Перелік питань до заліку з дисципліни “Вступ до фаху. Ознайомча практика”
1.
2.
3.
4.

Відомі вчені в галузі охорони праці та що вони зробили у цій галузі знань.
Розкрийте сутність системи безперервного навчання з охорони праці в Україні.
Вивчення питань охорони праці в дошкільних закладах і закладах освіти.
Який нормативний документ встановлює порядок і види навчання й перевірки
знань з охорони праці та його завдання?
5. Які види навчання з охорони праці проходять працівники і як здійснюється
перевірка якості навчання?
6. Які категорії працівників проходять навчання та перевірку знань з охорони праці
щорічно?
7. Які категорії працівників і в які терміни проходять навчання в Головному
навчально-методичному центрі?
8. Які категорії працівників і в який термін проходять навчання в галузевих
навчальних центрах або навчальних закладах з відповідним дозволом?
9. Які категорії працівників, у який термін і в якому обсязі проходять навчання
безпосередньо на підприємстві?
10.Які види інструктажів з охорони праці і хто проводить з працівниками?
11.Вступний інструктаж, його зміст і порядок проведення.
12.Зміст і порядок проведення первинного і повторного інструктажів.
13.Позаплановий інструктаж, терміни проведення та зміст.
14.Порядок проведення цільового інструктажу.
15.Оформлення результатів проведення інструктажів на робочому місці та порядок
звільнення від повторного інструктажу.
16. Проведення стажування (дублювання) і допуску працівників до роботи.
17. Згідно статті 23 "Строки трудового договору", яким може бути договір із
працівником?
18. Згідно статті 46 Закону України “Про охорону праці”, у якому випадку
допускається відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим
ним органом ?
19. Колективний договір та угода між власником та працівниками.
20. Пільги і компенсації, передбачені чинним законодавством для працівників за
умови праці.
21. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), що видаються працівникам
22. Сума щомісячної страхової виплати, що встановлюється відповідно до ступеня
втрати професійної працездатності.
23. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей, які становлять для жінок
та підростків.
24. Що таке виробниче середовище?
25. Побутові травми та нещасні випадки. Страхування та виплати.
26. З чого складається виробнича функція (трудова, службова) працівника?

