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1.           Загальні відомості про університет, характерні особливості 

праці, об’єкти підвищеної небезпеки. 

2. Загальні правила поведінки працюючих на території університету. 

Розташування основних служб та допоміжних приміщень. Безпечний рух на 

території закладу. 

3. Основні положення Закону України “Про охорону праці”, Кодексу 

законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці. Вирішення 

спірних питань між роботодавцем і працівником. 

3.1 Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Охорони праці 

жінок та осіб молодших 18 років. Колективний догові, пільги та відшкодування 

за важкі умови праці, порядок їх надання. 

3.2 Правила внутрішнього трудового розпорядження закладу, 

відповідальність за порушення цих правил. 

3.3 Система управління охороною праці, державний нагляд та 

громадський контроль за охороною праці в університеті: 

- обов’язки власника з охорони праці; 

- обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів; 

- право працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди під 

час роботи в закладі; 

- відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці; 

- попередні та періодичні медичні огляди; 

- соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань; 

- навчання з питань охорони праці; 

4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які характерні для 

виробництва, особливості їх дії на працюючих. Методи та засоби запобігання 

нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та 

колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі 

засобів індивідуального захисту. 

5. Техніка безпеки в університеті: 

5.1 Основні методи і технічні засоби попередження нещасних випадків. 

5.2 Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. 

Умови, які підвищують небезпеку пораження електричним струмом. Основні 

міроприємства по попередженню електротравматизму. основні правила безпеки 

при експлуатації електрообладнання. 

5.3 Організація робочого місця. Основні правила поведінки пов’язані з 

рухом автотранспорту по території закладу. 

6. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни. 

6.1 Основні санітарно-гігієнічні фактори виробничого середовища. 



6.2 Основні міроприємства по покращенню умов праці /технічні та 

організаційні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні/. 

        6.3. Вентиляція робочих місць. Механічна вентиляція. Призначення 

вентиляції. Природня вентиляція. Контроль за ефективністю вентиля 

         6.4 Освітлення робочих місць, природне освітлення. Штучне освітлення: 

основні світлотехнічні величини, системи освітлення, джерела світла, 

світильники загального і місцевого освітлення. 

7. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та 

аварій, які сталися в установі та інших .аналогічних виробництвах через 

порушення вимог безпеки. 

8. порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних 

випадків та професійних захворювань. 

9. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, 

аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. Чинні документи з питань пожежної 

безпеки. Виробничі дільниці найбільш небезпечні в пожежному плані. 

Протипожежний режим. Загальнооб’єктні та спеціалізовані до умов праці у 

відділах інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування 

первинних засобів пожежегасіння. 

10. Перша допомога потерпілим. Дії працівників у разі нещасного 

випадку та аварії на дільниці, в закладі. 
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