
Тест №4. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві 

1. Розслідування та облік нещасних випадків здійснюються відповідно до Постанови 

Кабінетів Міністрів України: 

а) «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профілактичних 

захворювань і аварій на виробництві»; 

б) «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профілактичних 

захворювань і аварій на виробництві», №1112 від 25 серпня 2005 року; 

в) «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профілактичних 

захворювань і аварій на виробництві», №1112 від 25 серпня 2009 року; 

2. Розслідування нещасних випадків проводяться у разі: 

а) раптового погіршення стану здоров’я, гостре професійне захворювання, опік, обмороження; 

б) враження електричним струмом, іонізуючим випромінюванням; 

в) зникнення працівника або його смерті на підприємстві; 

3. Дії працівника, який виявив потерпілого на робочому місці: 

а) повідомити безпосереднього керівника, вжити заходи, щодо надання необхідної допомоги; 

б) надати необхідну допомогу та повідомити працівника. 

4. Дії безпосереднього керівника у разі виникнення нещасного випадку: 

а) терміново надати першу медичну допомогу, повідомити роботодавця, по – можливості до 

прибуття комісії зберегти  обстановку на робочому місці такою, яка була на момент аварії; 

б) повідомити роботодавця, надати першу медичну допомогу, зберегти на робочому місці 

обстановку, що була в момент аварії. 

5. Дії роботодавця, який одержав повідомлення про нещасний випадок: 

а) створити комісію по розслідуванню нещасного випадку, повідомити робочий орган 

виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства, приступати до 

розслідування; 

б) повідомити робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства, 

створити комісію по розслідуванню, приступити до розслідування. 

6. Коли до складу комісії по розслідуванню залучають представників СЕС? 

а) у разі виникнення нещасного випадку; 

б) у разі отруєння; 

в) у разі повідомлення начальника СЕС про нещасний випадок. 

7. Дії комісії по розслідуванню нещасного випадку: 

а) обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків, по  можливості потерпілого, 

визначити відповідність умов праці вимогам законодавства про ОП, з’ясувати, чи пов'язаний 

нещасний випадок з виробництвом; 

б) скласти акт за формою Н – 5, Н – 1; 

в) обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків, по  можливості потерпілого, 

визначити відповідність умов праці вимогам законодавства про ОП, з’ясувати, чи пов'язаний 

нещасний випадок з виробництвом, скласти акт за формою Н – 5, Н – 1; 

8. В яких випадках складається акт за формою П-5: 

а) у разі нещасного випадку; 

б) у разі гострого професійного отруєння; 

в) у разі смерті працівника. 

9. Як називається АКТ за формою Н-5? 

а) акт спеціального розслідування нещасного випадку, що стався; 

б) акт про нещасний випадок на виробництві; 

в) акт розслідування професійного захворювання. 

10.  Як називається Акт за формою Н-1: 

а) акт спеціального розслідування нещасного випадку, що стався; 

б) акт про нещасний випадок на виробництві; 

в) акт розслідування професійного захворювання. 

 



11. Чи буде нещасний випадок пов'язаний з виробництвом в разі використання власного 

транспорту: 

а) так; 

б) ні. 

12.  Чи підлягає спеціальному розслідуванню нещасний випадок з можливою 

інвалідизацією: 

а) так; 

б) ні. 

13.  Хто несе відповідальність за об’єктивне розслідування нещасного випадку: 

а) комісія по розслідуванню нещасного випадку; 

б) голова комісії; 

в) роботодавець. 

14.  Вимоги до комісії з перевірки знань з охорони праці: 

а) не менше 3 – х осіб; 

б) не менше 3 – х осіб, що пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці; 

в) повинні бути членами трудового колективу. 

15.  Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються: 

а) наказом; 

б) протоколом. 

16.  Цей вид інструктажу проводять з студентами, що прибули в лікувальний заклад для 

проходження виробничої практики: 

а) вторинний 

б) первинний; 

в) цільовий. 

17.  Цей вид інструктажу проводиться з працівником, який переходить з одного відділення 

лікарні в інше: 

а) вступний; 

б) первинний. 

18.  Цей вид інструктажу проводять на робочому місці з усіма працівниками на роботах з 

підвищеною небезпекою: 

а) вступний; 

б) первинний; 

в) повторний. 

19.  Який вид інструктажу треба провести з усіма працівниками, якщо один з них порушив 

нормативні акти про охорону праці, що призвели до отруєння? 

а) повторний; 

б) позаплановий. 

20.  Який вид інструктажу ви проведете у разі проведення студентами екскурсії в 

рентгенкабінет: 

а) повторний; 

б) позаплановий; 

в) цільовий. 


