуляр-шарнір: 

а) жорсткі; 
б) гнучкі; 
в) мініендоскопи? 
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13. Які конструктивні особливості оглядових трубок надають можливість 
використовувати їх для контролю агресивних середовищ: 

а) наявність сітки; 
б) наявність гайки діоптрійного налагодження; 
в) герметичне виконання робочої частини трубки? 

 
14. Прилад, який дозволяє контролювати нижню частину транспортного 

засобу: 
а) ендоскоп; 

б) оглядове дзеркало; 
в) оглядовий щуп; 

г) мультиплексор. 
 

15. Контроль м’яких і сипучих матеріалів з метою пошуку прихованих 
предметів здійснюються за допомогою: 

а) ендоскопа; 
б) оглядового дзеркала; 

в) оглядового щупа; 
г) мультиплексора. 
 

16.  Оглядові щупи виготовляють у вигляді: 
а) трубок; 

б) дисків; 
в) індикаторів; 

г) стержнів. 
 

17.  Щупи наприкінці мають отвори для: 

а) чіткого розглядання об’єкта; 
б) відбору проб та сипучих вантажів; 

в) кріплення гачка. 
 

18.  Якими ознаками відрізняються щупи один від одного: 
а) формою; 

б) діаметром; 
в) довжиною; 

г) матеріалом? 
 

19. Яке джерело освітлення  використовується в конструкціях оглядових 

дзеркал: 
а) ліхтарі; 

б) люмінесцентні лампочки; 
в) лампи розжарювання? 
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20. Яку функцію виконує шарнірний пристрій оглядових дзеркал: 
а) для запобігання роз’єднанню з рукояткою; 

б) для роботи в темряві; 
в) для зручності проведення митного огляду у стиснених місцях? 

 

21. Для яких цілей комплекти оглядових дзеркал мають гачок або 
магніт: 

а) для зручності проведення митного огляду; 
б) для витягування контрабанди з важкодоступних місць; 

в) для кріплення дзеркала до рукоятки? 
 

22. Які комплекти оглядових дзеркал мають джерело освітлення: 

а) «ЗД», «ОАД-3»; 
б) «ОАД-2», «Взгляд-001»; 

в) «Поиск-ДА», «Перископ-185»? 
 

23. За рахунок чого галогенові ліхтарі мають підвищений термін служби: 

а) за рахунок дроту із нікелю; 
б) за рахунок дроту із молібдену; 

в) за рахунок використання інертних газів та галогенів?  
 

24. Які особливості конструкції галогенних ліхтарів надають можливість 
використовувати їх для митного контролю у вологих середовищах: 

а) наявність ущільнювачів; 

б) наявність телескопічної рукоятки; 
в) наявність гачка? 

 
25. В чому полягає причина псування балону лампи під час її заміни у 

галогенному ліхтарі: 
а) знаходження лампи в холодному стані; 

б) доторкання до лампи пальцями; 
в) використання запобіжної прокладки? 

 
 

 
ТЕМА 12. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. До спеціальних технічних засобів митного контролю належать: 
а) щупи; 

б) металошукачі; 
в) ультрафіолетові ліхтарі та фломастери. 

 
2. Ультрафіолетові ліхтарі використовуються для: 

а) підсвічування в темних місцях; 
б) визначення справжності надписів, меток, відбитків печаток та штампів; 

в) визначення справжності цінних документів? 
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3. Яку функцію виконує магніт, який має ультрафіолетовий ліхтар 
«HELLING»: 

а) кріплення ліхтаря для звільнення рук під час митного контролю; 
б) вилучення предметів контрабанди із важкодоступних місць; 
в) кріплення лампочки до корпусу ліхтаря? 

 

4. Яким є призначення флуоресцентних фломастерів: 

а) виявлення контрабандних товарів; 
б) виявлення виправлень в деклараціях за освітлення їх люмінесцентним 

світлом; 
в) виявлення виправлень в деклараціях за освітлення їх ультрафіолетовим 

світлом? 
 

5. Яку назву має операція, яка складається в проведенні лінії 

ультрафіолетовим фломастером по частині головки гвинта та обшивці 
транспортного засобу, яку він утримує: 

а) маркірування речей; 
б) опломбування; 

в) маркірування декларації? 
 

6. Під час проведення операції «опломбування» на обшивці та головці 

гвинта ультрафіолетовим світлом виявлена розірвана лінія. Що це означає: 
а) підробку лінії за допомогою флуоресцентного фломастера; 

б) наявність за обшивкою тайника; 
в) наявність за обшивкою предметів контрабанди? 

 
7. В яких випадках інспектором митниці проставляється у правому 

верхньому куті лицьового боку декларації назва пункту митного 
оформлення: 

а) якщо є підозра на виправлення особою початкових записів у митній 

декларації; 
б) якщо є підозра на можливе приховування предметів контрабанди; 

в) якщо зроблені надписи флуоресцентним фломастером в графі декларації 
«Службові відмітки митниці»? 

 
8. Який прилад забезпечує 30-50-кратне збільшення досліджуваного 

об’єкта: 
а)  мініскоп;  

б) лупа; 
в) ендоскоп? 

 
9. Які лупи дозволяють проводити митний контроль об’ємно, обома 

очима: 
а) бінокулярні; 
б) монокулярні; 

в) телескопічні? 
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10. Яку функцію відіграє чорний папір, який вкладено в корпус 
мініскопа: 

а) настроювання на різкість; 
б) підвищення освітленості об’єкта; 
в) усунення відблисків? 

 
11.  З якою метою мініскопи мають клейку стрічку: 

а) усунення відблисків; 
б) приклеювання часток досліджуваної речовини рослинного походження; 

в) приклеювання чорного паперу? 
 

12.  Які освітлювачі має прилад «Ясень-64М»: 
а) ультрафіолетові; 

б) люмінесцентні; 
в) інфрачервоні? 

 

13.  Яким є призначення верхньої люмінесцентної лампи дефектоскопа 
грошей: 

а) виявлення механічних та хімічних підчисток; 
б) наявність водяних знаків; 

в) наявність підробки підписів? 
 

14. Яким є призначення нижньої люмінесцентної лампи дефектоскопа 

грошей: 
а) наявність водяних знаків; 

б) наявність мікропечаті;  
в) наявність механічних та хімічних підчисток? 

 
15. Яким є призначення ультрафіолетової лампи дефектоскопа грошей: 

а) виявлення підробки підписів; 
б) наявність мікропечаті;  

в) наявність волокон, що флуоресціюють? 
 

16. Що вказує на справжність банківського білета під час ідентифікації 
електромагнітним способом за допомогою дефектоскопа грошей: 

а) звукова сигналізація; 

б) світлова індикація; 
в) всі вищезазначені чинники? 

 
 

17. До якої групи технічних засобів митного контролю належать слідчі 
валізи: 

а) пошукові засоби; 
б) спеціальні засоби; 

в) засоби технічного забезпечення? 
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ТЕМА 13. ДОЗИМЕТРИЧНА АПАРАТУРА 
 

1. Які види радіоактивного випромінювання мають найбільшу проникну 
здатність: 

а) α-промені;  

б) β-промені;  
в) γ-промені? 

 

2. Якими одиницями вимірюється еквівалентна доза радіоактивного 

випромінювання: 
а) зиверт (Зв); 

б) грей (Гр.); 
в) рад? 

 

3. Де повинне проводитись усунення порушень норм і правил радіаційної 
безпеки при ввезенні об’єкта в Україну: 

а) на території держави-відправника; 
б) на території держави-одержувача; 

в) на пункті пропуску на митному кордоні; 
г) таке усунення не передбачено? 

 

4. Дозиметри призначенні для: 
а) вимірювання потужності еквівалентної дози та накопиченої дози γ- 

випромінювання; 
б) виявлення та оцінки щільності потоків теплових нейтронів, γ- та β- 

випромінювання; 
в) вимірювання потужності експозиційної дози рентгенівського та γ- 

випромінювання, потужності еквівалентної дози зовнішнього γ- випромінювання; 
г) варіанти відповідей а), б), в). 
 

5. В основу створення більшості сучасних дозиметрів-радіометрів 
покладений: 

а) лічильник Гейгера-Мюлера; 
б) електронний помножувач напруги; 

в) джерело іонізуючого випромінювання. 
 

6. Який метод виявлення радіоактивного випромінювання застосовується 
для реєстрації порівняно великих доз опромінювання – більше 50 рад: 

а) хімічний; 

б) іонізований; 
в) фотографічний? 

 

7. Для індивідуального контролю радіоактивного опромінювання 

призначені: 
а) рентгенівські апарати; 

б) дозиметри; 
в) радіометри. 
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8. В якому випадку дозиметр «РМ-1202» надає звуковий сигнал: 
а) під час встановлення режиму вимірювання потужності еквівалентної дози 

випромінювання; 
б) під час встановлення режиму вимірювання накопиченої дози γ-

випромінювання; 

в) під час збільшення потужності γ-випромінювання більше граничного 
значення? 

 
9. Скільки піддіапазонів вимірювання потужності еквівалентної дози 

зовнішнього γ-випромінювання має дозиметр «СІНТЕКС»: 
а) один; 

б) два; 
в) три? 

 
10. Скільки піддіапазонів вимірювання потужності поглиненої дози γ-

випромінювання має дозиметр «ИМД-5»? 
а) один; 

б) чотири; 
в) шість? 

 

 
 

ТЕМА 14. ХІМІЧНІ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗАТОРИ 
 

1. Який комплект хімічних реактивів використовується для виявлення 
бомб та вибухових речовин: 

а) «DRUG TEST KIT»; 
б) «EXPRAY»; 

в) «Канабіспрей»? 
 
2. Поява якого кольору з’являється на папері під час використання 

експрес-аналізатора «FAUROT» (реактив А) після механічної дії на 
документ: 

а) зеленого; 
б) темно-коричневого; 

в) червоного? 
 

3. Яку функцію відіграє реактив «В» комплекту хімічних реактивів 
«FAUROT»: 

а) очищення на папері плям, утворених в результаті обробки документа 

реактивом «А»; 
б) виявлення ділянок паперу з пошкодженим поверхневим шаром; 

в) виявлення записів, виконаних водяними розчинами? 
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4. Найбільш поширеними засобами оперативної ідентифікації 
наркотичних речовин є тести, що засновані на: 

а) кольорових хімічних реакціях; 
б) осадових хімічних реакціях; 
в) аналізі запаху продуктів хімічних реакцій. 

 

5.  Основним недоліком використання наборів тестів крапельного типу 

для ідентифікації наркотичних речовин є: 
а) неекономічність; 

б) недостатня селективність; 
в) складність. 

 

6. З якого тесту потрібно починати дослідження за допомогою комплекту 
хімічних реактивів «NIK-1» для визначення таблеток та порошків: 

а) з тесту Е; 
б) з тесту С; 

в) з тесту А? 
 

7. З якого тесту потрібно починати дослідження за допомогою комплекту 

хімічних реактивів «NIK-1» для визначення речовини рослинного 
походження: 

а) з тесту Е; 
б) з тесту С; 

в) з тесту А? 
 

8. Яким є призначення набору політестів «Сигма-М»: 
а) ідентифікація вибухових речовин; 
б) ідентифікація наркотичних речовин; 

в) визначення проби дорогоцінних металів? 
 

9. Для ідентифікації яких наркотичних речовин використовується 
комплект хімічних реактивів «HEROSOL»: 

а) героїну; 
б) марихуани; 

в) барбітуратів? 
 

10. Яким способом проводять хімічне тестування наркотичних та 
психотропних речовин з використанням комплекту хімічних реактивів 
«HEROSOL»: 

а) ампульним; 
б) аерозольним; 

в) крапельним? 
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11. Імунохімічні діагностикуми для виявлення наркотичних речовин 
застосовують: 

а) на стадії оперативної діагностики; 
б) як контрольні засоби; 
в) на стадії експертних досліджень в лабораторних умовах. 

 
12. Яким є призначення набору хімічних реактивів «HAPET»: 

а) ідентифікація вибухових речовин; 
б) ідентифікація наркотичних речовин; 

в) визначення проби дорогоцінних металів? 
 

13. Яку функцію відіграє пробірний камінь під час проведення 
досліджень за допомогою набору хімічних реактивів «HAPET»: 

а) нанесення каменем смуги на виріб із дорогоцінного металу; 
б) нанесення виробом із дорогоцінного металу смуги на камені; 
в) зачищення поверхні виробів із дорогоцінних виробів?  

 
14. Пробірний камінь – це: 

а) смужка дорогоцінних металів; 
б) кременистий сланець чорного кольору; 

в) спеціально виготовлений сплав. 
 

15. Який колір з’являється під час виявлення срібла за допомогою 
комплекту хімічних реактивів для ідентифікації дорогоцінних металів 

«HELLING»: 
а) червоний; 

б) чорний; 
в) жовтий? 

 

 
 

ТЕМА 15. ЗАСОБИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ 
 

1. В якому випадку звучить сигнал тривоги під час роботи з переносною 
УКХ-радіостанцією «STORNO » типу CQP-4000: 

а) під час викликання абонента; 
б) під час вмикання радіостанції; 

в) під час зниження напруги живлення? 
 

2. Про що свідчить загоряння жовтої лампочки переносної УКХ-
радіостанції «STORNO» типу CQP-4000: 

а) про вмикання приладу; 
б) про закінчення процесу зарядження акумулятора; 
в) про викликання абонента? 
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3. Яким є живлення радіостанції «BOSCH»: 
а) батарейки типу «Крона»; 

б) нікель-кадмієві акумулятори; 
в) від мережі? 

 

4. В якому випадку сигнальна лампочка радіостанції «YAESU» світиться 
зеленим світлом: 

а) коли здійснюється прийом сигналу; 
б) коли здійснюється передача сигналу; 

в) під час розрядження  акумулятора? 
 

5. Яку функцію виконує кнопка «А» радіостанції «VERTEX»: 

а)  сканування каналів; 
б) зменшення потужності випромінювання (при натисненні менше 1 с); 

в) перемикання групи каналів? 
 

6. Яку функцію виконує  кнопка «В» радіостанції «VERTEX»: 
а) перемикання групи каналів; 

б) призначення вибраного каналу пріоритетним; 
в) інвертування зображення на дисплеї (при натисненні більше 1с)?  

 

7. На скількох каналах забезпечує зв’язок переносна професійна 
радіостанція «ALCOM AL-446 PRO»: 

а) 12; 
б) 16; 

в) 24? 
 

8.  Яким є діапазон частот роботи переносної професійної радіостанції 

«ALCOM AL-446 PRO»: 
а) 130…170 мГц; 

б) 146…174 мГц; 
в) 400…490 мГц? 

 

9. В якому випадку світлодіодний індикатор переносної професійної 
радіостанції «ALCOM AL-446 PRO» світиться червоним світлом: 

а) під час передачі сигналу; 
б) під час прийому сигналу; 

в) під час розрядження батареї? 
 

10. Під час регулювання голосності або під час прийому дуже слабкого 
сигналу за допомогою переносної професійної радіостанції «ALCOM AL-446 

PRO»  використовується функція: 
а) енергозбереження; 

б) сканування каналів; 
в) вимикання шумоподавлювача. 
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11. У якому випадку використовують  кнопку «РТТ» переносної 
професійної радіостанції «ALCOM AL-446 PRO»: 

а) під час викликання абонента; 
б) під час вмикання радіостанції; 
в) під час зниження напруги живлення? 

 

12. Про що свідчить блимання  лампочки червоним світлом під час 

роботи з переносною професійною радіостанцією «ALCOM AL-446 PRO»: 
а) про сканування каналів; 

б) про зарядження акумулятора; 
в) про викликання абонента? 

 

13. Яким є живлення переносної професійної радіостанції «ALCOM AL-
446 PRO»:  

а) батарейки типу «Крона»; 
б) нікель-кадмієві акумулятори; 

в) від мережі? 
 

14. Яка радіостанція є стаціонарною: 

а) «YAESU» типу FTL-2011; 
б) «STORNO»; 

в) «YAESU» типу FTH-2010? 
 

15. На скількох каналах забезпечує зв’язок стаціонарна радіостанція 

«YAESU» типу «FTL-2011»: 
а) 12; 
б) 24; 

в) 36? 
 

16. Якою є функція кнопки «А» радіостанції «YAESU» типу «FTL-2011»: 
а) активізація шумоподавлювача; 

б) перемикання каналів; 
в) вибір каналів для пріоритетного приховування? 

 
17. Скільки режимів сканування має стаціонарна радіостанція «YAESU» 

типу FTL-2011: 

а) 2; 
б) 4; 

в) 6? 
 

ТЕМА 16. ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 
АУДІОВІЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Що належить до джерел живлення: 

а) хімічні джерела постійного струму; 
б) хімічні джерела змінного струму; 

в) електрична мережа змінного струму? 
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2. Якими джерелами струму є акумулятори: 
а) оптичними; 

б) фізичними; 
в) хімічними? 

 

3. Які акумулятори найбільш розповсюджені в технічних засобах митного 
контролю: 

а) нікель-кадмієві; 
б) свинцеві; 

в) срібно-цинкові? 
 

4. Відбувається чи ні індикація кінця прискореного зарядження під час 

роботи із зарядним пристроєм типу «ЗП-1,2/9»: 
а) так; 

б) ні; 
в) цей пристрій має прискорений заряд? 

 

5. Яким є призначення зарядного пристрою «ЗУ»: 
а) підзарядка акумуляторів блока підсвічування; 

б) підзарядка будь-яких нікель-кадмієвих акумуляторів; 
в) регенерація акумуляторних елементів R6, R14, R20, R22? 

 
6. Зарядний пристрій ЗУ» після зарядження батарей протягом 10 год 

розряджує їх до напруги: 
а) 10,0 В; 

б) 7,5 В; 
в) 5,5 В.  
 

7. Яким є призначення блока підсвічування «БП-220/24-01»: 
а) створення необхідного рівня освітленості досліджуваного об’єкта під час 

роботи з оглядовими щупами; 
б) створення необхідного рівня освітленості досліджуваного об’єкта під час 

роботи з ендоскопами; 
в) створення необхідного рівня освітленості досліджуваного об’єкта під час 

роботи із оглядовими дзеркалами? 
 

8. Вентилятор блока підсвічування «БП-220/24-01» захищає від перегріву: 

а) тримач лампи; 
б) торець світлопроводу; 

в) окуляр. 
 

9. Які лампи використовується в якості джерела світла блока 
підсвічування «БП-А-01»: 

а) галогенні; 
б) ультрафіолетові; 

в) люмінесцентні? 
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10. Яку функцію виконують комп’ютери, магнітофони, компакт-касетні 
плеєри, відеоплеєри, відеомагнітофони: 

а) конфіскація інформації; 
б) прослуховування та перегляд інформації; 
в) знищення інформації? 

 
ТЕМА 17. ВАГОВИМІРЮВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ 

 
1. Які ваги найбільш розповсюджені у митній практиці: 

а) автомобільні; 
б) лабораторні; 

в) метрологічні? 
 

2. Якою є  межа зважування автомобільних циферблатних ваг з 

візуальним відліком: 
а) 10 т; 

б) 20 т; 
в) 60 т? 

 

3. Які автомобільні циферблатні ваги мають барабан з кодуючими 
доріжками: 

а) автомобільні циферблатні ваги з документованою реєстрацією; 
б)  автомобільні циферблатні ваги з візуальним відліком; 

в) автомобільні дискретно-цифрові ваги? 
 

4. Які автомобільні ваги є електронними: 
а) «АТЛАС»; 

б) «РС-10Д 24А»; 
в) «рс-30Ц 24 Ас»? 

 
5. Яку найменшу межу зважування мають електронні автомобільні ваги 

серії «АТЛАС»: 
а) 50 кг; 

б) 100 кг; 
в) 200 кг? 

 

6. Яку найбільшу межу зважування мають електронні автомобільні ваги 
серії «АТЛАС»: 

а) 30000 кг; 
б) 60000 кг; 

в) 100000 кг? 
 

7. Ваги платформенні електронні «DB-H 150» призначені для: 
а) визначення маси дорогоцінних каменів та металів; 

б) статичного зважування різних вантажів;  
в) зважування автомобілів і автопотягів під час руху. 
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8. Принцип дії платформенних електронних вагів «DB-H 150» полягає у: 
а) вимірюванні деформації пружного елемента; 

б) вимірюванні вихідного сигналу тензорезисторного датчика; 
в) врівноваженні моменту коромисла, який створюється вимірювальною масою 

гир, що накладаються. 
 

9.  Які ваги можуть застосовуватися в комплексі з комп’ютером за 

допомогою Інтерфейсу RS-232C: 
 а) електронні ваги «Metler» моделі РЕ-1600; 

 б) аналітичні ваги ВА-200; 
 в) платформенні електронні ваги «DB-H 150»? 

 

10. Якою є межа зважування вагонних ваг: 
а) 60 т; 

б) 100 т; 
в) 200 т? 

 
11. Яка точність вимірювання електронних ваг «Метлер»: 

а) 0,001г; 
б) 0,01г; 
в) 0,1г? 

 
12. Яка похибка вимірювань може бути виключена з результатів 

зважування: 
а) випадкова; 

б) систематична; 
в) абсолютна? 

 

13.  Для правильного  вибору ваг потрібно враховувати: 

а) найбільшу межу зважування; 
б) габаритні розміри ваг; 

в) умови експлуатації ваг. 
 

14. Яка похибка вимірювань визначається у тих самих одиницях, що й 

вимірювальна величина: 
а) абсолютна; 

б) відносна; 
в) систематична? 

 

ТЕМА 19 РЕЄСТРАТОРИ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

1. В якому блоці електронного контрольно-касового апарата (ЕККА) 
розташований мікропроцесор: 

а) блок клавіатури; 
б) блок керування; 

в) блок фінансової пам’яті? 
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2. Який модуль ЕККА містить таблиці: 
а) робочий; 

б) програмний; 
в) фіскальний? 

 

3. З якого модуля ЕККА складається оперативна пам’ять: 
а) фіскального; 

б) робочого; 
в) програмного? 

  

4. Скільки секцій містить грошовий ящик для банкнотів і монет в ЕККА: 
а) 15; 

б) 10; 
в) 7? 

 
5. До портативних електронних контрольно-касових апаратів належить: 

а) «МАРІЯ-301МТМ»; 
б) «ГНОМ 302»; 

в) «КАЛИНА МТ-01.01». 
 

6. До стаціонарних електронних контрольно-касових апаратів належить: 

а) «DATECS МР-50»; 
б) «ЭКСПОТРЕЙД РС 380»; 

в) «КАЛИНА МТ-01.01». 
 

7. Скільки блоків індикації має стаціонарний ЕККА: 
а) один; 

б) два; 
в) три? 

 
8. Скільки позицій має перемикач, що розташований над клавіатурою 

праворуч ЕККА «SAMSUNG ER-350F-UA»: 
а) 10; 
б) 5; 

в) 3? 
 

9. Які секції має грошова скринька ЕККА «SAMSUNG ER-350F-UA»: 
а) для чеків; 

б) для монет; 
в) для банкнотів? 

 
10. Скільки всього секцій має грошова скринька ЕККА «SAMSUNG ER-

350F-UA»: 
а) 15; 

б) 10; 
в) 5. 
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11. Яким є призначення клавіші «ПЧС» ЕККА «SAMSUNG ER-350F-
UA»: 

а) вмикання апарата; 
б) блокування роботи апарата; 
в) просування або вилучення паперової стрічки? 

 
12. За скількома видами тестів здійснюється тестування ЕККА 

«SAMSUNG ER-350F-UA»: 
а) 4; 

б) 8; 
в) 12? 

 
13. Яким є призначення клавіші «9» ЕККА «SAMSUNG ER-350F-UA»: 

а) забезпечує увімкнення режиму сполучення з комп’ютером; 
б) перевіряє роботу годинника; 

в) перевіряє працездатність касового апарата? 
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