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Програмові вимоги по дисципліні «Охорона праці в будівництві»  

 

Тема 1. Законодавча та нормативна база охорони праці. 

- Законодавчі акти з охорони праці. 

- Закон України про охорону праці. 

- Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. 

- Нормативно-правові акти з охорони праці. 

- Державне соціальне страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань. 

Тема 2. Державні гарантії умов та охорони праці. 

- Гарантії при укладанні трудової угоди (договору) та під час роботи.  

- Пільги та компенсації за несприятливі умови праці. 

- Охорона праці пільгових категорій працівників.  

- Забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту. 

Відшкодування шкоди, заподіяної працівнику на виробництві. 

Тема 3. Управління та нагляд за охороною праці і її організація на 

виробництві. 

- Система державного управління охороною праці.  

- Органи державного управління охороною праці.  

- Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.  

- Вимоги охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції 

підприємств і засобів виробництва. 

- Організація охорони праці на виробництві.  

- Служба охорони праці.  

- Комісія з питань охорони праці підприємства.  

- Регулювання охорони праці в колективному договорі (угоді).  

- Планування та фінансування охорони праці. 

Тема 4. Навчання з питань охорони праці. 

- Система безперервного навчання з питань охорони праці в Україні. 

- Навчання з питань охорони праці на виробництві. 



- Вивчення питань охорони праці в закладах освіти.  

- Інструктажі з питань охорони праці.  

- Стажування та допуск працівників до роботи. 

Тема 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій. 

- Нормативно-правові акти щодо розслідування ушкоджень здоров’я 

людини та аварій.  

- Розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій 

на виробництві.  

- Розслідування та облік нещасних випадків.  

- Розслідування та облік професійних захворювань і отруєнь.  

- Розслідування та облік аварій.  

- Розслідування та облік нещасних випадків в навчально-виховних 

закладах.  

- Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.  

- Звітність про травматизм та стан охорони праці. 

Тема 6. Стимулювання охорони праці та відповідальність за її 

порушення. 

- Форми і методи стимулювання охорони праці.  

- Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про 

охорону праці.  

- Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про 

охорону праці. 

- Матеріальна відповідальність за порушення законодавства про 

охорону праці.  

- Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про 

охорону праці.  
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