Питання до іспиту
з навчальної дисципліни
«Охорона праці та охорона праці в галузі»

1. Основні законодавчі акти України з охорони праці.
2. Права й обов’язки громадян з охорони праці.
3. Структура КЗпП.
4. Трудові угоди, трудовий договір.
5. Охорона праці жінок, молоді і інвалідів.
6. Державний і громадський контроль за охороною праці.
7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
8. Нормативні акти з охорони праці.
9. Управління охороною праці.
10. Міжнародні стандарти управління охороною праці.
11. Служба охорони праці.
12. Навчання й інструктажі з охорони праці.
13. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання.
14. Загальна характеристика умов праці, їх класифікація.
15. Методика аналізу умов праці.
16. Атестація робочих місць.
17. Паспортизація робочих місць.
18. Пільги та компенсації за несприятливі умови праці.
19. Причини нещасних випадків і професійних захворювань, їх класифікація.

20. Основні заходи щодо запобігання нещасним випадкам і професійним
захворюванням.
21. Характеристика аварій і аварійних ситуацій.
22. Ідентифікація об’єктів підвищенної небезпеки.
23. Особливості охорони праці на фармацевтичних підприємствах.
24. Виробнича документація з охорони праці.
25. Державний санітарний нагляд за виробництвом.
26. Державний пожежний нагляд за виробництвом.
27. Безпека праці під час виконання технологічних процесів.
28. Вимоги до виробничих приміщень.
29. Вимоги до технологічного обладнання.
30. Вимоги до апаратів і посудин, які працюють під тиском.
31. Засоби індивідуального захисту працівників.
32. Умови виникнення горючого середовища.
33. Характеристика пожежовибухонебезпечності об’єкта.
34. Категорії приміщень за вибухопожежною небезпекою.
35. Правила пожежної безпеки на фармацевтичних підприємствах.
35. Засоби та методи гасіння пожеж.
36. Вогнегасні речовини.
37. Засоби первинного пожежогасіння.
38. Стаціонарні устаткування та пристрої пожежогасіння.
39. Техніка безпеки й особиста гігієна персоналу під час роботи в аптеках.
40. Вимоги до ТБ та виробничої санітарії під час виготовлення ЛЗ.
41. Вимоги до ТБ та виробничої санітарії під час зберігання ЛЗ.
42. Безпека праці під час роботи з наркотичними засобами.
43. Безпека праці під час роботи з отруйними засобами.

44. Безпека праці під час роботи з сильнодіючими засобами та прекурсорами.
45. Вимоги до безпеки праці під час зберігання та застосування горючих
речовин.
46. Вимоги до пожежної безпеки закладів фармації.
47. Пожежний нагляд за закладами фармації.
48. Поводження з фармацевтичними відходами.
49. Плани ліквідації аварійних ситуацій і аварій.
50. Гігієнічні вимоги до виробничого середовища приміщень, у яких
встановлено ПК.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1. Закон України "Про охорону праці".
2. Кодекс законів про працю України.
3. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".
4. Закон України "Про пожежну безпеку".
5. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
6. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення".
7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності".
8. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності".
9. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1112 "Деякі
питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві".
11. НПАОП 0.00-4.03-04 "Положення про Державний реєстр нормативноправових актів з питань охорони праці". Наказ Держнаглядохоронпраці від
08.06.2004 р. N 151.
12. НПАОП 0.00-4.09-07 "Типове положення про комісію з питань охорони
праці підприємства". Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. N 55.
13. НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про діяльність уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці". Наказ
Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. N 56.
14. НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці". Наказ
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. N 15.

15. НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці". Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 р. N 9.
16. НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці".
Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. N 255.
17. НПАОП 0.00-4.33-99 "Положення щодо розробки планів локалізації та
ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від
17.06.99 р. N 112.
18. НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві". Наказ
Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 р. N 132.
19. НПАОП 0.00-6.13-05 "Порядок організації державного нагляду за
охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці
України". Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. N 92.
20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та
охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.
21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи
управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду
07.02.2008 р.
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