


1. Загальні положення. 

Дана інструкція є обов’язковою для дотримання викладацьким складом 

кафедр університету, порушення вимог інструкції буде розглядатись, як 

порушення трудової дисципліни, за яке до працівника кафедри може бути 

застосовано стягнення згідно з чинним законодавством. 

1.1. Інструкція з охорони праці (далі інструкція) є нормативним 

актом, розроблена згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці» і 

встановлює правила виконання робіт і поведінки в навчальних приміщеннях 

відповідно до державних нормативних актів про охорону праці, а також 

положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього 

процесу в установах і закладах освіти. 

1.2. Інструкція є обов’язковим для виконання нормативним 

документом для викладацького складу кафедри, який повинен проходити 

наступні інструктажі з охорони праці: 

а) вступний - при зарахуванні на роботу - проводиться відділом 

охорони праці; 

б) первинний - на робочому місці; 

в) повторний - не рідше одного разу в півріччя; 

г) позаплановий: 

- при порушенні вимог безпеки праці, що призвело чи могло 

призвести до аварії або нещасного випадку; 

- при зміні технологічного процесу чи діючих нормативних актів 

про охорону праці; 

- перерві в роботі за фахом більше 60 календарних днів; 

- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів 

з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо; 

д) цільовий: 

- при виконанні разових робіт, безпосередньо не пов’язаних з 

обов’язками за фахом. 

- ліквідації аварії, стихійного лиха, 

- проведення робіт, на які видається наряд-допуск, дозвіл та інші 

документи 

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі 

проводяться керівниками робіт з записом про проходження інструктажу в 

Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці або в Журналі 

обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями. 

1.3. Він повинен: 

- дотримуватись правил охорони праці, пожежної безпеки та 

контролювати їх виконання при проведенні навчальних занять і наукових 

досліджень; 

- брати активну участь у розвитку матеріально-технічної бази кафедри; 

- дбайливо ставитися до університетського майна, заощаджувати 

електричну та теплову енергію; 

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- не допускати в робочу зону сторонніх осіб; 



- не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці; 

- пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил 

охорони праці та безпеку колег по роботі; 

- надавати першу допомогу потерпілим при нещасних випадках; 

- вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння. 

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи. 

2.1 Оглянути робоче місце. 

2.2  Перевірити загальний стан електропобутових приладів, 

електропроводки, з’єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток, 

заземлення. 

2.3 Уважно вивчити вимоги інструкції виробника щодо правил 

використання електропобутових приладів та особливості роботи з ним. 

 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи. 

Керівники робіт зобов’язані дотримуватись інструкцій виробника з 

експлуатації обладнання і вимагати від підлеглих дотримання цих правил. 

Викладацький склад кафедри: 

- несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я 

студентів під час навчально-виховного процесу; 

- відповідає за безпечне проведення освітнього процесу; 

- проводить інструктажі зі студентами з безпеки життєдіяльності 

під час проведення навчальних занять; під час проведення практичних та 

лабораторних робіт в кабінетах та лабораторіях; з охорони праці під час 

проведення виробничої практики; 

- повідомляє завідувача кафедри та відділ охорони праці про 

кожний нещасний випадок, що трапився зі студентом. Організовує надання 

першої допомоги потерпілому; 

- веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед 

студентів під час навчально-виховного процесу; 

- приймає участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо 

усунення причин, що призвели до нещасного випадку. 

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1 Вимкнути електропобутові прилади. 

4.2 Прибрати робоче місце. 

4.3 Повідомити завідувача кафедри про всі несправності у роботі 

обладнання. 

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1 Аварійна ситуація чи нещасний випадок можуть статися в разі: 

ураження електричним струмом, загорання апаратури тощо. 

5.2 При раптовому припиненні подачі електроенергії вимкнути 

електропобутові прилади та витягнути штепсельні вилки з розеток. 

 




