
Тема 5. Навчання з питань охорони праці 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

Тема: Проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці в 

організації 

Мета заняття: навчитися організовувати навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці в організації і документально їх оформляти. 

Документальне, наочне забезпечення заняття: 

1. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці. Затверджено  Наказом  Державного 

комітету України  з нагляду за охороною праці  від 26.01.2005 N 15 

2. Бланки документів. 

 

Завдання 1. Вивчити порядок організації навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці  в організації 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Скориставшись додатком 1.НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, слід вивчити порядок 

організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці  в організації, 

звернувши особливу увагу на види навчань та інструктажів з охорони праці, перевірку 

знань з питань охорони праці посадових осіб, стажування, дублювання і допуск 

працівників до роботи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05#Text  

Дайте відповіді на запитання 

1. З якою метою проводиться навчання з питань охорони праці? 

2. Хто повинен проходити навчання з охорони праці? 

3. Як здійснюється перевірка знань з питань охорони праці? 

4. З якими положеннями ознайомлює вступний інструктаж? 

5. В яких випадках проводиться позаплановий інструктаж? 

6. У чому полягають особливості проведення цільового інструктажу? 

7. Як оформляється допуск до стажування працівників? 

8. Які обов’язки має працівник в процесі стажування? 

9. Який існує порядок оформлення стажування працівників? 

 

Завдання 2. Оформлення протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці та видача посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

За запропонованим завданням викладача, користуючись додатком 1.                      

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці, документально оформіть протокол засідання комісії з 

перевірки знань з питань охорони праці та посвідчення про перевірку знань з питань 

охорони праці. 

 

Завдання 3. Оформити журнал реєстрації   вступного інструктажу з  питань  

охорони  праці в навчальному закладі.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Користуючись додатком 1. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, документально 

оформіть журнал реєстрації   вступного та позапланового  інструктажу з  питань  

охорони  праці в навчальному закладі. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05#Text

