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НАКАЗ 

18 квітня 2006 року № 304 

Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

7 липня 2006 р. за № 806/12680 

Останнi змiни внесено: Наказ Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України вiд 26.03.2013 

№ 378 

На виконання Законiв України «Про освiту», «Про охорону працi» 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони 

працi в закладах, установах, органiзацiях, пiдприємствах, пiдпорядкованих Мiнiстерству освiти i 

науки України (далi — Положення), що додається. 

2. Надрукувати це Положення в Інформацiйному збiрнику Мiнiстерства освiти i науки України. 

3. Мiнiстерству освiти i науки Автономної Республiки Крим, управлiнням освiти i науки обласних, 

Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, ректорам (директорам) вищих 

навчальних закладiв, керiвникам пiдприємств, органiзацiй, пiдпорядкованих Мiнiстерству освiти i 

науки України, запровадити в дiю це Положення. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Огонь Ц.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ МОН України 

18 квітня 2006 року № 304 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

7 липня 2006 р. за № 806/12680 

 

 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і 

науки України 
1. Загальнi положення 

1.1. Це Положення встановлює порядок навчання та перевiрки знань з питань охорони працi 

працiвникiв навчальних закладiв, установ, органiзацiй та пiдприємств, пiдпорядкованих 

Мiнiстерству освiти i науки України (далi — установи та заклади освiти), а також навчання з 

питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв навчальних 

закладiв. 

1.2. Положення розроблене з урахуванням 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). 

1.3. Це Положення спрямоване на реалiзацiю системи безперервного навчання з питань охорони 

працi учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, працiвникiв з метою забезпечення належних, 

безпечних i здорових умов навчання та працi, запобiгання нещасним випадкам та професiйним 

захворюванням. 

1.4. Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання учасниками навчально-виховного 

процесу, iншими працiвниками установ та закладiв освiти. 

1.5. В установах та закладах освiти один раз на 3 роки складаються плани-графiки проведення 

навчання та перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi, якi затверджуються наказом. 

1.6. Вiдповiдальнiсть за забезпечення навчання з питань охорони працi та безпеки життєдiяльностi 

учасникiв навчально-виховного процесу з наступною перевiркою знань несуть керiвники установ 

та закладiв освiти. 

1.7. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здiйснюють органи управлiння освiтою за 

пiдпорядкуванням, органи державного нагляду за охороною працi, представники галузевої 

профспiлки. 

2. Навчання з питань охорони працi учнiв,студентiв, курсантiв, слухачiв у навчальних 

закладах 

2.1. Навчання студентiв з питань охорони працi у вищих навчальних закладах проводиться 

вiдповiдно до галузевих стандартiв вищої освiти. На базi галузевих стандартiв, у яких надаються 

нормативнi частини рекомендованих навчальних дисциплiн з питань охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi, кожен вищий навчальний заклад розробляє програму цих навчальних дисциплiн, 

яка затверджується його керiвником. 

2.2. Забезпечення належної пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв з питань охорони працi в 

професiйно-технiчних навчальних закладах здiйснюється у виглядi складової частини державних 

стандартiв професiйно-технiчної освiти з конкретних професiй, що розроблюються вiдповiдно до 

постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2002 № 1135 «Про затвердження Державного 

стандарту професiйно-технiчної освiти». 

2.3. Змiст та обсяг навчання з питань охорони працi для пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення 

квалiфiкацiї за робiтничими професiями в професiйно-технiчних навчальних закладах 

визначаються Типовою навчальною програмою з предмета «Охорона працi», що затверджується 

Мiнiстерством освiти i науки України за узгодженням iз спецiально вповноваженим центральним 

органом виконавчої влади з нагляду за охороною працi. 

При цьому теоретична частина предмета «Охорона працi» для пiдготовки робiтникiв, що 

залучаються до виконання робiт з пiдвищеною небезпекою, зазначених у Перелiку робiт з 

пiдвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 26.01.2005 

№ 15, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 15.02.2005 за № 231/10511, вивчається 

обсягом не менше 30 годин, а пiд час перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї — не менше 15 



годин. Специфiчнi питання охорони працi для конкретних професiй мають вивчатися в курсах 

спецiальних та загальнотехнiчних предметiв з метою поєднання технологiчної пiдготовки з 

пiдготовкою з охорони працi, а робочi навчальнi програми цих предметiв повиннi включати 

вiдповiднi питання безпеки працi. 

Теоретична частина предмета «Охорона працi» пiд час професiйно-теоретичної пiдготовки за 

робiтничими професiями для виконання робiт, якi не належать до перелiку робiт з пiдвищеною 

небезпекою, вивчається в обсязi не менше 10 годин, а пiд час перепiдготовки та пiдвищення 

квалiфiкацiї — не менше 8 годин. 

Обсяг годин предмета «Охорона працi» не може зменшуватись пiд час розробки робочих 

навчальних планiв i програм. 

2.4. Навчання учнiв у професiйно-технiчних навчальних закладах за професiями, пов'язаними з 

роботами пiдвищеної небезпеки, проводиться з урахуванням вимог Положення про порядок 

трудового i професiйного навчання неповнолiтнiх професiям, пов'язаним з роботами iз 

шкiдливими та важкими умовами працi, а також з роботами пiдвищеної небезпеки, затвердженого 

наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 30.12.94 № 130, зареєстрованого в Мiн'юстi України 

20.01.95 за № 14/550 (iз змiнами). 

2.5. У загальноосвiтнiх навчальних закладах пiд час трудового i професiйного навчання 

здiйснюється навчання з питань охорони працi у виглядi iнструктажiв з охорони працi. Крiм цього, 

у навчальних закладах, що надають загальну середню освiту, проводиться навчання з питань 

охорони життя, здоров'я, пожежної, радiацiйної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження 

побутового травматизму (далi — безпека життєдiяльностI). Обсяги, змiст навчання та форми 

перевiрки знань з питань безпеки життєдiяльностi учнiв визначаються навчальними планами i 

програмами, затвердженими Мiнiстерством освiти i науки України. 

2.6. Навчання учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв з питань охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi проводиться як традицiйними методами, так i з використанням сучасних форм 

органiзацiї навчання — модульного, дистанцiйного, екстернатного тощо, а також з використанням 

технiчних засобiв навчання — аудiовiзуальних, комп'ютерних. 

2.7. Пiд час трудового i професiйного навчання на пiдприємствах, в установах, органiзацiях на 

учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв поширюється законодавство про охорону працi в такому ж 

порядку, що до їх працiвникiв. 

3. Органiзацiя навчання i перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi в установах 

та закладах освiти 

3.1. Вiдповiдно до Типового положення пiд час прийняття на роботу i в процесi роботи працiвники 

установ та закладiв освiти проходять iнструктаж, навчання та перевiрку знань з питань охорони 

працi, надання першої медичної допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, а також правил 

поведiнки в разi виникнення аварiй. 

3.2. В установах та закладах освiти навчання працiвникiв з питань охорони працi проводиться у 

виглядi складової частини безпеки життєдiяльностi, при цьому кiлькiсть годин i тематика 

навчання з питань охорони працi повинна вiдповiдати Типовому положенню. Навчанню i 

перевiрцi знань пiдлягають усi без винятку працiвники установ та закладiв освiти з урахуванням 

умов працi та їх дiяльностi (педагогiчної, громадської тощо). 

3.3. Керiвники, спецiалiсти, особи, на яких покладено вiдповiдальнiсть щодо органiзацiї роботи з 

охорони працi, безпеки життєдiяльностi, iншi працiвники установ та закладiв освiти, якi є членами 

вiдповiдної постiйно дiючої комiсiї з перевiрки знань в установах та закладах освiти, один раз на 

три роки проходять у встановленому порядку навчання i перевiрку знань з питань безпеки 

життєдiяльностi. 

3.4. Перевiрка знань працiвникiв установ та закладiв освiти з питань охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi проводиться за нормативно-правовими актами з охорони працi, пожежної, 

радiацiйної безпеки тощо, додержання яких входить до їхнiх функцiональних обов'язкiв. 

3.5. Особи, якi сумiщають професiї, проходять iнструктаж, навчання i перевiрку знань з питань 

охорони працi, безпеки життєдiяльностi з основних професiй i з професiй за сумiсництвом. 

3.6. Керiвники, їх заступники, на яких покладено вiдповiдальнiсть щодо органiзацiї роботи з 

охорони працi, безпеки життєдiяльностi, спецiалiсти служби охорони працi Мiнiстерства освiти i 

науки України та викладачi охорони працi вищих навчальних закладiв проходять навчання i 

перевiрку знань у Головному навчальному центрi Держпромгiрнагляду МНС України вiдповiдно 

до Типового положення. 



3.7. Керiвники, заступники керiвникiв, спецiалiсти з охорони працi Мiнiстерства освiти i науки 

Автономної Республiки Крим, органiв управлiння освiтою обласних, Київської та 

Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, вищих навчальних закладiв, установ, 

органiзацiй та пiдприємств, пiдпорядкованих Мiнiстерству освiти i науки України, проходять 

навчання з охорони працi, безпеки життєдiяльностi на базi Київського нацiонального унiверситету 

будiвництва i архiтектури (за згодою). 

3.8. Навчання з питань безпеки життєдiяльностi працiвникiв, зазначених у пунктi 3.7, проводиться 

вiдповiдно до Типового положення та Навчального плану i програми навчання працiвникiв 

закладiв, установ, органiзацiй i пiдприємств системи освiти з курсу «Безпека життєдiяльностi», 

затвердженого Київським нацiональним унiверситетом будiвництва i архiтектури. 

Програма навчання керiвникiв, заступникiв — 36 годин, спецiалiстiв з охорони працi та викладачiв 

кафедр охорони працi — 72 години. 

3.9. Керiвники, заступники керiвникiв районних (мiських) органiв управлiння освiтою, 

професiйно-технiчних та iнших навчальних закладiв, пiдпорядкованих регiональним органам 

управлiння освiтою, а також спецiалiсти, викладачi з охорони працi, безпеки життєдiяльностi 

проходять навчання у вiдповiдних закладах пiслядипломної педагогiчної освiти. 

3.10. Навчання з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi керiвникiв дошкiльних, 

загальноосвiтнiх, позашкiльних навчальних закладiв, їх заступникiв, вiдповiдальних за охорону 

працi, педагогiчних та iнших працiвникiв, якi викладають питання безпечного ведення робiт або 

проводять iнструктажi з охорони працi, безпеки життєдiяльностi, а також працiвникiв мiсцевих 

органiв управлiння освiтою проводиться на базi методичних пiдроздiлiв вiдповiдних органiв 

управлiння освiтою. 

3.11. Усi iншi працiвники закладiв та установ освiти проходять навчання i перевiрку знань з 

охорони працi, безпеки життєдiяльностi безпосередньо в установах та закладах освiти, їх 

структурних пiдроздiлах за мiсцем роботи обсягом не менше 20 годин. 

3.12. Перевiрку знань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi працiвникiв установ та закладiв 

освiти проводять комiсiї, створенi за вiдповiдними наказами: 

Держпромгiрнагляду — для працiвникiв за п. 3.6; 

Мiнiстерства освiти i науки України — для працiвникiв за п. 3.7; 

регiональних органiв управлiння освiтою — для працiвникiв за п. 3.9; 

мiсцевих органiв управлiння освiтою — для працiвникiв за п. 3.10; 

навчального закладу, установи, органiзацiї, пiдприємства — для працiвникiв за п. 3.11. 

3.13. Перевiрка знань працiвникiв з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi в установах та 

закладах освiти здiйснюється комiсiєю, склад якої затверджується наказом. Головою комiсiї 

призначається керiвник або його заступник, до службових обов'язкiв якого входить органiзацiя 

роботи з охорони працi, безпеки життєдiяльностi. У разi потреби створення комiсiй в окремих 

структурних пiдроздiлах їх очолюють керiвники вiдповiдних пiдроздiлiв чи їх заступники. 

До складу комiсiї входять спецiалiсти служби охорони працi, представники юридичної, 

виробничих, технiчних служб, представник профспiлки з питань охорони працi, уповноважена 

найманими працiвниками особа з питань охорони працi. До складу комiсiї установи та закладу 

освiти можуть залучатися страховi експерти з охорони працi вiдповiдного робочого органу 

виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та 

професiйних захворювань України i викладачi охорони працi, безпеки життєдiяльностi, якi 

проводили навчання. 

Участь представника спецiально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду 

за охороною працi або його територiального управлiння у складi комiсiї обов'язкова лише пiд час 

первинної перевiрки знань з питань охорони працi в працiвникiв, якi залучаються до виконання 

робiт пiдвищеної небезпеки. 

Комiсiя вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осiб. 

3.14. Усi члени комiсiї повиннi пройти навчання та перевiрку знань з питань охорони працi, 

безпеки життєдiяльностi у порядку, установленому Типовим положенням та цим Положенням. 

3.15. Перелiк питань для перевiрки знань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi працiвникiв 

складається членами комiсiї з урахуванням мiсцевих умов та затверджується керiвником установи 

чи закладу освiти вищого пiдпорядкування. 

3.16. Формою перевiрки знань з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi працiвникiв є 

тестування, залiк або iспит. Тестування проводиться комiсiєю за допомогою технiчних засобiв 



(автоекзаменатори, модульнi тести тощо), залiк або iспит — за екзаменацiйними бiлетами у 

виглядi усного або письмового опитування, а також творчої роботи. 

3.17. Результат перевiрки знань з питань охорони, безпеки життєдiяльностi працiвникiв 

оформлюється вiдповiдно до додатка 1. 

3.18. Особам, якi пiд час перевiрки знань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi виявили 

задовiльнi результати, видається посвiдчення про перевiрку знань з питань охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi (додаток 2). При цьому в протоколi та посвiдченнi в стислiй формi зазначається 

перелiк основних нормативно-правових актiв з охорони працi, питань безпеки життєдiяльностi, 

виконання конкретних видiв робiт, в обсязi яких працiвник пройшов перевiрку знань. Видача 

посвiдчень про перевiрку знань працiвникам, якi проходили навчання в установi та закладi освiти, 

є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи пiдвищеної небезпеки. 

3.19. При незадовiльних результатах перевiрки знань з питань охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi працiвники протягом одного мiсяця повиннi пройти повторну перевiрку знань. 

3.20. Не допускаються до роботи працiвники, якi не пройшли навчання i перевiрку знань з питань 

охорони працi, безпеки життєдiяльностi. 

3.21. Органiзацiйне забезпечення роботи комiсiї з перевiрки знань (органiзацiя проведення 

перевiрки знань з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi, оформлення, облiк i зберiгання 

протоколiв перевiрки знань, оформлення i облiк посвiдчень про перевiрку знань тощо) 

покладається на установу та заклад освiти, якими проводилось це навчання. Термiн зберiгання 

протоколiв перевiрки знань з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi не менше 5 рокiв. 

3.22. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю i здiйснення iнструктажiв, навчання та перевiрки знань 

працiвникiв з питань охорони працi покладається на керiвника установи та закладу освiти. 

3.23. Позачергове навчання i перевiрка знань працiвникiв з питань охорони працi, безпеки 

життєдiяльностi проводяться при переведеннi їх на iншу роботу або призначеннi на iншу посаду, 

що потребує додаткових знань з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi. 

4. Спецiальне навчання i перевiрка знань з питань охорони працi 

4.1. Вiдповiдно до Типового положення працiвники установ та закладiв освiти, зазначенi в 

Перелiку робiт з пiдвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпрацi 

України вiд 26.01.2005 № 15, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 15.02.2005 за № 

232/10512, та Перелiку робiт, де є потреба у професiйному доборi, затвердженому наказом МОЗ 

України та Держнаглядохоронпрацi України вiд 23.09.94 № 263/121, зареєстрованому 

Мiнiстерством юстицiї України 25.01.95 за № 18/554 (iз змiнами), проходять щороку спецiальне 

навчання i перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових актiв з охорони працi. 

4.2. Порядок проведення спецiального навчання з питань охорони працi визначається Типовим 

положенням. 

4.3. Установа та заклад освiти, якi мають намiр проводити навчання з питань охорони працi 

працiвникiв або професiйну пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, 

якi залучаються до виконання робiт з пiдвищеною небезпекою, повиннi одержати вiдповiдний 

дозвiл Держнаглядохоронпрацi або його територiального органу в порядку, визначеному 

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.10.2003 № 1631 «Про затвердження Порядку видачi 

дозволiв Державним комiтетом з нагляду за охороною працi та його територiальними органами» 

(iз змiнами). 

4.4. Перевiрка знань з питань охорони працi пiсля проведення спецiального навчання проводиться 

комiсiєю установи та закладу освiти. 

У разi неможливостi створити комiсiю з перевiрки знань з питань охорони працi в установi та 

закладi освiти перевiрка знань проводиться комiсiєю спорiдненої установи та закладу освiти за 

домовленiстю. 

Посадовi особи, у тому числi фахiвцi з питань охорони працi установ та закладiв освiти, де стався 

нещасний випадок (професiйне отруєння) груповий або iз смертельним наслiдком, повиннi 

протягом мiсяця пройти позачергове навчання i перевiрку знань з питань охорони працi в порядку, 

установленому цим Положенням, якщо комiсiєю з розслiдування встановлено факт порушення 

ними вимог нормативно-правових актiв з охорони працi. 

4.5. Стажування, дублювання i допуск до роботи працiвникiв установ та закладiв освiти, якi 

виконують роботи пiдвищеної небезпеки, проводиться вiдповiдно до Типового положення. 

5. Органiзацiя проведення iнструктажiв з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi 



5.1. Працiвники установ та закладiв освiти пiд час прийняття на роботу та перiодично повиннi 

проходити iнструктажi з питань охорони працi, навчання щодо надання першої медичної 

допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, правил поведiнки та дiй при виникненнi аварiйних 

ситуацiй, пожеж i стихiйних лих. 

5.2. Порядок проведення iнструктажiв з охорони працi з працiвниками в установах та закладах 

освiти визначається Типовим положенням: 

5.2.1. Вступний iнструктаж з охорони працi проводиться з працiвниками: 

якi приймаються на постiйну або тимчасову роботу незалежно вiд їх освiти, стажу роботи та 

посади; 

якi прибули до установи чи закладу освiти i беруть безпосередню участь у навчально-виховному 

та виробничому процесi або виконують iншi роботи для цiєї установи чи закладу освiти. 

Вступний iнструктаж проводиться спецiалiстом служби охорони працi або iншою особою 

вiдповiдно до наказу (розпорядження) керiвника, на яку покладається цей обов'язок i яка в 

установленому цим Положенням порядку пройшла навчання i перевiрку знань з питань охорони 

працi. 

Вступний iнструктаж проводиться в кабiнетi охорони працi або в примiщеннi, що спецiально для 

цього обладнано, за програмою, розробленою службою охорони працi. Програма та тривалiсть 

iнструктажу затверджуються керiвником установи чи закладу освiти. 

Запис про проведення вступного iнструктажу робиться в журналi реєстрацiї вступного 

iнструктажу з питань охорони працi (додаток 3), який зберiгається службою охорони працi або 

працiвником, що вiдповiдає за проведення вступного iнструктажу, а також у наказi про прийняття 

працiвника на роботу. 

5.2.2. Первинний iнструктаж з охорони працi проводиться до початку роботи безпосередньо на 

робочому мiсцi з працiвником: 

новоприйнятим (постiйно чи тимчасово) до установи чи закладу освiти; 

який переводиться з одного структурного пiдроздiлу установи чи закладу освiти до iншого; 

який виконуватиме нову для нього роботу; 

вiдрядженим працiвником iншої установи чи закладу освiти, який бере безпосередню участь у 

навчально-виховному або виробничому процесi. 

Первинний iнструктаж на робочому мiсцi проводиться iндивiдуально або з групою осiб одного 

фаху за чинними в установi та закладi освiти iнструкцiями з охорони працi вiдповiдно до 

виконуваних робiт. 

5.2.3. Повторний iнструктаж з охорони працi проводиться на робочому мiсцi iндивiдуально з 

окремим працiвником, з групою працiвникiв, якi виконують однотипнi роботи, за обсягом i 

змiстом перелiку питань первинного iнструктажу. 

Повторний iнструктаж проводиться на роботах з пiдвищеною небезпекою — 1 раз на 3 мiсяцi, для 

решти робiт — 1 раз на 6 мiсяцiв. 

5.2.4. Позаплановий iнструктаж проводиться на робочому мiсцi або в кабiнетi охорони працi: 

при введеннi в дiю нових або переглянутих нормативно-правових актiв з охорони працi, а також 

при внесеннi змiн та доповнень до них; 

при змiнi технологiчного процесу, замiнi або модернiзацiї устаткування, приладiв та iнструментiв, 

вихiдної сировини, матерiалiв та iнших факторiв, що впливають на стан охорони працi; 

при порушеннях працiвниками вимог нормативно-правових актiв з охорони працi, що призвели до 

травм, аварiй, пожеж тощо; 

при перервi в роботi виконавця бiльше нiж на 30 календарних днiв — для робiт з пiдвищеною 

небезпекою, а для решти робiт — понад 60 днiв. 

Позаплановий iнструктаж може проводитись iндивiдуально з окремим працiвником або з групою 

працiвникiв одного фаху. Обсяг i змiст позапланового iнструктажу визначаються в кожному 

окремому випадку залежно вiд причин i обставин, що спричинили потребу його проведення. 

5.2.5. Цiльовий iнструктаж з охорони працi проводиться: 

у разi лiквiдацiї аварiї або стихiйного лиха; 

при проведеннi робiт, на якi вiдповiдно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або 

розпорядження. 

Цiльовий iнструктаж проводиться iндивiдуально з окремим працiвником або з групою 

працiвникiв. Обсяг i змiст цiльового iнструктажу визначаються залежно вiд виду робiт, що 

виконуватимуться. 



5.3. Проведення iнструктажiв з охорони працi з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, 

слухачами в навчальних закладах пiд час проведення трудового i професiйного навчання 

здiйснюється вiдповiдно до цього Положення. 

5.3.1. Вступний iнструктаж з охорони працi проводиться: 

до початку трудового або професiйного навчання в навчальному закладi або на виробництвi; 

у разi екскурсiї на пiдприємство. 

5.3.2. Первинний iнструктаж проводиться: 

перед початком навчання в кожному кабiнетi, майстернi навчального закладу; 

перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням рiзних механiзмiв, 

iнструментiв, матерiалiв тощо. 

5.3.3. Позаплановий iнструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами проводиться при 

порушеннях ними вимог нормативно-правових актiв з охорони працi, що можуть призвести або 

призвели до травм, аварiй, пожеж тощо. 

5.4. Інструктажi з охорони працi з учнями, студентами, курсантами, слухачами, що проводяться 

пiд час трудового i професiйного навчання в навчальних закладах, проводять керiвники робiт, 

майстри виробничого навчання та iншi особи, на яких покладено наказом керiвника проведення 

iнструктажiв. Такi самi iнструктажi на виробництвi проводять особи, на яких покладено цi 

обов'язки наказом керiвника пiдприємства, органiзацiї, де учнi, студенти, курсанти, слухачi 

проходять трудове та професiйне навчання. 

Реєстрацiя таких iнструктажiв проводиться: 

вступний — у журналi облiку навчальних (навчально-виробничих) занять на окремiй сторiнцi за 

формою, що надається у додатку 3; 

первинний на робочому мiсцi в кожному кабiнетi, лабораторiї, майстернi, де проводиться трудове 

або професiйне навчання, — у спецiальному журналi (додаток 4); 

первинний перед виконанням навчального завдання, пов'язаного з використанням рiзних 

механiзмiв, iнструментiв, матерiалiв тощо — у журналi облiку навчальних (навчально-

виробничих) занять на сторiнцi про запис теми уроку, навчального заняття тощо. 

5.5. Первинний, повторний, позаплановий i цiльовий iнструктажi з охорони працi з працiвниками 

та учнями, студентами, курсантами, слухачами, якi проходять виробниче навчання та виробничу 

практику на пiдприємствах, в органiзацiях, проводить безпосереднiй керiвник робiт (начальник 

структурного пiдроздiлу, майстер) або фiзична особа, яка використовує найману працю. 

5.6. Первинний, повторний, позаплановий i цiльовий iнструктажi з охорони працi завершуються 

перевiркою знань у виглядi усного опитування або за допомогою технiчних засобiв, а також 

перевiркою набутих навичок безпечних методiв працi, особою, яка проводила iнструктаж. 

При незадовiльних результатах перевiрки знань, умiнь i навичок щодо безпечного виконання робiт 

пiсля первинного, повторного чи позапланового iнструктажiв протягом 10 днiв додатково 

проводяться iнструктаж i повторна перевiрка знань. 

5.7. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цiльового iнструктажiв 

працiвникiв, учнiв, студентiв на виробництвi та їх допуск до роботи особа, яка проводила 

iнструктаж, уносить запис до журналу реєстрацiї iнструктажiв з питань охорони працi на 

робочому мiсцi (додаток 4). Сторiнки журналу реєстрацiї iнструктажiв повиннi бути 

пронумерованi, прошнурованi i скрiпленi печаткою. 

У разi виконання робiт, що потребують оформлення наряду-допуску, цiльовий iнструктаж 

здiйснюється вiдповiдно до Типового положення. 

5.8. Перелiк професiй та посад працiвникiв, якi проходять повторний iнструктаж, затверджується 

керiвником установи чи закладу освiти. 

5.9. Тематика та порядок проведення iнструктажiв з питань охорони працi для учнiв, студентiв, 

курсантiв, слухачiв пiд час трудового i професiйного навчання в навчальних закладах та на 

виробництвi визначаються Типовим положенням з урахуванням специфiки навчання в цих 

закладах. 

5.10. Крiм проведення iнструктажiв з охорони працi пiд час трудового i професiйного навчання з 

вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, працiвниками навчальних закладiв у 

процесi навчання проводяться iнструктажi з безпеки життєдiяльностi, якi мiстять питання безпеки 

працi, охорони здоров'я, пожежної, радiацiйної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження 

побутового травматизму, дiї у випадку надзвичайних ситуацiй тощо. 



5.11. Порядок проведення, тематика та органiзацiя проведення iнструктажiв з безпеки 

життєдiяльностi вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, працiвникiв визначаються 

роздiлом 8 Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-виховного 

процесу в установах i закладах освiти, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України 

вiд 01.08.2001 № 563, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.11.2001 за № 969/6160. 

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

до навчального закладу вихованця, учня, студента, курсанта, слухача 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. 

Запис про вступний iнструктаж робиться на окремiй сторiнцi журналу облiку навчальних занять 

(додаток 5). 

5.13. Первинний iнструктаж з безпеки життєдiяльностi проводиться на початку навчального року 

перед початком занять у кожному кабiнетi, лабораторiї, майстернi, спортзалi тощо, перед 

початком зимових канiкул, наприкiнцi навчального року перед початком лiтнiх 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, учителi, 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. 

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 6. 

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

Первинний iнструктаж з безпеки життєдiяльностi також проводиться перед виконанням кожного 

завдання, пов'язаного з використанням рiзних матерiалiв, iнструментiв, приладiв, на початку 

уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо. 

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. Вихованцi, 

учнi, студенти, слухачi, якi iнструктуються, не розписуються про такий iнструктаж. 

5.14. 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 5). 

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

слухачами, аспiрантами навчального закладу в 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 5). 

 

Директор департаменту професiйно-технiчної освiти  

Мiнiстерства освiти i науки України                                                                              Т.М.Десятов 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до пункту 3.17 Положення про порядок 

проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi 

в закладах, установах, органiзацiях, пiдприємствах, 

пiдпорядкованих Мiнiстерству освiти i науки України 

 



Директор департаменту професiйно-технiчної освiти Мiнiстерства освiти i науки України Т.М.Десятов 

Додаток 2 

до пункту 3.18 Положення про порядок 

проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi 

в закладах, установах, органiзацiях, пiдприємствах, 

пiдпорядкованих Мiнiстерству освiти i науки України 

Директор департаменту професiйно-технiчної освiти Мiнiстерства освiти i науки України Т.М.Десятов 

Додаток 3 

до пунктiв 5.2.1, 5.4 Положення про порядок 

проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi 

в закладах, установах, органiзацiях, пiдприємствах, 

пiдпорядкованих Мiнiстерству освiти i науки України 



 

_______________ 

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

Директор департаменту професiйно-технiчної освiти Мiнiстерства освiти i науки України 

Т.М.Десятов 



Додаток 4 

до пунктiв 5.4, 5.7 Положення про порядок 

проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi 

в закладах, установах, органiзацiях, пiдприємствах, 

пiдпорядкованих Мiнiстерству освiти i науки України 

Директор департаменту професiйно-технiчної освiти Мiнiстерства освiти i науки України 

Т.М.Десятов 

 

Додаток 5 

до пунктiв 5.12, 5.14, 5.15 Положення про порядок 

проведення навчання i перевiрки знань з питань 

охорони працi в закладах, установах, органiзацiях, пiдприємствах, 

пiдпорядкованих Мiнiстерству освiти i науки України 

 

_______________ 

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

Директор департаменту професiйно-технiчної освiти Мiнiстерства освiти i науки України 

Т.М.Десятов 



Додаток 6 

до пункту 5.13 Положення про порядок 

проведення навчання i перевiрки знань з питань 

охорони працi в закладах, установах, органiзацiях, пiдприємствах, 

пiдпорядкованих Мiнiстерству освiти i науки України 

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

Директор департаменту професiйно-технiчної освiти Мiнiстерства освiти i науки України 

Т.М.Десятов 

 

Міністр                                                                                                      С.М.Ніколаєнко 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 

Є.Д.Нікітюк 

Заступник директора Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

О.О.Постоюк 

 


