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МІСЯЧНИК З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

          З метою створення у 

КУˮММНВКˮСМР здорових та 

безпечних умов навчання і праці, 

запобігання випадків травматизму, 

високого рівня виробничої санітарії, 

забезпечення глибоких знань 

працівників та учнів, норм і правил 

безпеки праці, безумовного їх 

дотримання з 02 по 30 квітня 2018 року 

в комбінаті було проведено Місячник з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

    Під час проведення місячника 

вчителі і майстри в/н провели заходи з 

безпеки життєдіяльності: 

 
     Вчитель з професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії 

«В» і «С») Москаленко О.П. провів 

бесіду на тему: «Шкідливі звички» 

    Шкідливими вважаються такі звички 

людини, які викликають несприйнятгя з 

боку оточуючих. Це, наприклад, звичка 

смоктати пальці, гризти нігті, 

вовтузитися на стільці,  човгати ногами 

при ходінні. 

  Неприємними для оточуючих є звички 

 

вживати слова-паразити, голосно 

говорити, надмірно жестикулювати при 

розмові. 

     До шкідливих звичок відносяться 

використання наркотиків як спроба 

виходу із стресового стану, прийняття 

алкогольних напоїв, токсикоманія. 

Небезпека їхнього використання це 

загроза для життя. 

 
   Вчитель з професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії 

«В» і «С») Жердецький В.Г. провів 

бесіду на тему: «Атмосферна 

електрика –прояви і небезпека».  

   Вибухи на Сонці, постійне та 

епізодичне забруднення атмосфери 

промисловими викидами і низка інших 

чинників зумовлюють флуктуацію 

нагромаджених у конденсаторі 

електричних зарядів. Оскільки 

організми живих істот (в тому числі й 

людини) становлять собою 

електромагнітні системи, то вони 

певним чином реагують на ці зміни, які 

загрожують людству на цьому шляху 

свого розвитку 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Майстер в/н з професії «Кухар» 

Крамаренко Л.С.. провів бесіду на тему: 

«Залізнична аварія». 

 
   Можливість врятуватися під час аварії 

багато в чому залежить від вивірених дій 

самого пасажира. Коли трапиться аварія 

або потяг екстрене загальмує, 

найважливіше — закріпитися, 

перешкодити своєму переміщенню 

вперед або кидкам у боки (рекомендація 

для будь-якої транспортної аварії). Для 

цього можна схопитися за поручні й 

упертися в що-небудь ногами. Треба не 

розслаблятися і тримати всі м'язи 

напруженими доти, доки не з'ясується, 

що поїзд більше не рухатиметься. 

    Вчитель з профілю «Гувернер» 

Самсоненко Л.А. провела бесіду на 

тему: «Звички особистої безпеки 

дитини» 

 
   З раннього дитинства необхідно 

розповідати дітям про те, що люди 

бувають різні: і хороші, і погані. Тому, 

щоб уникнути горя, слід спілкуватися 

лише із знайомими. Для кожної дитини 

повинен стати обов'язковим закон 

чотирьох НЕ: 

  - не розмовляти з незнайомцями. 

  - не сідати до них в автомобіль. 

  - не гратися по дорозі зі школи додому. 

  - не гуляти на подвір'ї із настанням 
темряви. 
 
 

Вчитель з профілю «Основи web-дизайну 

та web-програмування» Чернєй І.Ю. 

провела бесіду на тему: «Профілактика 

радіаційних уражень» 

 
Будь-який об'єкт з ядерним 

реактором є потенційним  джерелом 

радіаційної небезпеки —двох видів 

іонізуючого випромінювання та 

радіоактивного забруднення території. 

Тому не тільки мешканці районів 

розташованих поблизу ядерних 

об'єктів, але й усе населення має чітко 

усвідомлювати необхідність 

профілактичних заходів і бути 

обізнаним із правилами поведінки в 

разі виникнення радіаційної небезпеки. 

 

  Вчитель з профілю «Слюсар 

механоскладальних робіт»     Євдок-

именко О.Є. провів бесіду на тему: 

«Пожежна безпека» 

 
 Основні причини виникнення 

пожежі — наше необережне 

поводження з вогнем. Це непогашений 

недопалок чи сірник, недбале 

поводження зі свічкою, недотримання в 

побуті елементарних правил пожежної 

безпеки. 
 

Газета заснована у вересні 2015 року 

Виходить 2 рази на місяць 
 



 

 

 

Діти повинні знати: 

1.  Якщо виникла пожежа в приміщенні, не треба лякатися і ховатися. 

2.  Якщо пожежа виникла в домашніх умовах і вогонь невеликий, потрібно швидко 

залити його водою, накрити ковдрою або засипати піском. 

3.  Якщо в приміщенні багато диму, слід пробиратися до виходу поповзом. 

4.  Якщо в приміщенні є менші діти, треба негайно вивести їх на вулицю. 

5. Якщо під час пожежі поблизу немає нікого із дорослих, дитина повинна 


