


 

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 
 

Учасник іспиту повинен: 

ЗНАТИ сутність бухгалтерського обліку та його значення в управлінні. 

Предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми. Економічну суть 

господарських операцій, що здійснюються в процесі господарської діяльності 

господарюючих суб'єктів. Інші важливі моменти методології та організації 

бухгалтерського обліку. 

УМІТИ: Застосовувати в практичній діяльності основні принципи та 

методи бухгалтерського обліку при реєстрації фактів господарської 

діяльності, їх фіксації в первинних документах. Працювати з нормативно-

правовою базою стосовно питань бухгалтерського обліку. Вирішувати 

питання стосовно господарських операцій. Групувати господарські засоби та 

джерела їх утворення.  

МАТИ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНЦІЇ): 

• базові уявлення основ бухгалтерського обліку; 

• навички обробки і аналізу бухгалтерської інформації; 

• здатність використовувати знання і практичні навички в 

бухгалтерському обліку для підвищення ефективності і організації 

робіт; 

• наполегливість у досягненні мети; 

• дослідницько-аналітичні навички; 

• робота з науковою та навчальною літературою. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

Розділ І. Теорія бухгалтерського обліку 

Тема 1.1. Основи бухгалтерського обліку 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні».  

Вимірники, що застосовуються в обліку. Види господарського обліку. 

Завдання бухгалтерського обліку. Поняття предмету бухгалтерського обліку 

та його характеристика. Класифікація господарських засобів за складом та 

джерелами утворення. Поняття методу бухгалтерського обліку та 

характеристика його складових. 

Поняття бухгалтерського балансу, його побудова, суть. 

Тема 1.2. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Поняття рахунків бухгалтерського обліку, їх побудова та зв'язок з 

балансом. Рахунки активні і пасивні, їх характеристика.  

Подвійний запис, його суть і значення. Кореспонденція рахунків. Прості 

та складні бухгалтерські проведення.  

Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку, взаємозв’язок 

між ними. 

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотні 

відомості за рахунками синтетичного й аналітичного обліку. 

Тема 1.3. Документація господарських операцій та інвентаризація 

Документація господарських операцій, її значення. Вимоги до змісту і 

оформлення документів. Реквізити бухгалтерських документів. 

Порядок приймання, перевірки та бухгалтерської обробки документів. 

Класифікація бухгалтерських документів. Документооборот і його 

організація.  



Поняття інвентаризації, її види та значення. Порядок проведення і 

документальне оформлення інвентаризації. Виведення результатів 

інвентаризації. 

Тема 1.4. План рахунків бухгалтерського обліку  

Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку та її значення. 

Види класифікації: за економічним змістом рахунків, за призначенням і 

структурою. 

Поняття плану рахунків бухгалтерського обліку, його зміст і значення.  

Тема 1.5. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри 

Облікові регістри. Поняття та роль облікових регістрів у 

бухгалтерському обліку. Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» про облікові регістри. 

Класифікація облікових регістрів. Правила ведення облікових регістрів 

та способи вправлення помилок: коректурний, сторнування, додаткових 

проводок. 

Поняття форм бухгалтерського обліку, їх сутність. Характеристика 

журнально-ордерної форми обліку. Сутність комп’ютерних форм обліку. 

Розділ ІІ. Основи обліку на виробництві 

Тема 2.1 Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань 

Власний капітал: економічний зміст та різновиди. 

Облік формування капіталу державних та акціонерних підприємств, 

формування капіталу: статутного, пайового, додаткового та резервного. 

Облік статутного та пайового капіталу. 

Тема 2.2 Облік коштів, розрахунків та інших активів 

Склад грошових коштів. Завдання бухгалтерського обліку грошових 

коштів. Облік касових операцій: документація, аналітичний та синтетичний 

облік. Облік розрахунків із підзвітними особами. 

Форми організації безготівкових розрахунків. Порядок обліку 

грошових коштів на банківських рахунках. Відкриття рахунків у банківських 

установах. Облік цінних паперів. 

Дебіторська заборгованість: умови щодо її виникнення та її види. 



Тема 2.3 Облік необоротних активів 

Склад необоротних активів та їх відображення в балансі. 

Основні засоби та їх об'єкти в обліковому процесі. Завдання в 

бухгалтерському обліку основних засобів. Методологічні засади обліку 

основних засобів за П(С)БО. Класифікація основних засобів відповідно до 

облікових цілей. Значення та види оцінки вартості основних засобів. 

Документальне відображення руху основних засобів бухгалтерського обліку. 

Амортизація основних засобів: їх сутність і методи. 

Тема 2.4 Облік запасів 

Склад, класифікація запасів за П(С)БО. Визначення оцінки на момент 

придбання запасів. Методи оцінки запасів під час їх вибуття: сутність та 

порівняльна характеристика. Завдання обліку виробничих запасів. 

Документальне відображення обліку виробничих запасів. Облік руху 

виробничих запасів у системі бухгалтерських рахунків.  

Тема 2.5 Облік поточних та довгострокових зобов'язань 

Облік довгострокових фінансових зобов’язань. Облік кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги. Облік поточних зобов'язань за 

векселями виданими. Облік поточних зобов'язань з бюджетом.  

Завдання обліку праці та її оплати. Облік особового складу. Облік 

відпрацьованого часу. Облік виробітку. Документальне відображення обліку 

праці та її оплати на промислових підприємствах. 

Системи і форми оплати праці в Україні. Фонд оплати праці. 

Облік нарахування заробітної плати. Утримання із заробітної плати 

працівників промислового підприємства та порядок їх обліку. Облік виплати 

заробітної плати.  

Тема 2.6 Облік витрат 

Витрати на виробництво: їх класифікація за П(С)БО та порядок 

визначення. Виробнича собівартість продукції. Загальногосподарські 

витрати. Витрати операційної діяльності. Витрати від фінансової діяльності. 

Витрати від участі у капіталі. Витрати від надзвичайних подій. Інші витрати. 

Система рахунків для обліку витрат: характеристика і взаємозв'язок цих 



рахунків. Основні бухгалтерські проводки щодо обліку витрат підприємства. 

Документальне   відображення   обліку   витрат   на виробництві. 

Завдання бухгалтерського обліку готової продукції та її реалізації. 

Складський облік готової продукції та первинна облікова документація. 

Тема 2.7 Облік доходів і результатів діяльності 

Фінансові результати (прибутки, збитки), порядок їх визначення. 

Призначення рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності». Облік 

доходів від реалізації. Облік іншого операційного доходу. Облік доходу від 

участі у капіталі. Облік інших фінансових доходів. Облік інших доходів. 

Тема 2.8 Бухгалтерська звітність     

Фінансова звітність: визначення економічної сутності та загальна 

характеристика її елементів. Порядок складання фінансової звітності . 

Розділ 3. Особливості обліку в інших сферах діяльності 

Тема    3.1    Бухгалтерський   облік   на    підприємствах    різних   форм 

господарювання 

Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі, громадського 

харчування, малих підприємствах, в будівництві, сільському господарстві, в 

бюджетних установах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

Тема 1. Використання інформаційних технологій в глобальній мережі 

Internet 

 Комп’ютерні мережі. Види мереж. Топологія. Сервер. Віддалений 

доступ. Провайдер. Інтернет. Адреси в Інтернеті. Пошук інформації в 

Інтернеті. Основні послуги. Збереження інформації з Інтернету. 

Тема 2. Електронна пошта. 

 Програми електронної пошти. Створення поштової скриньки. 

Відправка та одержання електронних документів. Передача файлів і файлові 

архіви. Телеконференції та інші послуги Інтернету. Підписка на групи новин. 

Бесіди в реальному часі. 

Тема 3. Рух грошей в мережі. Захист інформації в мережі. 

 Трансакції в Інтернеті. Електронні розрахунки в Інтернет. Електронні 

платежі. Типи електронних платежів: кредитні картки, електронні чеки, 

цифрові гроші. Технологія EDI. Електронний обмін даними. Безпека 

інформації при здійсненні операцій електронної комерції. Захист інформації 

в Інтернеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕКОНОМІКА  

Тема 1. Підприємство як суб’єкт  господарювання  

 Поняття і цілі діяльності підприємства. Напрямки діяльності : вивчення 

ринку товарів ; інноваційна діяльність, виробнича діяльність,комерційна 

діяльність, соціальна діяльність, після продажний сервіс, економічна 

діяльність. 

 Правові основи функціонування: Закон  « Про підприємства в Україні», 

статут підприємства, колективний договір. Класифікація та структура 

підприємств: види підприємств , структура підприємств. 

  Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій: 

поняття, функції і структура ринку; принципи поведінки суб’єктів 

господарювання ринку. 

 Тема 2 Організація виробництва і планування діяльності 

підприємств. 

Структура та принципи організації виробничого процесу. Організаційні  типи 

виробництва. Методи організації виробництва. Суспільні форми організації 

виробництва: концентрація і деконцентрація, спеціалізація, 

конверсія,кооперування, комбінування , диверсифікація. 

 Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання : економічні  функції держави , фінансова і кредитна 

політика держави, система оподаткування суб’єктів господарювання. 

 Прогнозування розвитку підприємств: сутність і принципи 

прогнозування ,  можливі методи прогнозування. 

 Методологічні основи  планування : специфічні принципи та види 

планування, методи планування на підприємстві. 

 Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування: стратегічне 

планування, бізнес плани підприємств. Тактичне й оперативне планування. 

 

 



Тема 3 Ресурси виробництва  

 Поняття класифікація та структура персоналу. Кадрова політика 

підприємства на сучасному етапі. Загальна характеристика капіталу та 

виробничих фондів: сутність і види капіталу виробничі фонди підприємства. 

 Оцінка, класифікація та структура основних фондів. Спрацювання, 

амортизація і відтворення основних фондів: спрацювання  і старіння; 

амортизація строки експлуатації, ремонт, модернізації і заміна діючих засобів 

праці; розширення відтворення основних фондів. Ефективність відтворення 

та використання основних фондів. 

 Структура, нормування та використання оборотних фондів 

підприємства склад і структура оборотних фондів, нормування витрат, 

ефективність використання. 

 Загальна характеристика та нормування  оборотних коштів; поняття та 

структура; нормування,ефективність використання. Поняття склад і 

структура ; інвестицій: характеристика інвестицій різновиди і структура 

капітальних вкладень. Визначення необхідного обсягу та джерел 

фінансування  виробничих інвестицій. 

Тема 4. Економічні важелі управління підприємством 

     Загальна характеристика продукції  ( послуг ): поняття та класифікація 

продукції, вимірники обсягу продукції. Товарообіг підприємств: поняття, 

зміст та значення на умовах ринку, Ємність ринку – одна із умов визначення 

товарообігу. Складання  виробничої програми підприємства та її ресурсне 

обґрунтування. Прогнозування товарообігу підприємств. 

    Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Товарні запаси 

товарообігу в цілому по підприємству, по асортименту , джерелам 

постачання. 

   Продуктивність праці персоналу. Особливості  праці робітників на 

підприємствах. Сучасна політика оплати праці. Застосовувані  форми та 

системи оплати праці. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація 

преміювання персоналу. Витрати на продукцію( послуги ): витрати на 



собівартість продукції, класифікація витрат. Формування і використання 

прибутку на виробничих підприємствах. 

Доходи та прибуток на підприємствах. Оцінка прибутковості підприємств та 

шляхи підвищення рентабельності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДІЛОВОДСТВО  

Тема1. Мовні знання - основний компонент професійної підготовки 

   Мова та професія. Роль української мови на виробництві. Правила 

вживання іншомовних слів . Українські відповідники. Професійна лексика. 

Вимоги до документів . Формуляр – зразок. Стиль сучасного ділового 

письма. Основні правила написання тексту документів. 

Тема 2. Діловодство та управлінська документація 

  Єдина державна система діловодства та її завдання. Класифікація 

управлінських документів. Державні стандарти на уніфіковану систему 

організаційно-розпорядчої документації ( УСОРД) . Поняття про документи. 

   Призначення і класифікація документів. Правила оформлення документів. 

Організація роботи з документами. 

   Управлінська документація. Документація колегіальних, кооперативних 

органів. Документація  адміністративної діяльності на основі єдиного 

начальства. Інструкція, їх призначення. Накази, розпорядження, їх реквізити. 

Документи з кадрових питань. 

   Порядок підготовки і відбору справ на зберігання та знищення. Експертна 

комісія. 

Тема 3. Розрахунково-грошова документація 

   Система розрахунково-грошових документів. Документи банківських 

операцій, іх призначення та реквізити. Заяви про відкриття розрахункового 

рахунку в банківських установах. Оформлення карток із зразками підписів 

керівника та головного бухгалтера і печатки підприємства. Оформлення 

документів на отримання чекових книжок. Кредитний договір, його змісті 

реквізити, порядок складання і оформлення. Розрахунки платіжними 

дорученнями. Оформлення та порядок списання беззаперечних сум. 

Документи про відкриття акредитивів.  



   Трудові угоди, іх реквізити, порядок складання і оформлення. Доручення 

на отримання грошових сум, товарно-матеріальних цінностей,  Акти ревізії 

каси, іх реквізити, порядок складання. 

  Тема 4. Постачальницька і збутова документація 

    Система документації матеріально-технічного  постачання. Договір 

купівлі-продажу, реквізити, порядок складання. 

    Листи з питання постачання збуту, іх реквізити, порядок складання. 

Накази про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, 

засобів підприємств, іх реквізити, порядок складання. Протоколи 

інвентаризаційних комісій, іх реквізити, порядок складання. 

     Акти прийому товарів, комерційні акти, іх реквізити, порядок складання. 

 Тема 5. Механізація управлінської праці 

    Система сучасних засобів обробки документів. Засоби складання, 

копіювання та розмноження документів. Використання різноманітних 

моделей персональних комп’ютерів. Засоби транспортування і зв’язку. 

Обладнання робочих місць та службових приміщень. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Тема 1. Теоретичні основи економічного аналізу 

 Економічний аналіз як галузь економічної науки: економічний аналіз 

як наукова дисципліна; роль економічного аналізу; предмет і завдання 

економічного аналізу; основні категорії економічного аналізу. 

 Види економічного аналізу: класифікація видів аналізу; оперативний 

(поточний) аналіз; наступний аналіз; прогнозний аналіз (перспективний, 

стратегічний). 

 Методи економічного аналізу: визначення методу економічного 

аналізу; класифікація методів економічного аналізу; характеристика методів: 

порівняння, балансовий, елімінування, статистичний, економіко – 

математичні та інші методи. 

 Інформаційна база економічного аналізу: сутність інформації та її роль 

для аналітичного дослідження; основи джерела інформації; класифікація 

показників інформації. 

 Організація економічного аналізу на підприємстві: поняття та 

організація аналітичної роботи; три головні етапи аналітичної роботи; 

узагальнення, оцінка, оцінка та письмове оформлення результатів аналізу. 

Тема 2. Техніко – економічний аналіз 

 Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг: значення і завдання 

аналізу виробництва продукції; аналіз обсягів виробництва продукції; аналіз 

асортименту і структури випуску продукції. Аналіз попиту, стану ринку та 

обсягу реалізації продукції; завдання вивчення та оцінки попиту на 

продукцію та послуги підприємства; загальна схема і послідовність 

проведення аналізу; зміст, матеріали та методика проведення аналізу 

товарообігу підприємств різних типів. 

 Аналіз виробничих ресурсів і організаційно – технічного рівня 

підприємств. Аналіз використання трудових ресурсів: аналіз стану і 

забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; аналіз використання 

робочого часу; аналіз продуктивності праці. Аналіз стану і використання 

основних фондів підприємства: аналіз складу, структури і технічного стану 



основних фондів; аналіз використання виробничих потужностей; аналіз 

використання основних фондів. Аналіз забезпечення і використання 

матеріальних ресурсів на підприємстві: загальна оцінка виконання плану 

матеріально – технічного постачання; аналіз складських запасів матеріальних 

ресурсів. 

 Аналіз витрат на виробництво та реалізація продукції; аналіз витрат за 

елементами і статтями; аналіз матеріальних витрат; аналіз витрат на оплату 

праці; аналіз собівартості продукції. 

Тема 3. Фінансово – економічний аналіз 

 Аналіз доходності та прибутку різних підприємств. Аналіз фінансових 

результатів і рентабельності: значення, завдання та інформація для 

проведення аналізу: аналіз балансового прибутку; аналіз прибутку від 

реалізації товарної продукції; аналіз інших прибутків і збитків; аналіз 

рентабельності підприємства. Ситуаційний аналіз окремих економічних та 

фінансових показників підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЮТЕРИЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Тема 1. Будова і принципи функціонування ПК. Операційна 

система 

Призначення, загальні принципи роботи та взаємодія основних 

пристроїв персонального комп’ютера. Центральний процесор, види пам’яті, 

клавіатура ПК, пристрої вводу, виводу, дисководи, відео монітори, принтери, 

"миша", модеми, сканери, послідовність включення ПК. Техніка безпеки під 

час роботи з ПК. 

Поняття про операційну систему . Поняття про файли і каталог, ім’я 

файла. Кореневий каталог, підкаталоги, поточний каталог. Повне ім’я файла, 

командні файли. 

Тема 2. Операційна система 

Загальна характеристика операційної системи WINDOWS, її переваги, 

розширені можливості. Робочий стіл, панель задач, стандартні програми, 

піктограми, ярлики, папки задач, головне каскадне меню, контекстне меню. 

Структури вікон, заголовок, рядок меню, кнопки, розгортання, згортання та 

закриття вікон, лінійки перегляду, пересування вікон, зміна розмірів. 

Системне меню, панель інструментів кнопки на панелі інструментів. 

Тема 3. Текстовий редактор MICROSOFT WORD 

Характеристика текстового редактора, запуск редактора, головне вікно, 

рядок меню, панель інструментів, координатна лінійка, панель статусу. 

Робота з файлом, створення, збереження та закриття файла. Збереження 

файла під новим іменем. Додаткова інформація про файл. Використання 

різних шрифтів. Робота з фрагментами тексту, форматування тексту, 

створення таблиць. Друкування документів повністю та окремих сторінок. 

Тема 4. Система електронних таблиць   ЕХСЕL 

Характеристика системи. Завантаження. Вікно книги. Заголовок, рядок, 

меню, кнопки на панелі інструментів. Поняття клітин в електронній таблиці. 

Рядок формул. Введення та виправлення тексту, констант та формул. 

Позначення фрагментів копіювання та переміщення інформації. Зміна 

розмірів колонок та рядків таблиці. Вибір шрифту, кольору. Використання 



формули та математичних функцій. Створення графіків, діаграм, їх види, 

вставка малюнків та текстових фрагментів. Друкування таблиць, збереження 

та пошук файлів. 

Тема 5.      Автоматизована обробка облікової інформації за 

допомогою програм «1С: Підприємство» 

Загальна характеристика програми «1С:Підприємство»:    Знайомство з 

програмою,  функціональні можливості.  Запуск програми,     головне вікно 

програми, панелі інструментів програми. План рахунків, константи, 

створення . підприємства. 

Довідники: Перегляд  довідників. Пошук елементів. Редагування 

довідників. Позначення для вилучення, вилучення довідників. Підлеглі 

довідники. Огляд довідників: Знайомство з довідниками види діяльності, 

валюта, місце зберігання, фірми, рахунки, номенклатура та інші. 

Операції і проводки: Журнал операцій. Включення і виключення 

проводок по операціям, ведення і редагування операцій. Журнал проводок. 

Особливості ведення обліку в конфігурації бухгалтерського обліку для 

України: Документи та журнали документів. Облік доходів та витрат в 

розрізі видів діяльності. Облік виданих та отриманих авансів. Партіонний 

облік ТМЦ. Журнали документів. Дії в журналі документів. Введення, 

редагування, збереження документів. Використання документів для ведення 

обліку господарських операцій в системі «1С:Бухгалтерія»: Реєстрація 

договорів, облік надходження ТМЦ, рахунок, прибуткова накладна, послуги 

стороніх організацій, видаткова накладна та інші документи. 

Звіти. Використання стандартних звітів. Взаємозв'язок між звітами. 

Деталізація інформації. Взаємозв'язок між звітами і журналами документів, 

операцій, проведень. Введення початкових залишків: Залишки ТМЦ, 

розрахунки з робітниками, складський облік, переоцінка ТМЦ, акт 

інвентаризації та інше. Ведення бухгалтерського обліку з допомогою 

програми «Ю.Бухгалтерія»: Облік грошових коштів, розрахунків та кредитів. 

Облік товарів і тари на підприємстві: Облік заробітної плати. Облік основних 



засобів, необоротних активів і МШП. Облік оборотних коштів. Облік 

доходів, витрат та фінансових результатів. 

Регламентовані звіти програми «1С:Бухгалтерія». Формування 

регламентованих звітів: Оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунку, карта 

субконто, звіти по проводках, регламентовані звіти. 

Керування бухгалтерськими підсумками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОХОРОНА   ПРАЦІ 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці  

Поняття “охорона праці”. Законодавство України про охорону праці. Закон 

України “Про охорону праці”. Кодекс законів “Про працю”. Колективний 

договір. Державні галузеві й міжгалузеві нормативні акти з охорони праці. 

Принципи державної політики з охорони праці. 

Органи державного управління охороною праці, їх компетенція. Система 

управління охороною праці. Органи нагляду і контролю. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 

Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони 

праці. 

Планування і фінансування заходів з охорони праці. 

Організація роботи з охорони праці на підприємствах, в організаціях і 

навчальних закладах. Служба охорони праці підприємства. Аналіз і оцінка 

стану охорони праці на підприємстві. Методи управління охороною праці на 

підприємстві.Соціальне страхування від нещасних випадків. Пільги і 

компенсації за важкі і шкідливі умови праці. 

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі 

Визначення теми. Технічний прогрес і безпека праці. Умови праці на 

виробництві. Класи умов праці. Вплив санітарно-гігієнічних факторів 

виробництва на безпеку праці. 

Виробничі травми та профзахворювання. Причини виробничого 

травматизму. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на 

виробництві. Основні технічні та організаційні засоби й заходи щодо 

боротьби з травматизмом і профзахворюваннями. 

Класифікація устаткування. Вимоги безпеки праці при експлуатації 

механічного, теплового і холодильного устаткування. Вимоги безпеки щодо 

розташування виробничого обладнання, організації робочих місць. 

Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах. Безпека при експлуатації 



підйомно-транспортного обладнання. Безпечність технологічного процесу. 

Вимоги безпеки до конструкцій машин і механізмів. 

Атестація робочих місць. Розрахунок економічної ефективності для 

запобігання нещасних випадків на підприємстві. 

Тема 3.Основи  пожежної  безпеки  

Поняття теми. Значення пожежної безпеки. Основні нормативні документи 

в галузі пожежної безпеки. Характерні причини пожеж. Організаційні та 

технічні протипожежні заходи. 

Пожежовибухонебезпечність об’єкта. Класифікація приміщень з пожежної 

безпеки. Вогнестійкість конструкцій, матеріалів. Види горіння і способи 

припинення його. Система запобігання пожежам. Порядок сумісного 

зберігання речовин і матеріалів. Пожежна безпека будівель і споруд. Засоби 

та способи пожежогасіння. Пожежна сигналізація. Евакуація людей із 

будівель і приміщень. Загальні принципи організації пожежної безпеки. 

Державний пожежний нагляд. 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Поняття електробезпеки. Електрика промислова, статична, атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Аналіз небезпеки ураження 

людини електричним струмом. Види електричних травм. 

Класифікація приміщень з електробезпеки. Засоби захисту в 

електроустановках. Захист від статичної електрики. Захисне заземлення, 

занулення, захисне відключення устаткування. Допуск до роботи з 

електрикою. 

Тема 5. Основи виробничої санітарії та гігієни праці  

Визначення і класифікація виробничих шкідливостей. Мікроклімат 

виробничих приміщень. Вплив мікроклімату на організм людини. 

Запиленість повітря. Освітлення виробничих приміщень. Шум, вібрації, 

електромагнітні поля, випромінювання та їх вплив на здоров’я людини. 

Техніко-економічна оцінка впливу шкідливих факторів на ефективність 

праці робітників. Методи захисту людини від негативного впливу шкідливих 



факторів. 

Тема 6. Надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних 

випадків 

Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. 

Перша допомога при запорошенні очей, пораненнях, вивихах, переломах. 

Види кровотечі й способи припинення її. Надання допомоги при втраті 

свідомості, шоку, тепловому та сонячному ударах, обмороженні. 

Перша допомога при ураженні електричним струмом. Оживлення. 

Способи штучного дихання. Зовнішній масаж серця. 
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