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1. Загальні положення 

 

 1.1. Це Положення встановлює порядок роботи постійно діючих комісій з перевірки 

знань з питань безпеки життєдіяльності працівників університету (далі – Комісія). 

 1.2. Комісії є постійно діючим органом, який створюється з метою перевірки знань 

з питань безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека, безпека дорожнього 

руху, виробнича санітарія, цивільний захист, поводження при надзвичайних ситуаціях тощо) 

керівників, спеціалістів, осіб, на яких покладено відповідальність щодо організації роботи з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, інших працівників, які є членами відповідних 

постійно діючих Комісій, а також усіх інших працівників з перевірки знань з питань безпеки 

життєдіяльності в структурних підрозділах університету. 

 1.3. У своїй діяльності Комісія керується Законами України "Про охорону праці", "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про дорожній рух", 

Кодексом цивільного захисту України, Положення про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, 

організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки 

України, затверджене наказом Міністерства освіти i науки України від 18.04.2006 № 304 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22 листопада 2017 року № 1514), 

Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 № 15 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами з питань охорони праці 

та цим Положенням. 

 

 

2. Організація роботи Комісій 

 

 2.1. З урахуванням структури, чисельності працюючих і специфіки діяльності 

в університеті створюється постійно діюча комісія з перевірки знань керівників структурних 

підрозділів, інших членів комісій структурних підрозділів університету з навчання 

і перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності, а також відповідні комісії структурних 

підрозділів: 

 - постійно діючі комісії з перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності осіб 

професорсько-викладацького та навчально-допоміжного складу навчальних підрозділів 

університету;
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- постійно діючі комісії з перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності спеціалістів 

та робітників соціально-побутових підрозділів та відділів університету.  

 2.2. Склад Комісій затверджується наказом Херсонського державного університету. 

 2.3. Члени Комісії перед початком роботи повинні пройти відповідне навчання 

і перевірку знань в порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 

 2.4. Головою комісії з перевірки знань керівників структурних підрозділів, інших 

членів комісій структурних підрозділів університету з навчання і перевірки знань з питань 

безпеки життєдіяльності призначається ректор університету. 

 До складу Комісії входять: перший проректор, проректори по напрямках роботи, 

радник ректора, начальник юридичного відділу, голова профкому профспілкової організації 

співробітників університету (далі – Профспілка), начальник відділу охорони праці. 

 До складу Комісії можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного 

робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, викладачі 

охорони праці, які проводили навчання. 

 2.5. Головою Комісії в навчальних підрозділах університету призначається декан 

факультету. До складу Комісії входять завідувачі кафедр і представники Профспілки.  

 2.6. Для перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності спеціалістів та робітників 

соціально-побутових підрозділів та відділів університету наказом ректора створюються 

навчальні групи зі співробітників цих підрозділів і відділів. З керівного складу цих 

підрозділів призначаються голова і члени Комісії. До складу Комісії також входять 

представники Профспілки. 

 2.7. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. 

 2.8. Члени Комісії у разі залучення до перевірки увільняються від основного виду 

діяльності на передбачений перевіркою строк. 

2.9. Надання практичної допомоги та забезпечення контролю за організацією, 

проведенням перевірки знань співробітників університету з питань безпеки життєдіяльності 

покладається на працівників відділу охорони праці. 

 

  

3. Порядок проведення перевірки знань 

 з питань безпеки життєдіяльності  

 

 3.1. Перевірка знань співробітників університету з питань безпеки життєдіяльності 

проводиться відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та переліку питань, який складається членами Комісії з урахуванням 

специфіки трудової діяльності та затверджується ректором університету. 

3.2. Основним методом проведення навчання співробітників університету перед 

перевіркою знань із питань безпеки життєдіяльності є самостійна підготовка по навчальнім 

планам і програмам розробленим з урахуванням умов їх трудової діяльності, а також при 

необхідності по найбільш складних темах – проведення відповідними фахівцями 

консультацій, лекцій і семінарів. 

 3.3. Формою перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності працівників 

є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних 

засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит – за екзаменаційними 

білетами у вигляді усного або письмового опитування, а також творчої роботи. 
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 3.4. Результати перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності оформлюються 

протоколом засідання Комісії, який підписують усі присутні члени Комісії.  

 При цьому в протоколі у стислій формі зазначається перелік основних нормативних 

актів з безпеки життєдіяльності, в обсязі яких співробітник пройшов перевірку знань. 

 Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності 

становить 5 років. 

 3.5. При незадовільних результатах перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності 

співробітники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну 

перевірку знань.  

 3.6. Відповідальність за організацію навчання та перевірку знань з питань безпеки 

життєдіяльності осіб, які приймаються на роботу або переводяться з інших підрозділів, 

а також в процесі роботи, покладається на керівників відповідних структурних підрозділів. 

 3.7. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не 

пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності. 

 

Начальник відділу охорони праці  Євген МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

Погоджено:  

Проректор з фінансово-господарської 

та науково-педагогічної роботи  Максим ВІННИК 

 

 

Начальник юридичного відділу  Ксенія ПАРАСОЧКІНА  

 

 

 




