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1.2. План вивчення навчальної дисципліни

Номери семестрів, найменування тем і питань кожного
заняття.
Завдання на самостійну роботу студентам

Потрібний рівень
сформованості знань та
умінь для кожного
питання

Інформаційнометодичне
забезпечення

1

2

3

4

5

6

1

Л

1

З1

[1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8]

2

Л

3

З1

[7]

3

ПЗ

2

Законодавча та нормативна база України з розслідування нещасних
випадків на виробництві та в побуті. Міжнародний досвід
організації розслідування, обліку і аналізу нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій
Обв’язки та дії роботодавця з організації і проведення звичайного
розслідування нещасних випадків на виробництві. Обв’язки та дії
комісії з організації і проведення звичайного розслідування
нещасних випадків на виробництві
Проведення аналізу нещасних випадків на виробництві.

З1

[7, 13]

4

Л

1

З1

[7, 10,11,12]

5

Л

3

З1

[1, 2, 3, 4, 5, 6,7]

6

ПЗ

6

Класифікація видів подій, причин нещасного випадку, обладнання,
устаткування, машин, механізмів, що призвели до нещасного
випадку
Особливості організації і проведення спеціального розслідування
нещасних випадків. Обв’язки та дії роботодавця з організації і
проведення спеціального розслідування нещасних випадків на
виробництві. Обв’язки та дії комісії з організації і проведення
спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві
Організація та порядок розслідування нещасного випадку на
підприємстві.

З1, У1

[7, 11,14]

7

Л

1

З1

[7, 11,12]

8

Л

2

З1

[7, 11,12]

9

ПЗ

2

Складання документації під час розслідування нещасних випадків.

У1

[7, 11,12]

10

Л

1

Основні положення Міжнародної статистичної класифікації хвороб
та споріднених проблем здоров’я. Реєстрація та облік професійних
захворювань. Встановлення причинного зв’язку смерті з

З1

[7, 11,12]

Характеристика професійних хвороб та причин їх виникнення в
Україні. Особливості організації і проведення розслідування та
обліку професійних захворювань, отруєнь
Обв’язки, дії роботодавця та комісії з організації і проведення
розслідування професійних захворювань, отруєнь на виробництві

професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом.

11

ПЗ

2

Організація та порядок спеціального розслідування нещасного
випадку.

З1, У1

[7, 11,12]

12

Л

2

Особливості організації і проведення розслідування та обліку
аварій на виробництві.

З1

[7, 9, 11,12]

13

ПЗ

2

Порядок розслідування професійних
захворювань і отруєнь на виробництві.

З1, У1

[7, 11,12]

14

Л

2

З1

[7, 11,12]

15

ПЗ

2

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин.
Звітність та інформація про професійні захворювання та аварії,
аналіз їх причин. Державні органи та організації, що займаються
статистичним обліком травматизму, професійних захворювань та
аварій
Порядок розслідування та обліку аварій на виробництві.

З1, У1

[7, 11,12]

гострих

та

хронічних

1.4. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами
на __2016 -2017___________________________ навчальний рік

Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків, навчальних
груп

5

к.т.н., доц. Лісогор О.С.

Л, ПЗ

МТ-54

Завідувач кафедрою
“_____” _________________

Березуцький В.В.
р.
1.5. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами
на _________________________________ навчальний рік

Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Завідувач кафедрою
“_____” _________________

р.

Вид занять

№№ потоків, навчальних
груп

2. Засоби для проведення поточного контролю
Варіанти і зміст тестових завдань
1. У якому випадку зобов’язаний лікувально-профілактичний заклад передати «Екстренне повідомлення про звернення потерпілого працівника підприємства з
посиланням на нещасний випадок на виробництві» Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань?
а) в залежності від тяжкості травми;
б) завжди;
в) за вказівкою Держпраці;
г) в залежності від умов страхування і Пенсійному фонді України.
2. Чи зобов’язаний лікувально-профілактичний заклад передати «Екстренне повідомлення про звернення потерпілого працівника підприємства з посиланням на
нещасний випадок на виробництві» територіальному органові Держпраці?
а) ні;
б) за запитом Держпраці;
в) в залежності від тяжкості травми;
г) так.
3. Чи зобов’язаний роботодавець передати «Повідомлення про нещасний випадок» Фондові соціального страхування від нещасних випадків та професійних
захворювань?
а) так;
б) ні;
в) за вказівкою Держпраці;
г) лише при наявності обставин, за яких настає страховий випадок.
4.Чи зобов’язаний роботодавець передати «Повідомлення про нещасний випадок» керівникові первинної організації профспілки або уповноваженій найманими
працівниками особі з питань охорони праці?
а) за вказівкою фонду Соцстрахування;
б) ні;
в) лише при умові, що потерпілий є членом профспілки;
г) так.
5. Чи зобов’язаний роботодавець передати «Повідомлення про нещасний випадок» органові державного пожежного нагляду?
а) після запиту органу державного пожежного нагляду
б) лише у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
в) при отриманні травм опікового характеру;
г) не зобов’язаний.
6. Чи зобов’язаний роботодавець передати «Повідомлення про нещасний випадок» територіальному органу Держгірпромнагляду?
а) лише у разі нещасного випадку, що спричинив тяжкі наслідки
або випадок смерті;
б) завжди;
в) не зобов’язаний;
г) за запитом Держпраці.
7. Чи зобов’язаний роботодавець передати «Повідомлення про груповий нещасний випадок» органам прокуратури за місцем настання нещасного випадку?
а) у випадку травмування однієї особи з тяжкими наслідками;
б) завжди;
в) не зобов’язаний;
г) за вказівкою Держпраці.
8. Чи зобов’язаний роботодавець передати «Повідомлення про нещасний випадок зі смертельним наслідком» місцевій держадміністрації?
а) за приписом територіального органу Держпраці;

б) не зобов’язаний;
в) у разі відсутності органу управління підприємства;
г) за запитом місцевої держадміністрації.
9. Хто очолює комісію по проведенню розслідування нещасного випадку на виробництві?
а) керівник (спеціаліст) служби охорони праці;
б) роботодавець;
в) представник Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань;
г) представник територіального органу Держпраці.
10.Хто очолює комісію по проведенню розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння) на виробництві?
а) представник закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством;
б) керівник (спеціаліст) служби охорони праці;
в) представник Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
г) представник територіального управління Держпраці.
11. Хто очолює комісію по проведенню розслідування нещасного випадку, що трапився з фізичною особою-підприємцем?
а)представник Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем настання нещасного випадку;
б) представник держадміністрації за місцем настання нещасного випадку;
в) представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий;
г) представник територіального профоб’єднання за місцем настання нещасного випадку.
12. Хто очолює комісію по проведенню розслідування нещасного випадку, що трапився з особою, яка забезпечує себе роботою, самостійно та добровільно
застрахована у Пенсійному фонді України за умови сплати нею внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання?
а) представник Пенсійного фонду України, в якому застрахована потерпіла особа;
б) представник держадміністрації за місцем настання нещасного випадку;
в) представник Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем настання нещасного випадку;
г) представник територіального управління Держпраці за місцем настання нещасного випадку.
13. Хто очолює комісію по проведенню розслідування нещасного випадку, що стався з фізичною особою, що забезпечує себе роботою самостійно і не
застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?
а) представник територіального управління Держпраці за місцем настання нещасного випадку;
б)представник Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем настання нещасного випадку;
в) представник держадміністрації за місцем настання нещасного випадку;
г) представник територіального профоб’єднання за місцем настання нещасного випадку.
14. Хто встановлює стан потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві щодо його алкогольного чи наркотичного сп’яніння?
а) відповідальний керівник робіт;
б) свідки нещасного випадку;
в) голова комісії по розслідуванню нещасного випадку;
г) лікувально-профілактичний заклад;
15. Хто встановлює ступінь тяжкості травми потерпілого внаслідок нещасного випадку ?
а) лікувально-профілактичний заклад;
б) роботодавець;
в) фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
г) голова комісії по розслідуванню нещасного випадку.
16. У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов'язаний з виробництвом, складається акт за формою:
а) НПВ у 6-ти примірниках;
б) Н-5 у 5-ти примірниках;

в) НТ у 5-ти примірниках;
г) Н-1 у 5-ти примірниках.
17. У разі коли нещасний випадок визначений комісією таким, що пов'язаний з виробництвом, складають акти за форою:
а) Н-5 у 1-му примірнику і Н-1 у 5-ти примірниках;
б) Н-5 у 5-ти примірниках і Н-1 у 5-ти примірника;
в) Н-1 у 5-ти примірниках.
г) НТ у 5-ти примірниках;
18. За яких обставин нещасний випадок визначається таким, що пов'язаний з виробництвом?
а) слідування на роботу у громадському транспорті;
б) виконання потерпілим посадових обов’язків у відрядженні;
в) використання в особистих цілях без відома роботодавця справного устаткування;
г) перебування у лікувально-оздоровчому закладі.
19. За яких обставин нещасний випадок визначається таким, що пов'язаний з виробництвом?
а) слідування на роботу у громадському транспорті;
б) перебування за місцем постійного проживання на території польового табору;
в) використання в особистих цілях без відома роботодавця не справного обладнання , яке виведене з експлуатації;
г) участь в агітаційно-пропагандстькій діяльності.
20. За яких обставин нещасний випадок визначається таким, що пов'язаний з виробництвом ?
а) використання побутової техніки;
б) виконання донорських функцій;
в) перебування на робочому місці;
г) слідування на роботу у громадському транспорті.
21. За яких обставин нещасний випадок визначається таким, що пов'язаний з виробництвом?
а) виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця в неробочий час;
б) отруєння токсичними речовинами внаслідок порушення вимог щодо їх зберігання;
в) участь в спортивних змаганнях у вихідний день;
г) виконання донорських функцій;
22) За яких обставин нещасний випадок визначається таким, що пов'язаний з виробництвом?
а) участь в спортивних змаганнях у вихідний день;
б) прямування на роботу чи з роботи пішки;
в) прямування на роботу залізничним транспортом;
г) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству.
23. За яких обставин нещасний випадок визначається таким, що пов'язаний з виробництвом?
а) прямування на роботу залізничним транспортом;
б) прямування на роботу на громадянському транспорті ;
в) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства за письмовим дорученням роботодавця ;
г) перебування на об'єкті побутового обслуговування.
24. Після надходження матеріалів розслідування нещасного випадку, що стався на підприємстві, хто розглядає і затверджує акти за формою Н-5 і Н-1 ?
а) роботодавець ;
б) керівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань , за місцем настання
нещасного випадку;
в) керівник територіального управління Держпраці за місцезнаходженням підприємства;
г) не потрібно затверджувати.
25. Після надходження матеріалів розслідування нещасного випадку, що стався з фізичною особою-підприємцем, хто розглядає і затверджує акти за формою Н-5 і
Н-1?

а) керівник територіального управління Держпраці за місцем настання нещасного випадку;
б)керівник робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за місцем настання нещасного випадку;
в) не потрібно затверджувати;
г) роботодавець.
26. Після надходження матеріалів розслідування нещасного випадку, який стався з особою, що забезпечує себе роботою самостійно та добровільно застрахована у
Пенсійному фонді України хто розглядає і затверджує акти за формою Н-5 і Н-1?
а) керівник робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві за місцем настання нещасного
випадку;
б) керівник територіального органу Пенсійного фонду України;
в) керівник територіального управління Держпраці за місцем настання нещасного випадку;
г) керівник місцевої держадміністрації за місцем настання нещасного випадку.
27. Після надходження матеріалів розслідування нещасного випадку, який стався з особою, що забезпечує себе роботою самостійно та добровільно і не
застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, хто розглядає і затверджує акти за
формою Н-5 і Н-1?
а) керівник територіального органу Пенсійного фонду України;
б) керівник місцевої держадміністрації за місцем настання нещасного випадку;
в) керівник територіального управління Держпраці за місцем настання нещасного випадку;
г) керівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань за місцем настання
нещасного випадку ;
28. Де зберігаються примірники актів за формою Н-5 і Н-1 разом з матеріалами розслідування нещасного випадку, що стався з працівником підприємства?
а) на підприємстві;
б) в робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань;
в) в територіальному управлінні Держпраці;
г) в місцевій держадміністрації за місцем настання нещасного випадку;
29. Де зберігаються примірники актів за формою Н-5 і Н-1 разом з матеріалами розслідування нещасного випадку, що стався з фізичною особою – підприємцем,
яка добровільно застрахована у Пенсійному фонді України?
а) в територіальному відділенні Пенсійного фонду України;
б) в територіальному управлінні Держпраці;
в) в робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
г) в місцевій держадміністрації за місцем настання нещасного випадку.
30. Ким розслідується і береться на облік нещасний випадок, що стався з працівником , який тимчасово переведений в установленому порядку на інше
підприємство?
а) в робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
б) підприємством постійним працівником якого є потерпілий;
в) підприємством на яке працівника переведено;
г) територіальним управлінням Держпраці.
31. Ким розслідується і береться на облік нещасний випадок, що стався з працівником іншого підприємства, який виконував роботу за сумісництвом?
а) підприємством, на якому працівник виконував роботу за сумісництвом;
б) підприємством , постійним працівником якого є потерпілий;
в) територіальним управлінням Держпраці.
г) в робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
32. Ким розслідується і береться на облік нещасний випадок, що стався з працівником під час виконання роботи під керівництвом посадових осіб підприємства , на
якому він працює , на території іншого підприємства?
а) підприємством , на території якого стався нещасний випадок;
б) територіальним управлінням Держпраці;

в) підприємством , працівником якого є потерпілий;
г) в робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
33. Ким розслідується і береться на облік нещасний випадок, що стався з студентом навчального закладу під час проходження виробничої практики на
підприємстві під керівництвом посадових осіб цього підприємства?
а) територіальним управлінням Держпраці;
б) підприємством , на якому студент проходив виробничу практику;
в) навчальним закладом, студентом якого є потерпілий;
г) робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
34. Хто утворює комісію по спеціальному розслідуванню групового нещасного випадку, який стався одночасно з двома і більше працівниками, які отримали легкі
травми?
а) місцевою державною адміністрацією;
б) підприємством, працівниками якого є потерпілі;
в) робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань за місцем настання нещасного
випадку.
г) територіальне управління Держпраці за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
35. Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом :
а) 10 робочих днів;
б) 10 календарних днів;
в) 5 робочих днів;
г) 5 календарних днів.
36. Чи може входити до складу комісії по розслідуванню нещасного випадку безпосередній керівник робіт?
а) може входити лише за наказом роботодавця;
б) може з дозволу Держпраці;
в) не може;
г) може з дозволу Фонду соціального страхування.
37. Чи може входити до складу комісії по розслідуванню нещасного випадку потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси?
а) не може;
б) лише за розпорядженням роботодавця;
в) лише з письмового дозволу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
г) може з дозволу Фонду соціального страхування.
38. Хто утворює комісію і проводить розслідування нещасного випадку на виробництві, що трапився з особою застрахованою у Пенсійному фонді України як
платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка виконувала роботи на підприємстві за цивільно-правовим договором?
а) роботодавець;
б) територіальне управління Держпраці за місцем настання нещасного випадку;
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
г) Пенсійний фонд України.
39. Хто утворює комісію і проводить розслідування нещасного випадку на виробництві , що трапився з особою не зареєстрованою у Пенсійному фонді України як
платник єдиного внеску на державне соціальне страхування, яка виконувала роботи на підприємстві за цивільно-правовим договором?
а) Пенсійний фонд України;
б) роботодавець;
в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
г) територіальне управління Держпраці за місцем настання нещасного випадку;
40. Чи наявні трудові відносини потерпілого з роботодавцем, якщо відповідні документи не оформлено, але потерпілого фактично допущено до виконання робіт?
а) так;
б) ні;

в) в залежності від умов виконання робіт;
г) в залежності від виду застосованого обладнання.
41. Який термін передачі повідомлення про нещасний випадок до органів, які братимуть участь у розслідуванні?
а) 3 години;
б) 24 години;
в) 1 година;
г) 2 години.
42. Який термін утворення комісії з розслідування нещасного випадку?
а) протягом 2 діб;
б) протягом 1 доби;
в) протягом 12 годин;
г) протягом 3 годин.
43. Який термін проведення розслідування нещасного випадку комісією підприємства?
а) 5 робочих днів;
б) 10 робочих днів;
в) три робочих дні;
г) протягом тижня.
44. Якщо нещасний випадок пов'язаний з виробництвом то акти складаються у такій послідовності:
а) Н-5; Н-1;
б) Н-1; Н-2; Н-5;
в) Н-1; Н-5; Н-2;
г) Н-5; НТ.
45. У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, складаються акти у такій формі послідовності:
а) П-5; Н-1; Н-5
б) Н-1; П-5; Н-5
в) Н-5; Н-1; П-5
г) П-5; Н-1.
46. Якщо факт настання нещасного випадку встановлено рішенням суду, розслідування організовує:
а) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцем знаходження підприємства, на якому стався
нещасний випадок;
б) територіальне управління Держпраці за місцем настання нещасного випадку;
в) місцева держадміністрація;
г) органи прокуратури.
47. В який термін проводиться розслідування (після надходження заяви потерпілого) нещасного випадку, внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу?
а) протягом 10 робочих днів;
б) протягом 5 робочих днів;
в) протягом 1 місяця;
г) протягом двох тижнів.
48. Відомості про обставини і принципи аварії чи пригоди на транспорті, що призвела до настання нещасного випадку, передаються після закінчення
розслідування відповідними органами роботодавцю:
а) у 3-денний строк;
б) у 10-денний строк;
в) у тижневий строк;
г) у 5-денний строк.
49. У разі аварії чи пригоди на транспорті, що призвела до настання нещасного випадку, складаються акти у такій послідовності:

а) Н-5; Н-1; Т-1;
б) Т-1; Н-5; Н-1;
в) Т-1; Н-5; П-5;
г) Н-1; Т-1; Н-5.
50. За яких обставин нещасні випадки визначаються такими, що непов’язані з виробництвом?
а) перебування за місцем постійного проживання на території польових селищ;
б) виконання потерпілим польових обов’язків у відрядженні;
в) перебування на території підприємства під час виконання потерпілим завдань роботодавця;
г) виконання завдань роботодавця у святковий день.
51. За яких обставин нещасні випадки визнаються такими, що непов’язані з виробництвом?
а) використання в особистих цілях без вдома роботодавця несправного транспортного засобу, який знаходиться в ремонті;
б)використання в особистих цілях справного устаткування, яке не належить підприємству;
в) виконання дій в інтересах підприємства, які не належать до посадових обов’язків потерпілого;
г) надання благодійної допомоги згідно відповідного рішення роботодавця.
52. За яких обставин нещасні випадки визнаються такими, що непов’язані з виробництвом?
а) одержання потерпілим травм внаслідок погіршення стану його здоров’я, яке сталося під впливом спиртових речовин, які застосовуються у виробничому
процесі;
б) перебування на території підприємства під час перерви для відпочинку та харчування;
в) перебування потерпілого у стані алкогольного сп’яніння, якщо до настання нещасного випадку він був відсторонений від роботи відповідно до правил
внутрішнього розпорядку;
г) під час проведення за ініціативою роботодавця заходів, передбачених колективним договором.
53. За яких обставин нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом?
а) з’ясування потерпілим або іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру;
б) заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою потерпілому під час виконання ним посадових обов’язків;
в) раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево - судинної недостатності;
г) вчинення протиправних дій проти особи.
54. За яких обставин нещасні випадки набувають невиробничого характеру?
б) прямування потерпілого до місця відрядження згідно з установленим завданням на власному транспортному засобі;
в) проїзд з роботи на транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору;
г) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства за письмовим дорученням роботодавця;
а) прямування на роботу на громадському транспорті.
55. За яких обставин нещасні випадки набувають виробничого характеру?
а) під час участі у культурно-масових заходах;
б) під час участі в масових заходах та акціях, які проводяться підприємством самостійно;
в) під час дій по рятуванню людей на межах підприємства;
г) під час підготовки до роботи засобів захисту.

Питання на СРС
1. Історія розвитку людського суспільства щодо розвитку питань організації розслідування, обліку і аналізу нещасних випадків, професійних захворювань
та аварій.
2. Вивчення «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
3. Державні органи та організації, що займаються статистичним обліком травматизму, професійних захворювань та аварій.
4. Класифікація травм згідно «Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості».
5. Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань.
Класифікатор шкідливих виробничих факторів. Класифікатор діагнозів.
6. Методичні рекомендації «Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го
перегляду»
7. Інструкція про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом

3. Інформаційно-методичне і матеріальне забезпечення
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