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1. Поняття та мета охорони праці (ОП). Основні етапи розвитку охорони праці.  

2. Стан охорони праці, виробничого травматизму та професійної 

захворюваності в аграрному виробництві України. 

3. Законодавство України про охорону праці. Конституція України про охорону 

праці. 

4. Основні положення Закону України "Про охорону праці". 

5. Органи державного управління охороною праці.  

6. Системи управління охороною праці на підприємствах та обов’язки 

роботодавця. 

7. Навчання з питань ОП працівників при їх підготовці, перепідготовці, 

підвищенні кваліфікації, прийнятті на роботу та в період роботи. 

8. Інструктажі з питань ОП, їх види та порядок проведення. Порядрк допуску 

працівників до виконання робіт. 

9. Органи державного нагляду за охороною праці. 

10. Основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною 

праці. 

11. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій в установах і організаціях. 

12. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положенням. 

13. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення», основні його вимоги. 

14. Відповідальність за невиконання санітарних нормативів щодо умов праці та 

проживання населення. 

15. Визначення понять “робоча зона“ та “повітря робочої зони“. 

16. Мікроклімат робочої зони. 

17. Призначення та види вентиляції. 

18. Природна вентиляція. її переваги та недоліки. 

19. Нормативні документи, значення виробничого освітлення, види 

виробничого освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх 

застосування. 

20. Визначення поняття “вібрація“. 

21. Визначення поняття “шум“ - фізичного та фізіологічного. 

22. Дія шуму на організм людини. 

23. Визначення понять «іонізуюче випромінювання» та «радіаційна безпека». 

24. Основні джерела і види іонізуючого випромінювання. 

25. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до території підприємства і 

розташування будівель і споруд. 

26. Класифікація шкідливості підприємств. 



27. Професійні хвороби робітників тваринництва та м’ясопереробних 

підприємств: сибірка, туберкульоз, туляремія, Ку-лихоманка, лептоспіроз, 

бешиха, сказ, лістеріоз, лейкоз, бруцельоз та ін., їх профілактика. 

28. Профілактика гнійничкових хвороб, токсикоінфекцій та гельмінтозів.  

29. Поняття, мета та завдання техніки безпеки. 

30. Основні вимоги безпеки до виробничих процесів та обладнання. 

31. Визначення «посудина, що працює під тиском». 

32. Загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском. 

33. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах. 

34. Вимоги безпеки при перевезенні вантажів. 

35. Виробничі небезпеки, аварійність і травматизм у тваринництві. 

36. Вимоги до персоналу, що обслуговує виробниче обладнання і доглядає 

тварин. 

37. Безпека праці при заготівлі та приготуванні кормів (подрібнення, теплова, 

хімічна обробка). 

38. Безпека праці при зберіганні, поводженні з лікарськими, дезінфікуючими 

засобами та отрутохімікатами. 

39. Міри безпеки праці при дослідженні та лікуванні заразнохворих тварин. 

40. Безпека праці при дезінфекції, дезінсекції та дератизації. 

41. Поняття електробезпеки, електротравми, електротравматизм. 

42. Дія електричного струму на організм людини. 

43. Види ураження електричним струмом, електричні травми та електричні 

удари. 

44. Основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки. 

45. Загальні принципи організації пожежної безпеки. 

46. Призначення систем попередження пожеж. 

47. Основні засади системи попередження пожеж. 

48. Обов’язки державних органів,керівників підприємств,установ, організацій, 

підприємців, громадян України і перебуваючи на Україні іноземних громадян 

щодо забезпечення пожежної безпеки. 

49. Надання допомоги при травмах, викликаних механічними пошкодженнями. 

50. Безпека життєдіяльності та її функції. 

51. Структура і мета вивчення дисципліни. 

52. Завдання дисципліни БЖД. 

53. Основні поняття та визначення у БЖД. 

54. Шкідливі та небезпечні фактори. 

55. Вражаючі фактори та їх класифікація. 

56. Джерела небезпеки та їх класифікація. 



57. Номенклатура та ідентифікація небезпек. 

58. Поняття про ризик. Індивідуальний і соціальний ризик. 

59.  Концепція прийнятого (допустимого ризику). 

60.  Системно-структурний підхід та системний аналіз. 

61.  Система - «людина життєве середовище». 

62.  Компоненти життєвого середовища. 

63. Техногенне середовище та його складові. 

64.  Рівні системи «Людина життєве середовище». 

65.  Види ризику за ступенем припустимості. 

66.  Характерні ознаки діяльності людини. 

67.  Потреби людини. 

68. Типи діяльності людини. 

69.  3агальні закономірності виникнення природних небезпек. 

70.  Класифікація природних небезпек. 

71.  Небезпечні  та шкідливі фактори, породжені природними джерелами 

небезпек. 

72.  Вплив природних джерел небезпек на людину та системи забезпечення її 

життєдіяльності. 

73.  Небезпеки пов’язані з використанням транспортних засобів. 

 
 

 

 

Розглянуто і рекомендовано до затвердження на засіданні циклової 

комісії технічних дисциплін. 
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