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І тур. Тестування 

 

Перевірте свої знання з охорони праці 

 

1. Який інструктаж провести з особами, що перебувають на території 

підприємства, але не беруть безпосередньої участі у виробничих процесах? 

а) інструктаж не передбачений 

б) вступний 

в) первинний 

г) усний 

Правильна відповідь — а). Підстава — пункт 6.3 глави 6 Типового положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — 

Положення № 15). 

 

2. Якого розділу немає в інструкції з охорони праці? 

а) загальні положення 

б) вимоги безпеки перед початком роботи 

в) вимоги безпеки під час робіт підвищеної небезпеки  

г) вимоги безпеки після закінчення роботи 

Правильна відповідь — в). Підстава — пункт 4 розділу II Положення 

про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 

від 29.01.1998 № 9 (далі — Положення № 9). 

 

3. Коли необхідно створити комісію з розслідування нещасного випадку 

за новим Порядком розслідування нещасних випадків? 

а) того дня, коли стався нещасний випадок 

б) того дня, коли отримали інформацію про нещасний випадок 

в) не пізніше наступного робочого дня після того, як отримали інформацію 

про нещасний випадок 

г) упродовж трьох днів після того, як отримали інформацію про нещасний випадок 

Правильна відповідь — в). Підстава — пункт 12 Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого 

постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок № 337). 

 

4. Протягом скількох змін новоприйняті працівники повинні пройти 

стажування після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної 

роботи? 

а) не менше ніж 2—6 

б) не менше ніж 2—15 

в) не менше ніж 6—15 

г) не менше ніж 10—15 

Правильна відповідь — б). Підстава — пункт 7.1 глави 7 Положення № 15. 

 

5. Чи дозволено укласти трудовий договір з особою, якій за медичним 

висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я? 

а) дозволено за погодженням сторін 

б) заборонено 

в) дозволено тимчасово, але не більше ніж на пів року  

г) дозволено тимчасово, але не більше ніж на рік 

Правильна відповідь — б). Підстава — стаття 24 Кодексу законів про працю 

України. 
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6. Який інструктаж провести з працівниками у разі робіт, на які оформлюють 

наряд-допуск, наказ або розпорядження? 

а) позаплановий 

б) цільовий 

в) повторний 

г) позачерговий 

Правильна відповідь — б). Підстава — пункт 6.7 глави 6 Положення № 15. 

 

7. Хто розробляє і переглядає інструкції з охорони праці? 
а) працівники служби охорони праці 

б) заступник директора з охорони праці та начальник служби охорони праці 

в) спеціалізована організація з перегляду інструкцій 

г) безпосередні керівники робіт 

Правильна відповідь — г). Підстава — пункт 4 розділу IV Положення № 9. 

 

8. Протягом скількох змін новоприйняті працівники повинні пройти 

дублювання після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної 

роботи? 

а) не менше ніж 2 

б) від 2 до 15 

в) не менше ніж 6 

г) не менше ніж 15 

Правильна відповідь — в). Підстава — пункт 7.1 глави 7 Положення № 15. 

 

9. Протягом якого часу роботодавець зобов’язаний повідомити про нещасний 

випадок за допомогою засобів зв’язку територіальному органу Держпраці 

та робочому органу ФСС? 

а) 2 год 

б) 3 год 

в) 12 год 

г) 24 год 

Правильна відповідь — а). Підстава — пункт 8 Порядку № 337. 

 

10. Як часто необхідно проводити повторний інструктаж із працівниками, 

які виконують роботи підвищеної небезпеки? 

а) не рідше ніж раз на місяць 

б) не рідше ніж раз на три місяці 

в) не рідше ніж раз на п’ять місяців 

г) не рідше ніж раз на шість місяців 

Правильна відповідь — б). Підстава — пункт 6.5 глави 6 Положення № 15. 

 

11. На скільки відсотків можна зменшити розмір одноразової допомоги 

потерпілому у зв’язку з ушкодженням здоров’я, якщо нещасний випадок стався 

внаслідок порушення ним нормативних актів з охорони праці? 

а) не більше ніж на 25% 

б) не більше ніж на 30% 

в) не більше ніж на 50% 

г) не більше ніж на 75% 

Правильна відповідь — в). Підстава — частина друга статті 42 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV. 
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12. Хто зобов’язаний забезпечити придбання, комплектування, видачу 

й утримання засобів індивідуального захисту для працівників? 

а) служба охорони праці  

б) профспілковий комітет підприємства 

в) керівник підприємства 

г) особи, відповідальні за розробку норм видачі спецодягу 

Правильна відповідь — в). Підстава — пункт 1 розділу II Мінімальних вимог 

безпеки і охорони здоров᾿я при використанні працівниками засобів індивідуального 

захисту на робочому місці, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804. 

 

13. Якими мають бути витрати на охорону праці на підприємствах? 

а) не менше ніж 2% від фонду оплати праці за попередній рік  

б) не менше ніж 1% від фонду оплати праці за попередній рік  

в) не менше ніж 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік  

г) це вирішує роботодавець 

Правильна відповідь — в). Підстава — стаття 19 Закону про охорону праці. 
 

14. Як часто необхідно переглядати інструкції з охорони праці? 

а) не рідше ніж раз на рік 

б) не рідше ніж раз на три роки 

в) не рідше ніж раз на п’ять років 

г) не регламентовано 

Правильна відповідь — в). Підстава — пункт 1 розділу VI Положення № 9. 
 

15. Хто відповідає за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць 

за умовами праці? 

а) уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової 

організації 

б) керівник підприємства 

в) уповноважена найманими працівниками особа 

г) трудовий колектив 

Правильна відповідь — б). Підстава — пункт 4 Порядку проведення атестації 

робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.  

 


