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знань з питань
охорони працi, безпеки житт€дiяльностi та
пожежно.і. безпеки працiвникiв унiверситету
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На виконання стапi 26 Закону Укра.і.ни "Про освiту", статтi 18 Закону Укра.і.ни "Про
охорону працi", стапi 20 Закону Укра.і.ни "Про дорожнiй рух", статтi 21  Закону Украi.ни
"Про   забезпечення   санiтарного   та  епiдемiчного   благополуччя   населення",   КОдексу
цивiльного захисту Укра.і.ни, та Положення про порядок проведення навчання i перевiрки
знань  з   питань  охорони   працi   в   закладах,   установах,   органiзацiях,   пiдпри€мствах,
пiдпорядкованих    Мiнiстерству    освiти    i    науки    Укра.і.ни,    затвердженого    наказом
Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни   вiд 18 квiтня 2006 р. № 304,  у зв'язку i3 закiнченням
попереднього  3-х  рiчного  циклу  навчання  i  перевiрки  знань  з  питань  охорони  працi,
безпеки житт€дiяльностi працiвникiв Нацiонального унiверситету харчових технологiй

нАкАзу10

1. Затвердити екзаменацiйну комiсiю з питань охорони працi, пожежно.і. безпеки,
безпеки жип€дiяльностi  у наступному складi:

Голова комiсi.I.:
проректор з навчально-виробничо.і.
дiяльностi i розвитку

Члени комЕсi.і.:
начальник вiддiлу охорони працi i
технiки безпеки
начальник штабу цивiльно.і. оборони та техногенно.і.
безпеки
доцент к.т.н. кафедри екологiчно.і. безпеки та охорони працi
доцент к.т.н . кафедри екогюгiчно.і. безпеки та охорони працi
представни`{ профспiлки (за згодою)

О.С.Бессараб

Т.О.Потапова

О.М.Коков
О.В.Свтушенко
А.о.сiрик

2. Згi іно наказу МiIliстерства освiти i науки Укра.і.ни № 304 вiд 18.04.2006 однi€ю iз
форм перев.рки знань з пЕ,j тань охорони працi, безпеки житт€дiяльностi
працiвникiв  навчального  закладу-  е   тестування.  Тестування  проводиться  за до1-іомоі-`ою
технiчних засобiв (автоекаменатори, модутIьнi тести тощо)®

3.  П.`tстiйно  дiючiй  екзаменацiйнiй  комiсi:i. забезпечити  виконання  заходiв  щодо
перевiрки  : начь  з  питан-:-,  охорони  працi,  безпеки  житгсдiяльностi,  пожежно.і.  безпеки
посадових `г_,сiб та працiв"кiв унiверситету та оформити вiдповiднi документи.



4.  Перевiрцi знань пiдjlягають:  проректори, директори iнститутiв i .і.х заступники,
декани та .і.х заступники,  керiвники наукових,  навчальних   вiддiлiв та служб,  завiдуючi
кафедр,   завiдувачi   лабораторiй,    керiвники   адмiнiстративно-господарського   вiддiлу,
керiвники експлуатацiйно-технiчних пiдроздiлiв, керiвники вiддiлiв та служб,  керiвники
студмiстечка та спортивного навчального центру.

Перевiрку знань керiвних кадрiв провести дистанцiйно в перiод з  15.03.2021р.  по
29.03.2021р.

Теоретичний матерiал вiдповiдно до навчально-тематичного плану курсу безпеки
жипсдiяльностi  i  охорони  працi  викладено  на  сайтi  вiддiлу  дистанцiйного  навчання
НУХТ за адресою: сdе.пuft.еdu.uа/соuгSе/viеW.рhр?id=4216 (Категорiя курсiв/Пiдготовчi
курси/Безпека житт€дiяльностi  та охорона працi  працiвникiв НУХТ).  Пiсля  опанування
теоретичного матерiалу необхiдно здати тести з охорони працi та пожежно.і. безпеки.

5.  директорам  iнститутiв,  деканам,  керiвникам  навчальних  вiддiлiв  та  служб:
проконтр`Олювати  здачу  тестiв  пiдлеглих  працiвникiв  з  охорони  працi  та  пожежно.і.
безпеки : професорсько-викладацького складу, навчально-допомiжного персоналу кафедр,
iнженерно-технiчних працiвникiв, та iнших працiвникiв в перiод з 30.03.21р. по 15.04.21р.
На        с айтi        в iддiлу        дистанц iйн ого        н авчан ня        НУХТ        з а        адресою
сdе.пuft.еdu.uа/соuгsе/viеW.рhр?id=4216   (Категорiя   курсiв/IТiдготовчi    курси/   Безпека
житт€дiяльностi  та  охорона  працi  працiвникiв  НУХТ)  викладено  теоретичний  матерiал
вiдповiдно  до  навчально-тематичного  плану  курсу  безпеки  життсдiяльностi  i  охорони
працi. Пiсля опанування теоретичного матерiалу необхiдно здати тести з охорони працi та
пожежно.і. безпеки .

6.      Керiвникам      адмiнiстративно-господарських      вi,щiлiв,            керiвникам
експлуатацiйно-технiчних    пiдроздiлiв,     керiвникам    вiддiлiв    та    с,т1ужб,     керiвнику
студмiстечка   та   спортивного   навчальг1ого   цеі1'і-ру:   проконтролювати   здачу   тестiв   з
охорони  працi  та  пожежно.і.  безпеки  пiдлеглих  працiвникiв  в  перiод  з  30.03.21р.  по
15.04.2]р.      На      сайтi      вiддiлу     дистанцiйного      навчання      НУХТ      за     адресою
сdе.пuft.еdu.uа/соuгsе/viеw.рhр?id=4216   (Ка`I.еі.`орiя   курсiв/Пiдготовчi    курси/   Безпека
життедiяльностi та охорона працi працiвникiв НУХТ).  викладено теоретичний матерiал
вiдповiдно  до  навчально-тематичного  плану  курсу  безпеки  житт€дiяльностi  i  охорони
працi. Пiсля опанування теоретичного матерiалу необхiдно здати тести з охорони працi та
пожежно.і. безпеки .

7.  Вразi вiдсутностi технiчного забезпсчення  або неможливостi пройти тестування
дистанцiйно, працiвник повинен пройти навчання та здати тести у вiддiлi Охорони працi i
технiки безпеки (Б-410) та в штабi цивiлыIо.і. оборони та техногенно.і' без1іеки (А-301 ).

8. Працiвники, якi показали незадовiльний рiвень знань повиннi протягом одного
мiсяця пройти повторну перевiрку знань.

9.    Начальнику   вiддiлу   дистанцiйного    навчання    Петрушi    О.О.    розмiстити
електронний-навчальний   курс   з   питань   безпеки   житт€дiяльностi   та   охорони   працi
працiвникiв унiверситету iз контрольним заходом-тестування на платформi дистанцiйного
навчання.

10.  Начальнику  вiддiлу  документального  забезпечення  Саверськiй  С.Г.  довести
наказ до вiдома керiвникiв  структурних пiдроздiлiв унiверситету.

1 1 . Контроль за виконання

ректор

м#юзасобою
0.Ю.Шевченко


