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ІVкурс, завдання для самостійної роботи  

Дата “____” ____________ 20__ р.; 

ПІБ, курс, група__________________________________________ 

 

Тема 2. Організаційні основи безпеки праці. Система управління 

охороною праці в галузі. Навчання, інструктажі, перевірка знань з 

питань охорони праці. 
 

Завдання до самостійної роботи 

1. Наведіть види нормативно – правових актів підприємств з питань охорони праці 

в галузі. 

2. Охарактерезуйте види відповідальності за порушення законодавства про 

охорону праці. 

3. Проаналізуйте основні права посадових осіб органів державного нагляду та 

контролю . 

4. Охарактерризуйте організаційно-функціональні структури управління та 

громадського контролю з питань охорони праці в галузі на виробничому рівні. 

5. Охарактерезуйте порядок навчання та види інструктажів з питань охорони праці. 

6. Заповніть таблицю. 

 

Основні правові норми, що регламентують охорону праці в галузі управління та 

економіки 

Назва наказу, документа Дата прийняття 

 

Основна література [1, 2, 3, 4] 

Додаткова література [13, 16] 

 



Завдання до самостійної роботи  

Задача № 1 

     Кількісно оцінити рівень травматизму за рік на підприємстві із середнього списку 

кількості робітників Р.  

     Кількість нещасних випадків за рік складає п.  

     Кількість днів непрацездатності по закритих лікарняних листках облікованих 

нещасних випадків становить.  

Варіанти вихідних даних наведені в табл. 1. Номер варіанта приймається згідно 

номеру у журналі групи. 

Таблиця 1 

Варіанти вихідних даних 

№ з/п Р п D № з/п Р п D 

1 1000 3 140 16 1180 8 300 

2 1200 5 ' 200 17 250 1 20 

3 800 2 50 18 780 3 45 

4 1250 4 270 19 900 5 40 

5 950 7 240 20 245 2 90 

6 1100 1 60 21 680 4 55 

7 700 2 100 22 1165 6 325 

8 860 5 85 23 1050 2 100 

9 964 6 145 24 760 5 225 

10 450 1 35 25 910 1 45 

  

Вказівки до вирішення завдання: 

Кількісну оцінку травматизму використовують при статистичному методі дослідження 

виробничого травматизму.  Розраховують коефіцієнти частоти травматизму, тяжкості 

травматизму і непрацездатності.  Ці показники дозволяють вивчити динаміку 

травматизму на підприємстві, порівняти його з іншими підприємствами. 

 1. Розрахувати коефіцієнт частоти травматизму, який показує кількість випадків 

травматизму, що припадають на 1000 робітників, за формулою 

Кч= 
n*103 

P 

де п — кількість випадків травматизму за звітний період часу; 

Р - середньоспискова кількість робітників на підприємстві за той же період часу. 

 2.  Розрахувати коефіцієнт тяжкості травматизму, який показує скільки днів 

непрацездатності припадає на один нещасний випадок, за формулою 

Кт= 
D 

n 

де О - кількість днів непрацездатності по закритих лікарняних листках, облікованих 

нещасних випадків за звітний період часу. 

3. Розрахувати коефіцієнт непрацездатності: Кв.вт=Кч*Кт 



4. Перелічити інші основні методи аналізу виробничого травматизму, в чому вони 

полягають і як впливають на загальний стан охорони праці на підприємстві. Зробити 

висновки. 

 

Тема 3. Основи виробничої безпеки.  

Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів.  

Пожежна безпека як складова охорони праці у медичній галузі. 
 

Дата “____” ____________ 20__ р.; 

ПІБ, курс, група__________________________________________ 

 

Питання для самоконтролю 

1. Яка класифікація виробничих приміщень по вибуховій та пожежній безпеці? 

2.Назвіть протипожежні заходи та розкрийте їх сутність? 

3. Перечисліть евакуаційні заходи? 

Завдання до самостійної роботи 

1. Які категорії приміщень за вибуховою і пожежною небезпекою виділяють чинні 

нормативи? 

2. Як визначається категорія приміщень за вибуховоюі пожежною небезпекою? 

3. Яківимоги пожежної безпеки залежать від категорії приміщень за пожежною і 

вибуховою безпекою? 

4. Класи пожежонебезпечних зон в приміщенях та за їх межами 

5.Класи вибухонебезпечних зон в приміщенях та за їх межами. 

6. Які питання забезпечення пожежної та вибухової безпеки вирішуються залежно від 

класу зон за вибуховою та пожежною безпекою. 

7. Доповнити речення: 

1. До основних причин виникнення пожеж належать............................. 

2. До процесу горіння потрібні такі складові............................................ 

3. Суть процесів:загорання,спалаху,само загорання,вибуху полягає у 

тому,що....................................... 

4. Матеріали і речовини за горючими властивостями поділяються на.............................. 

5. Температура займання-це.................................................................. 

6. Вогнестійкості будівель і споруд-це................................................... 



7. Загальні вимоги забезпечення пожежної безпеки............................ 

8. Ефективність евакуації людей з приміщення при пожежі визначається................ 

9. При виникненні пожежі людина повинна........................................ 

10. Переваги і недоліки води,як вогнегасного засобу, полягають в тому,що.................... 

11. Переваги і недоліки піни,як вогнегасного засобу, полягають в тому,що.................... 

12. Переваги і недоліки вуглекислоти,як вогнегасного засобу, полягають в 

тому,що.................... 

13. Переваги і недоліки порошків,як вогнегасного засобу, полягають в 

тому,що.................... 

14.датчики автоматичної пожежної безпеки сигналізації за принципом реагування 

поділяються на..................... 

15. В приміщенні моєї фірми,підприємства,цеху тощо я б 

встановив........................датчики пожежної сигналізації тому,що.............................. 

Рекомендована література 

Основна література [1, 2, 3, 7] 

Додаткова література [8, 11, 12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра загальної підготовки 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

 

Дата “____” ____________ 20__ р.; 

 

ПІБ, курс, група__________________________________________ 

 

Тема 4 Основні законодавчі акти з охорони праці. Забезпечення 

нешкідливих і безпечних умов праці. 

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає аналіз умов праці за показниками шкідливості? 

2. Які основні вимоги охорони праці в галузі професійної діяльності. Розкрийте їх 

сутність. 

3. Перечисліть загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та 

теплозахисту ? 

4. У чому сутність поняття «важкість праці»? Назвіть та зробіть аналіз її 

складових? 

 

Завдання до самостійної роботи 

 

1. Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці поділяються: 

а) 2 класи; в) 6 класів; 

б) 4 класи; г) 8 класів. 

2. Шкідливі виробничі фактори шум та вібрація за характером впливу 

відносяться до: 

а) хімічних; 

б) фізичних; 

в) біологічних; 

г) психофізіологічних чинників. 

3. Які прилади використовують для вимірювання параметрів мікроклімату? 

Встановіть відповідність. 

а) температура; а) психометр Августа; 

б) вологість повітря; б) термограф; 

в) швидкість руху повітря; в) чашковий анемометр; 

г) теплове опромінення г) термостовпцями. 

4. Чи дозволяється приймати на роботу неповнолітніх без попереднього 

медичного огляду? 

а) не дозволяється; 



б) дозволяється; 

в) дозволяється по узгодженню з комісією в справах неповнолітніх. 

5. Шкідливі речовини аміак та хлор за характером впливу відносяться до: 

а) загальнотоксичних; 

б) подразнювальних; 

в) канцерогенних; 

г) мутагенних. 

6. Нормою виробничого шуму вважається рівень звуку до : 

а) 85 дБ; 

б) 100 дБ; 

в) 150 дБ; 

г) 180 дБ. 

7. Одиниця рівня сили звуку прийнята на честь фізика: 

а) Белла; 

б) Патона; 

в) Бекереля; 

г) Ньютона. 

8. Письмова вказівка на виконання роботи з підвищеною небезпекою 

оформляється на спеціальному бланку: 

а) наказ; 

б) розпорядження; 

в) наряд – допуск; 

г) договір. 

9. За величиною ГДК у повітрі робочої зони шкідливі речовини поділяються на: 

а) 2 класи; 

б) 8 класів; 

в) 6 класів; 

г) 4 класів. 

10. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), що видаються працівникам вважаються 

власністю: 

а) працівника; 

б) підприємства. 

11. Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку? 

а) не можуть; 

б) можуть, але з дозволу власника; 

в) можуть, але з дозволу безпосередньо керівника робіт; 

г) можуть на свій розсуд. 

12. Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання? 

а) біологічні наслідки опромінення; 

б) іонізуючу здатність; 

в) проникаючу здатність; 

г) дозу опромінення. 

Рекомендована література 

Основна література [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Додаткова література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11] 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра загальної підготовки 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

 

Матеріали підготовки до самостійної підготовки по  лекції № 5 

  

 Тема. Охорона праці в інфекційних, протитуберкульозних та психіатричних 

установах. Пожежна безпека в ЛПУ. 
 

Дата “____” ____________ 20__ р.; 

ПІБ, курс, група__________________________________________ 

 

Актуальність та мотиваційна характеристика.  

Вирішальну роль у формуванні і розвитку людини відіграє праця, яка при певних 

несприятливих умовах може значною мірою впливати на стан здоров’я людини, 

привести до появи нещасних випадків, аварій, професійних захворювань. Відповідно 

до даних світової статистики 80% нещасних випадків пов’язані з людським фактором, 

тому стають невідкладними 

організація навчання населення основам охорони та безпеки праці, усвідомлення 

кожним працівником необхідності забезпечення нешкідливих і безпечних умов праці, 

формування важливих орієнтирів на пріоритетність життя і здоров’я людей порівняно 

зі значущістю результатів виробничої діяльності. Якість і ефективність діяльності 

медичних працівників багато в чому залежать від умов їхньої праці та стану здоров’я. 

Навчальна мета: 

Формування у студентів умінь та компетенції для забезпечення ефективного 

управління охорони праці та поліпшення умов праці з урахуванням науково-

технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної 

єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог 

безпеки праці в медичній галузі. 

У результаті вивчення теми студент повинен: 

Знати: 

1. Структуру, основні функції і завдання управління охороною праці в медичних 

установах. 

2. Права і обов’язки працівників служби охорони праці. 

3. Основні завдання і права комісії з питань охорони праці в медичних установах. 

4. Принципи організації, види навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 

Вміти: 

1. Скласти об’єктовий план заходів з охорони праці. 

2. Вести облік і аналіз показників охорони праці. 



    3. Скласти плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій й аварій. 

 

Питання для самопідготовки 
1. Наказ МОЗ України №268 від 30.09.1994 «Про службу охорони праці системи 

Міністерства охорони здоров’я». 

2. Планування заходів з охорони праці. 

3. Акти з охорони праці, що діють в лікувально-профілактичних закладах, їх склад 

і структура. Інструкції з охорони праці. 

4. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. 

5. Кабінети промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та напрямки 

роботи. 

6. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій, управління якістю і 

культура безпеки. 

7. Служба охорони праці лікувально-профілактичного закладу, її структура, 

чисельність, основні завдання і  функції.. 

8. Інструктажі з питань охорони праці 

9. Стимулювання охорони праці. 

10. Соціально-економічний ефект охорони праці медичних працівників. 

11.Наказ МОН України №563 від 01.08.2001 «Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і навчальних закладах». 

Завдання для самопідготовки 

підготувати відповіді на теоретичні питання та дати визначення наступним 

поняттям: 

 

Термін Визначення 

 

Охорона праці 

 

 

Працездатність 

 

 

Безпечні умови праці 

 

 

Постійне робоче місце 

 

 

 

Рекомендована література 

Основна: 
1. Охорона праці в медичній галузі: Навч.-метод.посібник для мед.ВНЗ IV р.а.- 2-ге вид., 

випр..РекомендованоМОН/ Яворський О.П., Веремей М.І., Зенкіна В.І. та ін.- К., 2017. – 208 с. 

2. Гігієна праці: Підручник / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, А.М. Шевченко та ін.; за ред. акад. 

НАН України,НАМН України, проф. Ю.І. Кундієва, чл-кор. НАМН України проф. О.П. 

Яворовського. – К.: ВСВ “Медицина”,2011. – 904 с.  

3. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Москаленка, 

О.П.Яворовського. – К.: «Медицина», 2009. – 176 с. 

4. ДСТУ – ОНSAS18001-2006 “Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги”. 

5.НПАОП 0.00-4.35-04 »Типове положення про службу охорони праці» 



6.НПАОП 0.00-4.09-93 »Типове положення про комісії з питань охорони праці підприємства» 

7.НПАОП 0.00-4.12-05 »Типове положення про порядок проведення навчання з питань охорони 

праці» 

Додаткова: 

1. Конституція України від 28 червня1996 р. – К. 1996. 

2. Основи Законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. - № 4. - C. 19. 

 

Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків медичних 

працівників 

Актуальність та мотиваційна характеристика. 

 Існуючі на сьогодні рівень і структура захворюваності медичних працівників багато 

в чому зумовлені деякими характерними особливостями даної професійної групи 

внаслідок дії фізичних або біологічних чинників, токсико-хімічної, алергійної 

етіології, перенапруження окремих органів або систем, внутрішньолікарняних 

інфекцій. 

Навчальна мета: 

1. Ознайомитися з шкідливими та небезпечними чинниками виробничого 

середовища в лікувально- профілактичних закладах.. 

2. Інтерпретувати гігієнічні нормативи фізичних, хімічних, мікробіологічних та 

інших факторів на робочих місцях медичних працівників. 

У результаті вивчення теми студент повинен : 

Знати: 

1. Класифікацію шкідливих та небезпечних чинників. 

2. Класифікацію праці медичних працівників. 

3. Особливості дії шкідливих та небезпечних виробничих чинників на стан здоров'я 

лікарів різних 

спеціальностей. 

Вміти: 

Застосовувати вимоги законодавчих та нормативних документів для впровадження 

методів і засобів охорони 

праці працівників у медичній галузі. 

 

Питання для самопідготовки 

1. Виробниче середовище. Класифікація шкідливих та небезпечних чинників. 

2. Вимоги до мікроклімату приміщень лікувально-профілактичних закладів. 

3. Шум, його фізичні характеристики, характер дії на організм та заходи 

профілактики. 

4. Вібраційна хвороба, її прояви і профілактика. 

5. Ультразвук та інфразвук. 

6. Знижений і підвищений атмосферний тиск 

7. Електромагнітні поля, їх вплив на організм людини та заходи по попередженню 

негативної дії. 

8. Лазерне випромінювання, його застосування в медицині. 

9. Основні класи та види промислових отрут. 

10.Біологічні фактори виробничого середовища. 

 

Завдання для самопідготовки (позааудиторна робота): 



підготувати відповіді на теоретичні питання та дати визначення таким 

поняттям: 

 

Термін Визначення 

Оптимальні умови праці 

 

 

Допустимі умови праці 

 

 

Шкідливі умови праці 

 

 

Небезпечні умови праці 

 

 

ГДК (гранично 

допустима концентрація) 

 

 

 

Ситуаційне завдання № 1. 

При обстеженні умов праці в маніпуляційному кабінеті в повітрі робочої зони 

виявлені речовини з гостроспрямованим механізмом токсичної дії, гранично 

допустимі концентрації яких перевищували на 1,5 ГДК та патогенні мікроорганізми – 

збудники інфекційних захворювань. 

Встановіть клас умов праці згідно з “Гігієнічною класифікацією праці”: 

__________________________________________________________________________ 
Рекомендована література 

Основна: 

1. Охорона праці в медичній галузі: Навч.-метод.посібник для мед.ВНЗ IV р.а.- 2-ге вид., 

випр..Рекомендовано МОН/ Яворський О.П., Веремей М.І., Зенкіна В.І. та ін.- К., 2017. – 208 с. 

2. Гігієна та екологія / за ред. В.Г. Бардова / Вінниця: Нова книга, 2006. - С. 485- 492. 

3. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Москаленка, 

О.П.Яворовського. -К.: «Медицина», 2009. - 176 с. 

Додаткова: 

1. Закон України “Про охорону праці” 

2. “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового процесу”, затверджена наказом МОЗ України № 

248 від08.04.2014. 

3. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року №1645-III // 

Голос України.- 2000. - 16 травня. 

4. Наказ МОЗ України «Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів 

шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць: Список № 4 

Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список № 4 

Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин у повітрі робочої зони: Список № 3 

Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в атмосферному повітрі населених 

місць; Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі населених місць» від 23.02.2000 № 30. 

5. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 

6. ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. 

7. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. 

8. ДБН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення. 

9. НРБУ – 97 Норми радіаційної безпеки України 

 



Надати відповіді на завдання:  

Задачі 

1. Чи має право інженер з охорони праці підприємства накладати штрафи на 

працівників, які порушують вимоги нормативних актів про охорону праці? 

 

2. За усним дозволом керівника працівник з родинних обставин відлучився з 

роботи. За територією підприємства з ним стався нещасний випадок, внаслідок якого 

він став інвалідом. За якою формою складається акт у такому випадку? 

 

3. Чи обов'язкова участь представників органу Держнаглядохоронпраці в комісії з 

перевірки знань посадових осіб? 

 

4. Чи може адміністрація функціональні обов'язки працівників по забезпеченню 

пожежної безпеки на підприємстві покласти на працівників служби охорони праці? 

 

5. Які передбачені заходи впливу на працівників, що навмисно ухиляються від 

проходження обов'язкових медичних оглядів? 

 

6. У зв'язку з тимчасовим припиненням  виробництва працівника відправляють 

додому. Під час проходження по території підприємства він вмирає. Чи повинно 

проводитися спеціальне розслідування такого випадку? 

 

7. На яких працівників поширюються вимоги Типового положення про навчання з 

питань охорони праці по проходженню первинного, повторного, позапланового й 

цільового інструктажу з охорони праці? 

 

8. Чи складається акт за формою Н-1, якщо працівник вийшов на роботу в стані 

алкогольного або наркотичного сп'яніння й до нещасного випадку, який відбувся з 

ним, був відсторонений керівництвом від роботи? 

 

9. Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку робочий час на 

підприємстві починається о 8-ій  годині. Працівник на території підприємства, по 

дорозі до свого робочого місця (цех, лабораторія), о 7-ій годині 45хвилин вирішував 

виробничі питання й з ним стався нещасний випадок (травма при падінні). Який, у 

цьому випадку, складати акт? 

 

10. Водій тролейбуса під час роботи був побитий п'яним пасажиром (хуліган 

затриманий і провина його доведена правоохоронними органами). Чи правомірно 

рішення комісії з розслідування даного випадку не складати акт за формою Н-1 і 

не брати випадок на облік, а тільки сплатити потерпілому 100% середньомісячної 

заробітної плати за дні тимчасової непрацездатності через травму? 

 

11. Яка роль органів державного нагляду за охороною праці в розгляді суперечок з 

питань встановлення факту нещасного випадку на виробництві? 

12. На прибирання лісосік від після рубочних залишків і заготівлю дров для власних 

потреб залучаються тимчасові працівники строком на 5-10 днів. Чи беруться на облік 



нещасні випадки, що відбулися з такими працівниками при виконанні вищевказаних 

робіт, і чи складається акт за формою Н-1 (допуск до роботи є)? 

      

     13. Електрослюсар по наряду виконував включення високовольтного осередку.  

Інший електрослюсар, перебуваючи у нетверезому стані, самовільно зайшов у 

електропідстанцію,підійшов близько до осередку та одержав опіки електричною 

дугою. Тривалий час потерпілий перебував на лікуванні, однак лікувальна установа 

видає йому довідки про знаходження на лікуванні, замість листків непрацездатності. 

Яким чином діяти адміністрації в частині складання акту за формою Н-1, узяття 

випадку на облік, відшкодування збитку постраждалому? 

 

  14. У робочий час на підприємстві відбувся виробничий конфлікт між робітником і 

обліковцем, внаслідок чого через хуліганські дії робітника, обліковець одержав травму 

голови й перебував на лікуванні 24 дні. Як кваліфікувати цю травму — виробничою 

або побутовою, і хто повинен сплатити постраждалому дні непрацездатності? 

 

15. На заводі відбулися нещасні випадки із працівниками, що споживали спиртні 

напої у робочий час. У результаті один робітник неправильно покладеним виливком 

травмував праву гомілку, а інший, не утримався на поручнях,  впав і отримав травму 

стегна. Комісія з розслідування даних випадків на підставі п.5 Положення про 

розслідування й облік нещасних випадків... відмовила потерпілим у складанні акту за 

формою Н-1, однак державний інспектор з нагляду за охороною праці вимагає 

складання акту за формою Н-1. Чи правий держінспектор у відзначених і подібних 

ситуаціях? 

 

16. Між водієм нашого підприємства, що поставив машину під навантажування, і 

власником приватного автомобіля, що під'їхав, виникла сварка, що перейшла у бійку, 

у результаті якої наш водій одержав травму — відкритий перелом ноги. Як 

кваліфікувати цю травму — виробничою або побутовою, хто повинен сплатити дні 

непрацездатності потерпілому, а у випадку інвалідності, хто відшкодує збитки, 

заподіяні здоров'ю працівника? Який акт складається? 

 

17. Працівник прийшов на роботу о 8-ій годині і,не одержавши завдання, вирішив в 

особистих цілях заточити ніж на необладнаному захисними засобами верстаті. Під час 

заточення шліфувальне коло розірвалося (згодом з'ясувалося, що воно не пройшло 

випробувань на механічну міцність) і працівник одержав важку травму. Допуску до 

роботи на заточувальному верстаті він не мав. За якою формою складати акт? 

 

18. Чи є підставою для складання акту про нещасний випадок запис у листку 

непрацездатності про те, що травма отримана на виробництві (відповідна інформація 

на підприємство не була надана)? 

 

19. Чи беруться на облік нещасні випадки, які відбулися на території підприємства 

після закінчення роботи (або до початку роботи) під час: керування особистим 

транспортом, ремонту особистого транспорту, проходження пішки? 

20. Монтажні й електрозварювальні роботи відносяться до робіт з підвищеною 

небезпекою. Чи повинні молоді фахівці - випускники професійно-технічних 



навчальних закладів (монтажники й електрозварювальники) до початку самостійної 

роботи на підприємстві проходити попереднє спеціальне навчання? 

 

21. В якому порядку проводиться перевірка знань посадових осіб і фахівців 

підприємства з питань охорони праці? 

 

22. У робочий час працівник одержав травму, виконуючи роботу в особистих цілях, 

не використовуючи при цьому виробниче обладнання. Як розслідуються й чи беруться 

на облік такі нещасні випадки? 

 

23. Працівник ухиляється від обов'язкової перевірки знань з охорони праці й 

позапланового інструктажу. Згідно зі ст.20 Закону України «Про охорону праці» 

забороняється допуск до роботи осіб, які не пройшли інструктаж або перевірку знань з 

охорони праці. Якими правовими нормами варто керуватися при відстороненні від 

роботи такого працівника? 

 

24. Територія підприємства розташована з обох сторін міської вулиці. Працівник 

підприємства у виробничих справах переходив вулицю по певному пішохідному 

переході,упав на слизькій поверхні й одержав травму. Чи має право державний 

інспектор по нагляду за охороною праці покласти відповідальність за технічний стан 

цього вуличного переходу на підприємство й вимагати сплати штрафу за нещасний 

випадок? 

 

25. Обласна лікарня за заявкою взяла у своє розпорядження машину швидкої 

допомоги. Під час доставки хворих відбулася дорожньо-транспортна пригода, у 

результаті якої постраждав лише лікар обласної лікарні. Яка організація - обласна 

лікарня або автопідприємство - зобов'язана розслідувати, скласти акт (за якою 

формою) і взяти на облік цей нещасний випадок? 

 

26. Для проходження виробничої практики за професією зварника й електрика за 

договором, строком на 2роки, на підприємство направлені учні ПТУ. В училищі на 

учнів є амбулаторні карти, вони перебувають під спостереженням дільничних лікарів. 

Чи потрібно в цьому випадку направляти їх на попередній медогляд, як при 

надходженні на роботу? 

 

27. Чи враховується під час атестації робочих місць за умовами праці ступінь 

впливу шкідливих факторів на здоров'я працюючих, якщо вони використовують 

засоби індивідуального захисту? 

 

28. У 1994 р. при навантажуванні у робітника відбувся зсув міжхребтового диску. 

Акт про нещасний випадок не складався, свідки того, що відбулося, є. Зараз цей 

працівник оформляє пенсію за віком. Чи вправі він вимагати від адміністрації 

додаткової щомісячної доплати до пенсії? 

 

29. Хто повинен установлювати провину потерпілого в нещасному випадку, її 

ступінь, для визначення розміру зниження одноразової допомоги? Який мінімальний 

розмір цього зниження? 



 

30. Адміністрація підприємства склала акт за формою Н-1 про нещасний випадок, 

що відбувся в туалетній кімнаті, в робочий час, при відсутності факторів, що 

травмують. Комісія, що проводила розслідування, прийняла рішення акт не складати. 

Хто прийняв правильне рішення в даній ситуації? 

 

31. Відповідно до Положення про розслідування й облік нещасних випадків... акт за 

формою Н-1 не складається й випадок не береться на облік, якщо потерпілий, що 

перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, був відсторонений із цієї 

причини від роботи. Але якщо працівника відсторонили від роботи, тоді як з ним може 

відбутися нещасний випадок? 

 

32. При виконанні робіт без дозволу адміністрації та грубими порушеннями правил 

безпеки працівник одержав травму. Лікувальною установою в крові потерпілого 

виявлено 0,5% етилового спирту. Чи підлягають такі випадки розслідуванню й обліку 

як виробничі? 

 

33. Яка служба на підприємстві повинна організовувати проведення медоглядів і 

наркооглядів працівників: служба охорони праці або відділ кадрів? 

 

34. Чи потрібно створювати на підприємствах, в установах і організаціях служби 

або посади фахівців з пожежної безпеки? Якщо такі посади не передбачаються, то ким 

повинні здійснюватися організація робіт і контроль за станом пожежної безпеки? 

 

35. Чи класифікується як травма укус малярійного комара, внаслідок чого працівник 

занедужав малярією й одержав ІІІ групу інвалідності? 
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