
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

N 563 від 01 серпня 2001 року 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

20 листопада 2001 р. 

за N 969/6160 

Про затвердження Положення про організацію роботи 

з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

в установах і навчальних закладах 
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 від 20.11.2006) 

На виконання Законів України "Про охорону праці", "Про освіту" та розпорядження Міністерства 

освіти України від 24.06.99 N 62 наказую: 

1. Затвердити Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в установах і навчальних закладах (далі - Положення), що додається. (Пункт 1 із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 від 20.11.2006) 

2. Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України". 

3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих 

навчальних закладів забезпечити вивчення Положення в закладах і установах освіти. 

4. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про організацію охорони праці та порядок 

розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах (розділ I), затверджене наказом 

Міністерства освіти України від 30.11.93 N 429, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 

03.12.93 за N 178, та такими, що не застосовуються на території України, "Положение об 

организации работы по охране труда в системе Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР", затверджене наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР 

від 04.03.86 N 168, "Положение об организации работы по охране труда в учреждениях системы 

Министерства просвещения СССР", затверджене наказом Міністерства освіти СРСР від 08.12.86 N 

241, Положення про організацію роботи з охорони праці в системі Державного комітету УРСР з 

професійно-технічної освіти, затверджене Державним комітетом професійно-технічної освіти 

УРСР у 1988 р. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Богомолова А.Г. 

 

 

Т.в.о. Міністра                 А.Г. Богомолов 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ МОН України 

N 563 від 01 серпня 2001 року 

Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

20 листопада 2001 р. 

за N 969/6160 

Положення про організацію роботи 

з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

в установах і навчальних закладах 
 

1. Загальнi положення 

1.1. Це Положення розроблено вiдповiдно до Законiв України «Про охорону працi» , «Про 

освiту» i поширюється на вищi, професiйно-технiчнi, загальноосвiтнi, дошкiльнi, позашкiльнi 

навчальнi заклади та заклади пiслядипломної освiти, установи Мiнiстерства освiти i науки України 

незалежно вiд форм власностi i пiдпорядкування (далi — навчальнi заклади). 

1.2. Це Положення визначає єдину систему органiзацiї роботи з охорони працi, а також обов’язки 

керiвникiв та посадових осiб щодо забезпечення здорових i безпечних умов навчально-виховного 

процесу , запобiгання травматизму його учасникiв. 

Навчально-виховний процес — система органiзацiї навчально-виховної, навчально-виробничої 

дiяльностi, визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки, лекцiї, лабораторнi 

заняття, час вiдпочинку мiж заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професiйного 

навчання i професiйної орiєнтацiї, виробнича практика, робота у трудових об’єднаннях, науково-

дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи, походи, екскурсiї, спортивнi змагання, перевезення 

чи переходи до мiсця проведення заходiв тощо). 

1.3. Положення узгоджене з ЦК профспiлки працiвникiв освiти i науки України, 

Держнаглядохоронпрацi. 

1.4. Навчальнi заклади у своїй дiяльностi керуються чинним законодавством, нормативно-

правовими актами з охорони працi, цим Положенням. 

1.5. Органiзацiя роботи з охорони працi в навчальних закладах покладається на їх керiвникiв. 

1.6. Навчання та перевiрка знань з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi учнiв, 

студентiв, курсантiв, слухачiв, аспiрантiв, працiвникiв навчальних закладiв (далi — учасники 

навчально-виховного процесу) проводяться вiдповiдно до Типового положення про порядок 

проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпрацi України вiд 26.01.2005 № 15 , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 

України 15.02.2005 за № 231/10511 (далi — Типове положення), таПоложення про порядок 

проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi в закладах, установах, органiзацiях, 

пiдприємствах, пiдпорядкованих Мiнiстерству освiти i науки України, затвердженого наказом 

Мiнiстерства освiти i науки України вiд 18.04.2006 № 304 , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 

України 07.07.2006 за № 806/12680 (далi — Положення про навчання). 

1.7. Інструктажi з питань охорони працi з учасниками навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах проводяться вiдповiдно до Типового положення. Інструктажi з питань безпеки 

життєдiяльностi, якi мiстять питання охорони здоров’я, пожежної, радiацiйної безпеки, безпеки 

дорожнього руху, реагування на надзвичайнi ситуацiї, безпеки побуту тощо, проводяться з 

учасниками навчально-виховного процесу вiдповiдно до Положення про навчання. 

2. Органiзацiя роботи з охорони працi в Мiнiстерствi освiти i науки України 

2.1. Загальне керiвництво i вiдповiдальнiсть за органiзацiю роботи з охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi в Мiнiстерствi освiти i науки України покладається на першого заступника 

Мiнiстра. 

2.2. Мiнiстерство освiти i науки України: 

2.2.1 забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi вiдповiдно до Законiв України «Про освiту» , «Про охорону працi» , чинних 

нормативно-правових актiв i несе вiдповiдальнiсть за загальний стан роботи з охорони працi в 

галузi, координує i контролює дiяльнiсть навчальних закладiв щодо забезпечення здорових, 

безпечних умов навчання, виховання i працi; 



2.2.2 проводить єдину науково-технiчну полiтику з питань охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi, впровадження нових технологiй навчання, системи стандартiв безпеки працi, 

направлених на забезпечення здорових i безпечних умов навчально-виховного процесу; 

2.2.3 створює службу охорони працi Мiнiстерства освiти i науки України вiдповiдно до Типового 

положення про службу охорони працi, затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi України 

вiд 15.11.2004 № 255 , зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 01.12.2004 за № 1526/10125 

(далi — Типове положення про службу охорони працI). Одночасно може створювати службу 

безпеки життєдiяльностi, яка поєднує роботу служб пожежної, радiацiйної безпеки та виконує iншi 

функцiональнi завдання з питань безпеки життєдiяльностi. Ця служба безпосередньо 

пiдпорядковується першому заступнику Мiнiстра; 

2.2.4 забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд i скасування нормативно-правових 

актiв з охорони працi вiдповiдно до цього Положення; видає накази, iнструкцiї з питань охорони 

працi, здiйснює контроль за їх виконанням; 

2.2.5 забезпечує функцiонування системи управлiння охороною працi в навчальних закладах; 

2.2.6 розробляє i пiсля узгодження у встановленому порядку затверджує перелiки навчального 

обладнання, технiчних засобiв навчання, меблiв тощо; 

2.2.7 передбачає внесення до навчальних програм та пiдручникiв питання охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi; 

2.2.8 здiйснює внутрiвiдомчий контроль за станом охорони працi в навчальних закладах; 

2.2.9 здiйснює контроль за наданням установлених пiльг особам, що працюють у важких та 

шкiдливих умовах працi, забезпеченням спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами 

iндивiдуального захисту учасникiв навчально-виховного процесу вiдповiдно до чинного 

законодавства; 

2.2.10 органiзовує пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi з урахуванням особливостей навчального закладу; 

2.2.11 забезпечує навчання з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi в навчальних 

закладах; 

2.2.12 один раз на три роки органiзовує в установленому порядку навчання i перевiрку знань з 

охорони працi, безпеки життєдiяльностi керiвникiв, спецiалiстiв, працiвникiв галузi, якi є членами 

вiдповiдної постiйно дiючої комiсiї з перевiрки знань у навчальних закладах; 

2.2.13 органiзовує i проводить колегiї, наради, конференцiї, виставки, громадськi огляди з охорони 

працi, безпеки життєдiяльностi; 

2.2.14 здiйснює постiйний зв’язок з органами виконавчої влади та громадськими органiзацiями 

щодо запобiгання травматизму серед учасникiв навчально-виховного процесу; 

2.2.15 веде оперативний облiк групових та iз смертельним наслiдком нещасних випадкiв з 

вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспiрантами, у разi потреби бере 

участь у їх розслiдуваннi; 

2.2.16 укладає Угоду з питань полiпшення умов i безпеки працi та навчання з ЦК профспiлки 

працiвникiв освiти i науки України; 

2.2.17 бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань охорони працi. 

3. Органiзацiя роботи з охорони працi в Мiнiстерствi освiти i науки Автономної Республiки 

Крим, управлiннях освiти i науки обласних, Київської та Севастопольської мiських 

державних адмiнiстрацiй та районних (мiських) управлiннях освiти мiсцевих органiв 

виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування 

3.1. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю роботи з охорони працi, безпеки життєдiяльностi в 

Мiнiстерствi освiти i науки Автономної Республiки Крим, управлiннях (вiддiлах) освiти i науки, 

органах управлiння освiтою несуть їх керiвники. 

3.2. Мiнiстерство освiти i науки Автономної Республiки Крим, управлiння освiти i науки обласних, 

Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та районнi (мiськI) управлiння 

освiти мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування: 

3.2.1 здiйснюють керiвництво i контроль за органiзацiєю роботи з охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi в навчальних закладах, безпосередньо їм пiдпорядкованих; 

3.2.2 вiдповiдно до Типового положення про службу охорони працi створюють службу охорони 

працi; одночасно можуть створювати службу безпеки життєдiяльностi, яка поєднує роботу служб 

пожежної, радiацiйної безпеки та виконує iншi функцiональнi завдання з питань безпеки 

життєдiяльностi; 



3.2.3 забезпечують функцiонування системи управлiння охороною працi в навчальних закладах; 

3.2.4 забезпечують виконання нормативно-правових актiв з охорони працi в навчальних закладах 

та вiдповiдних приписiв органiв державного нагляду за охороною працi тощо; 

3.2.5 надають необхiдну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчально-

виховного процесу в навчальних закладах; систематично заслуховують їх керiвникiв про стан 

роботи з охорони працi, безпеки життєдiяльностi; 

3.2.6 тимчасово призупиняють або забороняють навчально-виховний процес у навчальних 

закладах, а також роботи в небезпечних для життя i здоров’я умовах; притягають до 

вiдповiдальностi осiб, якi порушують трудове законодавство, правила i норми з охорони працi, 

вимоги безпеки проведення навчально-виховного процесу, призначають повторну перевiрку знань 

працiвникiв з охорони працi; 

3.2.7 один раз на три роки здiйснюють: 

навчання та перевiрку знань з охорони працi керiвникiв навчальних закладiв, їх заступникiв, 

iнспекторiв вiддiлiв (управлiнь) освiти, також спецiалiстiв, викладачiв з охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi, iнших педагогiчних працiвникiв вiдповiдно до Типового положення, якщо це не 

суперечить спецiальним вимогам; 

навчання та перевiрку знань з безпеки життєдiяльностi цих категорiй працiвникiв вiдповiдно до 

Положення про навчання; 

3.2.8 забезпечують навчальнi заклади законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони 

працi, безпеки життєдiяльностi; 

3.2.9 здiйснюють контроль за наданням пiльг особам, якi працюють у шкiдливих i небезпечних 

умовах, забезпечують їх спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту 

згiдно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним 

одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту», затвердженим 

наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 29.10.96 № 170 i зареєстрованим у Мiн’юстi України 

18.11.96 за № 667/1692; 

3.2.10 здiйснюють контроль за дотриманням норм i правил з охорони працi в трудових 

об’єднаннях учнiв, студентiв, курсантiв, своєчасним навчанням, iнструктажем i перевiркою знань з 

питань охорони працi керiвникiв цих об’єднань; 

3.2.11 забезпечують проведення дозиметричного контролю в навчальних закладах шляхом 

укладення договорiв з вiдповiдними службами згiдно з чинним законодавством; 

3.2.12 не дозволяють залучення вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв до господарських 

робiт i виробничої практики без обстеження робочих мiсць вiдповiдними органами державного 

нагляду; забезпечують контроль за проведенням робiт, якi негативно впливають на учасникiв 

навчально-виховного процесу та стан довкiлля; 

3.2.13 контролюють роботу методичних служб щодо розроблення нормативних актiв з охорони 

працi, вивчення, узагальнення i поширення передового досвiду; 

3.2.14 здiйснюють постiйний зв’язок з органами виконавчої влади та громадськими органiзацiями 

щодо запобiгання травматизму серед учасникiв навчально-виховного процесу; 

3.2.15 здiйснюють контроль за якiстю виконання будiвельно-монтажних робiт на новобудовах 

навчальних закладiв; не допускають уведення в експлуатацiю об’єктiв освiти з порушеннями 

технологiчного циклу; 

3.2.16 органiзовують i проводять приймання навчальних закладiв до нового навчального року 

вiдповiдними комiсiями; 

3.2.17 визначають базовi (опорнI) навчальнi заклади щодо створення здорових i безпечних умов 

працi та навчання; 

3.2.18 здiйснюють контроль за проведенням iнструктажiв з охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi учасникiв навчально-виховного процесу; 

3.2.19 здiйснюють затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв навчальних закладiв з 

обов’язковим блоком питань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi; 

3.2.20 органiзовують проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi вiдповiдно до вимог 

чинних нормативно-правових актiв; 

3.2.21 щорiчно розробляють органiзацiйно-технiчнi заходи щодо полiпшення стану охорони працi 

в навчальних закладах; 

3.2.22 систематично розглядають на колегiях, засiданнях ради з освiти звiти керiвникiв навчальних 

закладiв про стан охорони працi, безпеки життєдiяльностi; 



3.2.23 органiзовують розслiдування та облiк групових нещасних випадкiв та випадкiв iз 

смертельним наслiдком, пов’язаних з навчально-виховним процесом, проводять аналiз їх причин 

та вживають заходiв щодо їх попередження. 

4. Обов’язки посадових осiб та органiзацiя роботи з охорони працi в навчальних закладах 

4.1. Керiвник (ректор, директор, завiдувач): 

4.1.1 вiдповiдає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згiдно з чинним 

законодавством, мiжгалузевими i галузевими нормативними, iнструктивними та iншими 

документами з охорони працi, безпеки життєдiяльностi, цим Положенням; не дозволяє проведення 

навчально-виховного процесу за наявностi шкiдливих та небезпечних умов для здоров’я учасникiв 

навчально-виховного процесу; 

4.1.2 вiдповiдно до Типового положення про службу охорони працi створює в навчальному закладi 

служби охорони працi, безпеки життєдiяльностi, якi безпосередньо пiдпорядковуються йому; 

призначає вiдповiдальних за органiзацiю роботи з охорони працi, безпеки життєдiяльностi та 

визначає їх функцiональнi обов’язки, забезпечує функцiонування системи управлiння охороною 

працi в навчальному закладi; 

4.1.3 призначає наказом осiб, вiдповiдальних за стан охорони працi в структурних пiдроздiлах, 

навчальних кабiнетах, лабораторiях, майстернях, спортзалах, тирах (стрiльбищах) тощо; 

4.1.4 затверджує посадовi iнструкцiї керiвникiв структурних пiдроздiлiв, працiвникiв з 

обов’язковим блоком питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi; 

4.1.5 створює i визначає порядок роботи постiйно дiючої технiчної комiсiї з уведення в 

експлуатацiю нових, реконструйованих навчальних примiщень i обладнання, затверджує акти 

приймання; 

4.1.6 уживає заходiв щодо приведення iнженерно-технiчних комунiкацiй, устаткування, 

обладнання у вiдповiднiсть до чинних стандартiв, правил, норм з охорони працi; 

4.1.7 щорiчно укладає колективний договiр (угоду), що мiстить роздiл охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi, та забезпечує його виконання; 

4.1.8 органiзовує роботу комiсiї з перевiрки готовностi навчального закладу до нового навчального 

року та до роботи в осiнньо-зимовий перiод; 

4.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актiв, наказiв, рiшень, розпоряджень, 

iнструктивних матерiалiв з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi Мiнiстерства освiти i 

науки України, мiсцевих органiв управлiння освiтою, виконання заходiв з охорони працi 

колективного договору (угоди), приписiв органiв державного нагляду за охороною працi, 

пропозицiй профспiлкового комiтету; 

4.1.10 на засiданнях ради навчального закладу, нарадах керiвникiв структурних пiдроздiлiв, iнших 

осiб, вiдповiдальних за стан охорони працi, безпеку життєдiяльностi, органiзовує звiтування з 

питань профiлактики травматизму, виконання заходiв роздiлу з охорони працi колективного 

договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань; 

4.1.11 органiзовує профiлактичну роботу щодо попередження травматизму i зниження 

захворюваностi серед учасникiв навчально-виховного процесу; 

4.1.12 органiзовує роботу з розробки програми вступного iнструктажу та забезпечує проведення 

всiх видiв iнструктажiв; 

з охорони працi — вiдповiдно до Типового положення, 

з безпеки життєдiяльностi — вiдповiдно до цього Положення; 

4.1.13 органiзовує роботу щодо розроблення та перiодичного перегляду: 

iнструкцiй з охорони працi для працiвникiв вiдповiдно до ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 

розробку iнструкцiй з охорони працi», затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi України 

вiд 29.01.98 № 9 , зареєстрованого в Мiн’юстi України 07.04.98 за № 226/2666, 

iнструкцiй з безпеки для вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, аспiрантiв вiдповiдно до 

цього Положення; перегляд цих iнструкцiй здiйснюється один раз на 5 рокiв; 

4.1.14 сприяє проведенню та бере участь у проведеннi адмiнiстративно-громадського контролю з 

питань охорони працi; 

4.1.15 контролює забезпечення учасникiв навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям 

та iншими засобами iндивiдуального захисту згiдно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про 

порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами 

iндивiдуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 29.10.96 № 

170 , зареєстрованим у Мiн’юстi України 18.11.96 за № 667/1692; 



4.1.16 здiйснює контроль за пiдготовкою трудових студентських загонiв, учнiвських об’єднань 

щодо створення здорових i безпечних умов працi та вiдпочинку на мiсцях їх дислокацiї; 

4.1.17 забезпечує проведення дозиметричного контролю вiдповiдно до чинних нормативних актiв 

з обов’язковою реєстрацiєю в спецiальному журналi; 

4.1.18 забезпечує навчання з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi учасникiв навчально-

виховного процесу вiдповiдно до чинного законодавства i цього Положення; 

4.1.19 забезпечує виконання органiзацiйно-технiчних заходiв упровадження державної системи 

стандартiв безпеки працi, проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi; 

4.1.20 органiзовує проведення обов’язкових попереднiх та перiодичних медичних оглядiв 

учасникiв навчально-виховного процесу навчального закладу вiдповiдно до Положення про 

медичний огляд працiвникiв певних категорiй, затвердженого наказом Мiнiстерства охорони 

здоров’я України вiд 31.03.94 № 45 i зареєстрованого в Мiн’юстi 21.06.94 за № 136/345; 

4.1.21 органiзовує з вiдповiдними органами державного нагляду за охороною працi обстеження 

робочих мiсць перед виробничою практикою; забезпечує контроль за виконанням робiт, якi 

негативно впливають на учасникiв навчально-виховного процесу та стан довкiлля; 

4.1.22 здiйснює постiйний зв’язок з державними органами та громадськими органiзацiями щодо 

запобiгання травматизму серед учасникiв навчально-виховного процесу; 

4.1.23 повiдомляє за пiдлеглiстю та Мiнiстерству освiти i науки України протягом доби про 

кожний груповий нещасний випадок або випадок iз смертельним наслiдком, що трапився з 

вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспiрантом пiд час навчально-виховного 

процесу, на виробництвi та у побутi; 

4.1.24 органiзовує розслiдування нещасних випадкiв з учасниками навчально-виховного процесу, 

затверджує акт про нещасний випадок пiд час навчально-виховного процесу вiдповiдно до чинних 

документiв, проводить аналiз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму. 

4.2. Заступник керiвника (проректор, заступник директора, завiдувача) : 

Органiзацiя роботи з охорони працi в навчальному закладi покладається на заступника керiвника 

(крiм заступника керiвника з адмiнiстративно-господарської роботи). У закладi, де немає вказаної 

посади, вищезазначенi обов’язки виконує керiвник закладу. 

4.2.1 органiзовує i контролює виконання керiвниками структурних пiдроздiлiв (факультетiв, 

кафедр, кабiнетiв, лабораторiй тощо) заходiв щодо створення здорових i безпечних умов 

навчально-виховного процесу; 

4.2.2 забезпечує впровадження вiдповiдних вимог державних i галузевих нормативних документiв 

з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi у навчально-виховний процес; контролює 

проведення паспортизацiї навчальних кабiнетiв, майстерень, лабораторiй, спортзалiв тощо; 

4.2.3 здiйснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладiв, хiмреактивiв, навчально-

наочних посiбникiв тощо, що використовуються пiд час навчально-виховного процесу вiдповiдно 

до чинних типових перелiкiв i норм; 

4.2.4 здiйснює керiвництво постiйно дiючою технiчною комiсiєю з уведення в експлуатацiю нових, 

реконструйованих навчальних примiщень i обладнання; 

4.2.5 бере участь у пiдготовцi студентських загонiв, учнiвських об’єднань щодо створення 

здорових i безпечних умов працi та вiдпочинку в мiсцях їх дислокацiї; 

4.2.6 один раз на три роки органiзовує навчання i перевiрку знань працiвникiв навчального закладу 

з охорони працi, безпеки життєдiяльностi, входить до складу комiсiї з перевiрки знань; 

4.2.7 контролює проведення iнструктажiв з охорони працi, безпеки життєдiяльностi учасникiв 

навчально-виховного процесу в структурних пiдроздiлах; 

4.2.8 забезпечує роботу щодо розробки i перiодичного перегляду (один раз на 5 рокiв) iнструкцiй з 

охорони працi для працiвникiв навчальних закладiв та iнструкцiй з безпеки для вихованцiв, учнiв, 

студентiв, курсантiв, слухачiв, аспiрантiв, а також роздiлiв вимог охорони працi у методичних 

рекомендацiях до виконання практичних, лабораторних робiт у навчальних кабiнетах, 

лабораторiях, майстернях тощо; 

4.2.9 забезпечує розробку iнструкцiй з охорони працi для професiй або видiв робiт з пiдвищеною 

небезпекою, якi переглядаються один раз на 3 роки вiдповiдно до ДНАОП 0.00-4.15-98 

«Положення про розробку iнструкцiй з охорони працi», затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпрацi України вiд 29.01.98 № 9 , зареєстрованого в Мiн’юстi України 07.04.98 

за № 226/2666; 



4.2.10 бере участь у розробленнi роздiлу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi колективного 

договору (угоди); 

4.2.11 затверджує погодженi службою охорони працi, безпеки життєдiяльностi добовi норми 

зберiгання i витрачання сильнодiючих отруйних речовин, легкозаймистих рiдин та iнших пожежо- 

i вибухонебезпечних матерiалiв; 

4.2.12 контролює дотримання працiвниками посадових iнструкцiй у частинi забезпечення охорони 

працi, безпеки життєдiяльностi; 

4.2.13 бере участь в органiзацiї та проведеннi адмiнiстративно-громадського контролю за станом 

охорони працi; 

4.2.14 вiдповiдає за правильне та своєчасне розслiдування нещасних випадкiв з учасниками 

навчально-виховного процесу, аналiзує обставини нещасних випадкiв. 

4.3. Декан факультету: 

4.3.1 забезпечує створення здорових i безпечних умов пiд час проведення навчально-виховного 

процесу; 

4.3.2 забезпечує проведення навчальних занять, виробничої практики студентiв, науково-

дослiдних та iнших робiт на кафедрах, у студентських наукових гуртках i наукових товариствах 

вiдповiдно до чинного законодавства, нормативно-правових актiв з питань охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi; 

4.3.3 керує розробленням i перiодичним переглядом iнструкцiй з охорони працi та iнструкцiй з 

безпеки, узгоджує їх iз службою охорони працi та подає на затвердження керiвнику навчального 

закладу; 

4.3.4 органiзує на факультетi проведення iнструктажiв з питань безпеки життєдiяльностi студентiв, 

курсантiв, слухачiв, аспiрантiв; 

4.3.5 забезпечує навчання та перевiрку знань працiвникiв факультету з питань охорони працi; 

4.3.6 органiзовує допомогу в пiдготовцi студентських загонiв, перевiряє наявнiсть здорових i 

безпечних умов працi i вiдпочинку в мiсцях їх дислокацiї; 

4.3.7 органiзовує i проводить спiльно з представниками профспiлки факультету оперативний 

адмiнiстративно-громадський контроль за станом охорони працi; 

4.3.8 контролює внесення питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi в пiдручники, навчальнi 

i методичнi посiбники з предметiв, що викладаються на кафедрах факультету; 

4.3.9 забезпечує спiльно з профспiлкою факультету систематичний розгляд на радi факультету 

стану умов працi та навчання у пiдроздiлах, органiзовує вивчення, узагальнення i поширення 

передового досвiду з охорони працi, безпеки життєдiяльностi; бере участь у проведеннi 

мiжкафедральних нарад, конференцiй з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi; 

4.3.10 бере участь у розробленнi окремого роздiлу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

колективного договору (угоди); 

4.3.11 бере участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, що трапились з учасниками навчально-

виховного процесу. 

4.4. Завiдувач кафедри: 

4.4.1 несе вiдповiдальнiсть за створення здорових, безпечних умов проведення навчально-

виховного процесу на кафедрi; 

4.4.2 вносить питання охорони працi, безпеки життєдiяльностi в навчальнi програми, методичнi 

рекомендацiї до лабораторних робiт, курсових i дипломних проектiв; 

4.4.3 органiзовує розроблення i перiодичний перегляд iнструкцiй з охорони працi та iнструкцiй з 

безпеки, узгоджує їх iз службою охорони працi навчального закладу та подає на затвердження 

керiвнику; 

4.4.4 проводить з кожним працiвником кафедри iнструктажi з охорони працi, оформляє у журналi 

вiдповiдно до Типового положення; 

4.4.5 органiзовує проведення iз студентами iнструктажiв з охорони працi та iнструктажiв з безпеки 

життєдiяльностi; 

4.4.6 забезпечує навчання i перевiрку знань з охорони працi студентiв, курсантiв, якi працюють в 

умовах пiдвищеної небезпеки; 

4.4.7 складає i направляє заявки на спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисту 

згiдно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним 

одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту», затвердженим 



наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 29.10.96 № 170 , зареєстрованим в Мiн’юстi України 

18.11.96 за № 667/1692; 

4.4.8 забезпечує своєчасну явку на перiодичний медичний огляд студентiв, працiвникiв вiдповiдно 

до Положення про медичний огляд працiвникiв певних категорiй, затвердженого наказом 

Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 31.03.94 № 45 i зареєстрованого в Мiн’юстi 21.06.94 за 

№ 136/345; 

4.4.9 здiйснює спiльно з представником профспiлки контроль за станом охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi; 

4.4.10 бере участь у розробленнi окремого роздiлу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

колективного договору (угоди); 

4.4.11 повiдомляє керiвника та службу охорони працi, безпеки життєдiяльностi навчального 

закладу про кожний нещасний випадок, що трапився пiд час навчально-виховного процесу; бере 

участь у його розслiдуваннi та здiйсненнi заходiв щодо усунення причин, що призвели до 

нещасного випадку. 

4.5. Завiдувач кабiнетом, лабораторiєю, майстернею, навчально-виробничою майстернею, майстер 

виробничого навчання: 

4.5.1 несе безпосередню вiдповiдальнiсть за безпечний стан робочих мiсць, обладнання, приладiв, 

iнструментiв, iнвентарю тощо; 

4.5.2 не допускає до проведення навчальних занять або робiт учасникiв навчально-виховного 

процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту; 

4.5.3 вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами 

iндивiдуального захисту учасникiв навчально-виховного процесу згiдно з ДНАОП 0.00-4.26-96 

«Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним взуттям та 

iншими засобами iндивiдуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпрацi 

України вiд 29.10.96 № 170 , зареєстрованим у Мiн’юстi України 18.11.96 за № 667/1692; 

4.5.4 вiдповiдно до цього Положення розробляє i переглядає (один раз на 5 рокiв) iнструкцiї з 

безпеки пiд час проведення занять у кабiнетах, лабораторiях, навчально-виробничих майстернях, 

навчальних господарствах, спортивних залах тощо; 

4.5.5 дозволяє використання обладнання, встановленого в лабораторiях, кабiнетах, навчальних 

господарствах, цехах, дiльницях, полiгонах, передбачене чинними типовими перелiками, 

затвердженими Мiнiстерством освiти i науки України; 

4.5.6 контролює дотримання здорових i безпечних умов проведення виробничої практики 

вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, не 

дозволяє виконання робiт, що не передбаченi умовами договору; 

4.5.7 проводить iнструктажi з охорони працi пiд час навчального i навчально-виробничого 

процесу; 

4.5.8 проводить або контролює проведення викладачем, учителем, вихователем iнструктажiв з 

безпеки життєдiяльностi вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв з обов’язковою 

реєстрацiєю в журналi облiку навчальних занять (вступний) та в журналi встановленого зразка 

(первинний, позаплановий, цiльовий), форми журналiв наведенi в додатках 1, 2; 

4.5.9 бере участь у розробленнi окремого роздiлу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

колективного договору (угоди); 

4.5.10 термiново повiдомляє керiвника та службу охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-

виховного процесу, органiзує при потребi надання потерпiлому першої долiкарської допомоги, 

бере участь у розслiдуваннi та здiйсненнi заходiв щодо усунення причин, що призвели до 

нещасного випадку. 

4.6. Викладач, учитель, класовод, куратор групи, вихователь, класний керiвник: 

4.6.1 несе вiдповiдальнiсть за збереження життя i здоров’я вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, 

слухачiв пiд час навчально-виховного процесу; 

4.6.2 забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними 

законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони працi, безпеки життєдiяльностi; 

4.6.3 органiзовує вивчення вихованцями, учнями, студентами правил i норм з охорони працi, 

безпеки життєдiяльностi; 

4.6.4 проводить iнструктажi з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, 

аспiрантами: 



4.6.4.1 з охорони працi пiд час проведення виробничої практики i трудового навчання вiдповiдно 

до Типового положення; 

4.6.4.2 з безпеки життєдiяльностi пiд час проведення навчальних занять, позакласних, 

позашкiльних заходiв: 

вступний на початку навчального року — з реєстрацiєю в журналi облiку навчальних занять на 

сторiнцi класного керiвника, куратора групи, 

первинний, позаплановий, цiльовий iнструктажi — з реєстрацiєю в спецiальному журналi (додатки 

1, 2), 

iнструктажi перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) — з 

реєстрацiєю в журналi облiку навчальних занять i виробничого навчання на сторiнцi предмета в 

рядку про змiст уроку, лекцiї, практичної роботи тощо; 

4.6.5 здiйснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, 

аспiрантами правил (iнструкцiй) з безпеки; 

4.6.6 проводить профiлактичну роботу щодо запобiгання травматизму серед вихованцiв, учнiв, 

студентiв, курсантiв, слухачiв, аспiрантiв пiд час навчально-виховного процесу; 

4.6.7 проводить профiлактичну роботу серед вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, 

аспiрантiв щодо вимог особистої безпеки у побутi (дiї у надзвичайних ситуацiях, дорожнiй рух, 

участь у масових заходах, перебування в громадських мiсцях, об’єктах мережi торгiвлi тощо); 

4.6.8 термiново повiдомляє керiвника та службу охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, студентом, 

курсантом, слухачем, аспiрантом, органiзовує надання першої долiкарської допомоги потерпiлому, 

викликає медпрацiвника; 

4.6.9 бере участь у розслiдуваннi та здiйсненнi заходiв щодо усунення причин, що призвели до 

нещасного випадку. 

5. Органiзацiя роботи з охорони працi пiд час проведення науково-дослiдної дiяльностi в 

навчальних закладах 

5.1. Заступник керiвника (проректор) з наукової роботи: 

5.1.1 органiзовує роботу i здiйснює контроль за виконанням заходiв щодо створення безпечних i 

нешкiдливих умов пiд час проведення науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i 

експедицiйних робiт, а також у студентських наукових товариствах, конструкторських бюро 

вiдповiдно до чинних законодавчих, нормативних документiв з охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi, цього Положення; 

5.1.2 органiзовує навчання i перевiрку знань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi наукових 

працiвникiв структурних пiдроздiлiв; 

5.1.3 органiзовує роботу щодо розроблення i перiодичного перегляду iнструкцiй з охорони працi 

пiд час виконання наукових робiт; затверджує в установленому порядку iнструкцiї з охорони 

працi, що дiють у науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських (у тому числi студентських) 

пiдроздiлах, контролює їх виконання; 

5.1.4 органiзовує забезпечення експедицiй, партiй, загонiв спорядженням, обладнанням, засобами 

iндивiдуального захисту, iнструкцiями з охорони працi, а також затверджує акти готовностi виїзду 

експедицiй, партiй, загонiв на науково-дослiднi та експедицiйнi роботи; 

5.1.5 бере участь у розробленнi окремого роздiлу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

колективного договору (угоди); 

5.1.6 органiзовує спiльно з профспiлками навчального закладу проведення громадського контролю 

за станом охорони працi; 

5.1.7 повiдомляє керiвника навчального закладу про нещаснi випадки, що сталися зi студентами, 

курсантами, слухачами, аспiрантами пiд час проведення науково-дослiдних, дослiдно-

конструкторських i експедицiйних робiт, органiзовує надання першої долiкарської допомоги 

потерпiлим, вiдповiдає за своєчасне розслiдування. 

5.2. Начальник науково-дослiдного сектору (заступник начальника науково-дослiдної частини): 

5.2.1 здiйснює безпосереднє керiвництво i несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та дотримання 

безпечних i нешкiдливих умов проведення науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i 

експедицiйних робiт вiдповiдно до чинних законодавчих, нормативно-правових актiв з охорони 

працi, безпеки життєдiяльностi, цього Положення; 



5.2.2 органiзовує проведення науково-дослiдних робiт тiльки за наявностi примiщень, приладiв, 

обладнання та iншого устаткування, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв безпеки 

працi, правилам i нормам з охорони працi та прийнятi до експлуатацiї; 

5.2.3 розглядає i подає на затвердження проректору з наукової роботи договори на науково-

дослiднi i дослiдно-конструкторськi роботи пiсля погодження їх службою охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi; 

5.2.4 бере участь у розробленнi окремого роздiлу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

колективного договору (угоди); 

5.2.5 органiзовує спiльно з профспiлками навчального закладу проведення громадського контролю 

за станом охорони працi; 

5.2.6 повiдомляє керiвника навчального закладу про нещаснi випадки, що сталися зi студентами, 

курсантами, слухачами пiд час проведення науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i 

експедицiйних робiт, органiзовує надання першої долiкарської допомоги потерпiлим, вiдповiдає за 

своєчасне розслiдування. 

5.3. Керiвник науково-дослiдної роботи (теми): 

5.3.1 здiйснює безпосереднє керiвництво i несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю i забезпечення 

безпечних i нешкiдливих умов проведення науково-дослiдної i дослiдно-конструкторської роботи 

вiдповiдно до чинних законодавчих, нормативно-правових актiв з охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi, цього Положення; 

5.3.2 органiзовує проведення науково-дослiдної роботи тiльки за наявностi примiщень, приладiв, 

установок та iншого обладнання, що вiдповiдає вимогам державних стандартiв безпеки працi, 

правил i норм з охорони працi; 

5.3.3 вiдповiдає за безпечну експлуатацiю приладiв, установок та iншого обладнання, а також 

захисних, сигнальних i протипожежних пристроїв, контрольно-вимiрювальних приладiв, посудин, 

що працюють пiд тиском, безпечне використання, забезпечення i транспортування вибухових, 

отруйних, радiоактивних, легкозаймистих та iнших шкiдливих для життя i здоров’я речовин; 

5.3.4 проводить первинний на робочому мiсцi, повторний, позаплановий iнструктажi з охорони 

працi iз студентами, курсантами, слухачами, працiвниками вiдповiдно до Типового положення, 

допускає до самостiйної роботи; 

5.3.5 розробляє iнструкцiї, методичнi вказiвки щодо безпечного використання нових матерiалiв, 

обладнання, вiдповiдних процесiв; 

5.3.6 бере участь у проведеннi оперативного адмiнiстративно-громадського контролю за станом 

охорони працi; 

5.3.7 бере участь у розробленнi роздiлу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi колективного 

договору (угоди); 

5.3.8 термiново повiдомляє завiдувача кафедри про кожний нещасний випадок, що трапився пiд 

час проведення науково-дослiдних робiт, органiзовує надання першої долiкарської допомоги 

потерпiлому. 

6. Органiзацiя роботи з охорони працi та безпеки життєдiяльностi пiд час позакласної, 

позашкiльної дiяльностi 

6.1. Заступник керiвника навчального закладу з виховної роботи: 

6.1.1 уживає необхiдних заходiв щодо створення безпечних i нешкiдливих умов, виконання 

санiтарно-гiгiєнiчних норм i вимог з охорони працi, безпеки життєдiяльностi пiд час проведення 

позакласних i позашкiльних заходiв; 

6.1.2 контролює i надає методичну допомогу керiвникам клубiв, гурткiв, спортивних секцiй, 

походiв, екскурсiй, трудових об’єднань, громадських робiт тощо з питань створення безпечних i 

нешкiдливих умов працi i вiдпочинку вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, 

запобiгання травматизму; 

6.1.3 проводить навчання та iнструктажi з охорони працi, безпеки життєдiяльностi класоводiв, 

класних керiвникiв, учителiв та iнших осiб, якi залученi до органiзацiї позакласної, позашкiльної 

роботи; 

6.1.4 органiзовує профiлактичну роботу серед вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв з 

охорони працi, безпеки життєдiяльностi пiд час навчально-виховного процесу; 

6.1.5 повiдомляє керiвника та службу охорони працi, безпеки життєдiяльностi навчального закладу 

про нещаснi випадки, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу пiд час проведення 



позакласних, позашкiльних заходiв, органiзовує надання першої долiкарської допомоги 

потерпiлим, бере участь у розслiдуваннi. 

6.2. Керiвник клубу, гуртка, секцiї, тренер: 

6.2.1 забезпечує безпечний стан робочих мiсць, обладнання, приладiв, iнструментiв, спортивного 

спорядження (iнвентарю) тощо; 

6.2.2 проводить iнструктажi з охорони працi з працiвниками та iнструктажi з безпеки 

життєдiяльностi з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами; 

6.2.3 не дозволяє працювати вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам без вiдповiдного 

спецодягу, взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту згiдно з ДНАОП 0.00-4.26-96 

«Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним взуттям та 

iншими засобами iндивiдуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпрацi 

України вiд 29.10.96 № 170 , зареєстрованим у Мiн’юстi України 18.11.96 за № 667/1692; 

6.2.4 термiново повiдомляє керiвника та службу охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

навчального закладу про кожний нещасний випадок, що стався з вихованцями, учнями, 

студентами, курсантами, слухачами пiд час проведення позакласної, позашкiльної дiяльностi, бере 

участь у їх розслiдуваннi, органiзовує надання першої долiкарської допомоги потерпiлому; 

6.2.5 веде профiлактичну роботу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi серед вихованцiв, 

учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв. 

7. Органiзацiя роботи з охорони працi пiд час адмiнiстративно-господарської дiяльностi в 

навчальних закладах 

7.1. Заступник керiвника з адмiнiстративно-господарської роботи, завiдувач господарством, 

начальник господарського вiддiлу: 

7.1.1 забезпечує експлуатацiю i догляд будiвель, споруд i територiй вiдповiдно до чинних 

законодавчих, нормативно-правових актiв з охорони працi, керує будiвництвом та ремонтами 

вiдповiдно до будiвельних норм i правил; 

7.1.2 забезпечує дотримання вимог правил охорони працi пiд час експлуатацiї виробничого, 

енергетичного, вентиляцiйного обладнання, машин, механiзмiв, парових i водогрiйних котлiв, 

посудин, що працюють пiд тиском; 

7.1.3 вiдповiдно до чинних нормативно-правових актiв забезпечує дотримання норм перемiщення 

вантажiв, санiтарно-гiгiєнiчного стану побутових i допомiжних примiщень, територiй; 

7.1.4 забезпечує навчальнi примiщення, лабораторiї, кабiнети, господарськi i культурно-побутовi 

пiдроздiли навчального закладу обладнанням та iнвентарем вiдповiдно до вимог правил i норм з 

охорони працi; 

7.1.5 забезпечує вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, працiвникiв спецодягом, 

спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту згiдно з ДНАОП 0.00-4.26-96 

«Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним взуттям та 

iншими засобами iндивiдуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпрацi 

України вiд 29.10.96 № 170 , зареєстрованим у Мiн’юстi України 18.11.96 за № 667/1692; 

органiзовує перiодичнi випробування дiелектричних засобiв захисту, а також облiк, зберiгання, 

видачу, прання, сушку, дезiнфекцiю та ремонт спецодягу; 

7.1.6 вiдповiдно до чинних нормативно-правових актiв органiзовує проведення щорiчних замiрiв 

опору iзоляцiї електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, перiодичнi 

випробування i огляди вантажопiдйомних машин i механiзмiв, парових i водогрiйних котлiв, 

посудин, що працюють пiд тиском, аналiзи повiтря на вмiст пилу, газiв i парiв шкiдливих речовин, 

вимiрювання освiтленостi, шуму i вiбрацiї, радiацiйний контроль у примiщеннях навчального 

закладу; 

7.1.7 органiзовує з вiдповiдними органами навчання персоналу, що обслуговує котли i 

водонагрiвачi, балони, компресори i посудини iз зрiдженими газами, електричнi установки та iншi 

агрегати i механiзми пiдвищеної небезпеки; 

7.1.8 органiзовує зберiгання на складах палива, вибухових i отруйних матерiалiв, легкозаймистих i 

горючих рiдин, сильнодiючих отрут, балонiв зi зрiдженими газами тощо, обладнання, сировини, 

матерiалiв вiдповiдно до правил i норм з охорони працi; 

7.1.9 вiдповiдно до ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку iнструкцiй з охорони працi», 

затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 29.01.98 № 9 , зареєстрованого в 

Мiн’юстi України 07.04.98 за № 226/2666, розробляє i перiодично переглядає iнструкцiї з охорони 

працi пiд час виконання конкретних господарських робiт, узгоджує їх iз службою охорони працi; 



7.1.10 проводить iнструктажi з охорони працi, безпеки життєдiяльностi, забезпечує навчання з 

питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi в адмiнiстративно-господарських пiдроздiлах; 

7.1.11 бере участь у проведеннi адмiнiстративно-громадського контролю за станом охорони працi; 

7.1.12 бере участь у розробленнi окремого роздiлу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

колективного договору (угоди); 

7.1.13 органiзовує роботу щодо створення безпечних умов працi на автотранспортному 

пiдприємствi, автобазi, гаражi навчального закладу тощо вiдповiдно до чинних правил охорони 

працi, що дiють на автомобiльному транспортi; 

7.1.14 термiново повiдомляє керiвника i службу охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

навчального закладу про нещаснi випадки, що сталися з працiвниками адмiнiстративно-

господарських пiдроздiлiв, органiзовує надання першої долiкарської допомоги потерпiлим. 

7.2. Головний iнженер, енергетик, механiк навчального закладу: 

7.2.1 здiйснює безпосереднє керiвництво i несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю i виконання робiт у 

пiдпорядкованих iнженерно-технiчних службах вiдповiдно до чинних законодавчих, нормативно-

правових актiв з охорони працi, безпеки життєдiяльностi, цього Положення; 

7.2.2 забезпечує експлуатацiю i утримання будiвель, споруд, виробничих примiщень, обладнання, 

машин, механiзмiв, електроустановок, електросилових, електроосвiтлювальних, опалювальних, 

газових i каналiзацiйних мереж, систем вентиляцiї вiдповiдно до правил i норм з охорони працi; 

7.2.3 виявляє причини аварiй з машинами, механiзмами, електроустановками, обладнанням, веде 

облiк та аналiз аварiй, розробляє i здiйснює заходи щодо запобiгання їм; 

7.2.4 органiзовує вiдповiдно до чинних нормативно-правових актiв з охорони працi: 

проведення планово-запобiжних ремонтiв, 

профiлактичнi випробування обладнання, машин, механiзмiв, посудин i апаратiв, що працюють 

пiд тиском, 

замiри опору iзоляцiї електроустановок, електропроводки, заземлювальних пристроїв; 

7.2.5 розробляє i впроваджує заходи щодо механiзацiї, автоматизацiї ручної працi, важких та 

трудомiстких процесiв; 

7.2.6 забезпечує нешкiдливi та безпечнi умови працi пiд час монтажних, демонтажних i ремонтних 

робiт на пiдконтрольних об’єктах, обладнання робочих мiсць необхiдним допомiжним 

спорядженням i огорожами, знаками безпеки, оформлення працiвникам наряду-допуску на 

виконання робiт з пiдвищеною небезпекою; 

7.2.7 бере участь у постiйно дiючiй технiчнiй комiсiї навчального закладу з уведення в 

експлуатацiю нових, реконструйованих об’єктiв виробничого призначення; 

7.2.8 проводить реєстрацiю об’єктiв навчального закладу, що пiдконтрольнi органам державного 

нагляду, i оформляє вiдповiднi документи; 

7.2.9 розробляє iнструкцiї з охорони працi пiд час експлуатацiї машин, механiзмiв, приладiв, 

виконання конкретних робiт; 

7.2.10 проводить iнструктажi з охорони працi з кожним працiвником: первинний — на робочому 

мiсцi, повторний, позаплановий, з реєстрацiєю в журналi вiдповiдно до Типового положення; 

7.2.11 бере участь у розробленнi окремого роздiлу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

колективного договору (угоди); 

7.2.12 бере участь спiльно з профспiлковим комiтетом у адмiнiстративно-громадському контролi 

стану охорони працi; 

7.2.13 термiново повiдомляє керiвника та службу охорони працi навчального закладу про 

нещасний випадок, що стався з працiвником адмiнiстративно-господарського пiдроздiлу. 

7.3. Керiвник виробничої дiльницi (цеху), виконавець робiт у навчальному закладi: 

7.3.1 здiйснює необхiднi заходи з охорони працi, систематичне спостереження за станом i 

експлуатацiєю робочих мiсць; 

7.3.2 здiйснює нагляд за правильним i безпечним використанням обладнання, машин, механiзмiв, 

енергетичних установок i транспортних засобiв, що працюють пiд його наглядом; 

7.3.3 розробляє iнструкцiї з охорони працi пiд час експлуатацiї машин, механiзмiв, приладiв, 

виконання конкретних робiт; 

7.3.4 здiйснює контроль за своєчасною видачею вiдповiдного спецодягу, спецвзуття i засобiв 

iндивiдуального захисту працiвникам; 

7.3.5 проводить iнструктажi з охорони працi та забезпечує своєчасне навчання працiвникiв 

безпечним навичкам працi вiдповiдно до Типового положення; 



7.3.6 оформляє допуск працiвникам на виконання робiт у пiдроздiлах (дiльницях) цеху, доповiднi 

на припинення робiт мостових кранiв та iнших механiзмiв; 

7.3.7 органiзовує використання наочних засобiв пропаганди охорони працi — iнструкцiй, 

пам’яток, плакатiв та iн.; 

7.3.8 повiдомляє керiвника та службу охорони працi, безпеки життєдiяльностi навчального закладу 

про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, 

органiзовує надання першої долiкарської допомоги потерпiлому, бере участь у розслiдуваннi 

нещасних випадкiв. 

7.4. Майстер виробничої дiльницi (цеху): 

7.4.1 органiзовує безпечне проведення робiт; 

7.4.2 проводить систематичне спостереження за станом виробничого, вентиляцiйного обладнання, 

риштувань, захисних пристроїв, крiплень котлованiв, траншей тощо; 

7.4.3 регулярно проводить перевiрку чистоти i порядку на робочих мiсцях, проходах та пiд’їзних 

колiях, забезпечення достатньої освiтленостi робочих мiсць, а також правильне утримання та 

експлуатацiю пiдкранових колiй; 

7.4.4 проводить з працiвниками iнструктажi з охорони працi в процесi виконання робiт на 

робочому мiсцi вiдповiдно до Типового положення; 

7.4.5 здiйснює контроль за правильним використанням спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв 

iндивiдуального захисту, дотриманням норм перенесення вантажiв, забезпеченням робочих мiсць 

запобiжними написами i плакатами; 

7.4.6 термiново повiдомляє про нещасний випадок керiвника та службу охорони працi навчального 

закладу, органiзовує надання першої долiкарської допомоги потерпiлому, бере участь у 

розслiдуваннi нещасних випадкiв. 

7.5. Головний бухгалтер (бухгалтер): 

7.5.1 здiйснює контроль за правильною витратою коштiв, якi видiляються на виконання заходiв 

окремого роздiлу з охорони працi, безпеки життєдiяльностi колективного договору (угоди), 

забезпечує виконання заходiв, що передбаченi чинним законодавством з охорони працi; 

7.5.2 веде облiк коштiв, що витрачаються на виконання заходiв з охорони працi, готує довiдку 

керiвнику навчального закладу про фактичну витрату коштiв на виконання цих робiт; 

7.5.3 органiзовує передплату перiодичних видань з питань охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi. 

7.6. Начальник вiддiлу кадрiв (iнспектор вiддiлу кадрiв): 

7.6.1 оформляє на роботу осiб, якi пройшли вступний iнструктаж та iнструктажi на робочому мiсцi 

з охорони працi, безпеки життєдiяльностi, а також переведення на iншу роботу за висновками 

лiкувально-профiлактичної установи; 

7.6.2 оформляє на роботу осiб пiсля попереднього медичного огляду в лiкувально-профiлактичнiй 

установi, а також направляє на перiодичний медичний огляд осiб, якi працюють у шкiдливих i 

небезпечних умовах, зберiгає висновки лiкувально-профiлактичної установи про їх стан здоров’я; 

7.6.3 оформляє направлення працiвникiв на навчання i перевiрку знань з охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi; 

7.6.4 оформляє на роботу жiнок i осiб вiком до вiсiмнадцяти рокiв з урахуванням чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв про застосування працi неповнолiтнiх i жiнок; 

7.6.5 контролює наявнiсть посадових iнструкцiй, у яких обов’язково вiдображено питання охорони 

працi, безпеки життєдiяльностi. 

8. Порядок проведення та реєстрацiї iнструктажiв з безпеки життєдiяльностi 

8.1. Інструктажi з безпеки життєдiяльностi проводяться з вихованцями, учнями, студентами, 

курсантами, слухачами, аспiрантами. Інструктажi мiстять питання охорони здоров’я, пожежної, 

радiацiйної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайнi ситуацiї, безпеки 

побуту тощо. 

Учнi i вихованцi, якi iнструктуються, розписуються в журналi, починаючи з 9-го класу. 

8.2. Перед початком навчальних занять один раз на рiк, а також при зарахуваннi або оформленнi 

до навчального закладу вихованця, учня, студента, курсанта, слухача, аспiранта проводиться 

вступний iнструктаж з безпеки життєдiяльностi службами охорони працi. За умови чисельностi 

учасникiв навчально-виховного процесу в закладах понад 200 вищезазначеними службами 

проводиться навчання з вихователями, класоводами, класними керiвниками, майстрами, 

кураторами груп тощо, якi в свою чергу iнструктують вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, 



слухачiв перед початком навчального року. Програма вступного iнструктажу розробляється в 

навчальному закладi на основi орiєнтовного перелiку питань вступного iнструктажу з безпеки 

життєдiяльностi (додаток 3). Програма та порядок проведення вступного iнструктажу з безпеки 

життєдiяльностi затверджуються наказом керiвника навчального закладу. 

8.3. Запис про вступний iнструктаж робиться на окремiй сторiнцi журналу облiку навчальних 

занять. 

8.4. Первинний iнструктаж з безпеки життєдiяльностi проводиться на початку заняття у кожному 

кабiнетi, лабораторiї, майстернi, спортзалi тощо, наприкiнцi навчального року перед початком 

канiкул, а також за межами навчального закладу, де навчально-виховний процес пов’язаний з 

використанням небезпечних або шкiдливих для здоров’я факторiв. Первинний iнструктаж 

проводять викладачi, вчителi, класоводи, куратори груп, вихователi, класнi керiвники, майстри 

виробничого навчання, тренери, керiвники гурткiв тощо. Цей iнструктаж проводиться з 

вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспiрантами, а також з батьками, якi 

беруть участь у позанавчальних заходах. Первинний iнструктаж також проводиться перед 

виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням рiзних матерiалiв, iнструментiв, 

приладiв, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо. 

8.5. Запис про проведення первинного iнструктажу робиться в окремому журналi реєстрацiї 

iнструктажiв з безпеки життєдiяльностi, який зберiгається в кожному кабiнетi, лабораторiї, 

майстернi, цеху, спортзалi та iншому робочому мiсцi. Рекомендована форма журналу наведена в 

додатку 2. 

Первинний iнструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття 

(практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналi облiку навчальних занять, 

виробничого навчання на сторiнцi предмета в роздiлi про запис змiсту уроку, заняття. 

8.6. Позаплановий iнструктаж з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, 

аспiрантами проводиться у разi порушення ними вимог нормативно-правових актiв з охорони 

працi, що може призвести чи призвело до травм, аварiй, пожеж тощо, при змiнi умов виконання 

навчальних завдань (лабораторних робiт, виробничої практики, професiйної пiдготовки тощо), у 

разi нещасних випадкiв за межами навчального закладу. 

Реєстрацiя позапланового iнструктажу проводиться в журналi реєстрацiї iнструктажiв (додаток 2), 

що зберiгається в кожному кабiнетi, лабораторiї, майстернi, цеху, спортзалi тощо. 

8.7. Цiльовий iнструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, 

слухачами, аспiрантами навчального закладу у разi органiзацiї позанавчальних заходiв (олiмпiади, 

турнiри з предметiв, екскурсiї, туристичнi походи, спортивнi змагання тощо), пiд час проведення 

громадських, позанавчальних робiт (прибирання територiй, примiщень, науково-дослiдна робота 

на навчально-дослiднiй дiлянцi тощо). Реєстрацiя проведення цiльового iнструктажу здiйснюється 

у журналi реєстрацiї iнструктажiв (додаток 2). 

 

 

Директор НМЦ ПТО МОН України                                                               Є. М. Судаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ з/п 

Прiзвище, iм’я та по батьковi особи, яку iнструктують 

Дата проведення iнструктажу 

Прiзвище, iм’я та по батьковi особи, яка проводила iнструктаж 

Пiдпис 

особи, яка проводила iнструктаж 

особи , яку iнструктували 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

____________ 

Учнi i вихованцi розписуються у журналi iнструктажу, починаючи з 9-го класу. 

Додаток 2 

до пiдпункту 4.5.8 Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-

виховного процесу 

в установах i навчальних закладах 

Додаток 3 

до пункту 8.2 Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-виховного 

процесу 

в установах i навчальних закладах 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 

питань вступного iнструктажу з безпеки життєдiяльностi для вихованцiв, учнiв, студентiв, 

курсантiв, слухачiв, аспiрантiв 

1. Загальнi вiдомостi про навчальний заклад, його структуру (кабiнети, лабораторiї, майстернi, 

спортзали тощо). Види та джерела небезпеки в навчальних примiщеннях, на спортивних 

майданчиках, на навчально-дослiдних дiлянках тощо. 

2. Загальнi правила поведiнки пiд час навчально-виховного процесу. Обставини та причини 

найбiльш характерних нещасних випадкiв, що сталися в навчальних закладах. 

3. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладi. Знайомство з Правилами пожежної безпеки 

для закладiв, установ, органiзацiй i пiдприємств системи освiти України. 

4. Радiацiйна безпека, дiї у разi надзвичайних ситуацiй природного i техногенного характеру. 

5. Безпека дорожнього руху. Поведiнка на вулицi, знайомство з правилами дорожнього руху. 

6. Побутовий травматизм, попередження та дiї у разi нещасних випадкiв у побутi. 

7. Перша (долiкарська) медична допомога у разi нещасних випадкiв, надзвичайних подiй тощо. 

Директор НМЦ ПТО МОН України 

Є. М. Судаков 

Т. в. о. Міністра 

А. Г. Богомолов 

 

 


