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ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони 
праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і  навчальних закладах
Наказ Наказ Міністерства освіти і науки України 

01.08.2001 р. N 563 

1.4.Навчальні заклади у своїй діяльності керуються
чинним законодавством, нормативно-правовими актами з
охорони праці, цим Положенням.

1.5. Організація роботи з охорони праці в навчальних
закладах покладається на їх керівників.

1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів,
слухачів, аспірантів, працівників навчальних закладів
проводяться відповідно до Типового положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохорон-
праці України від 26.01.2005 р. N 15, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за N 231/10511
та Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці в закладах, установах,
організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству
освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 18.04.2006 р. N 304,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.07.2006 р. за N 806/12680

Охорона праці в 
навчальному закладі
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Інженер з охорони праці в 
Монастирищенському професійному 

ліцеї

Кузьмук Анатолій Олексійович 3



Наказ Міністра освіти і науки України 
від 18.04.2006 р. № 304

Вступний інструктаж з охорони праці з учнями
проводиться на початку виробничого або професійного
навчання.

Реєстрація інструктажу робиться в журналі обліку
навчально-виробничих занять на окремій сторінці.

Первинний і позаплановий інструктаж з охорони
праці проводиться на робочому місці у кожному кабінеті,
лабораторії, майстерні, де проводиться професійне навчання.

Запис робиться у спеціальних журналах.

Проведення
інструктажів з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності
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Журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового 
інструктажів з безпеки життєдіяльності  і первинного та 

позапланового з охорони праці для учнів

Інженер з охорони праці Кузьмук А.О. проводить інструктаж 
на учнівських лінійках

Проведення
інструктажів з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності
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Заходи щодо попередження та 
зменшення вживання тютюнових 
виробів і їх шкідливого впливу на 

здоров'я населення

• З А К О Н У К Р А Ї Н И Про заходи щодо попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров'я населення (від 22.09.2005 р.№ 2899-IV зі
змінами). НАКАЗ МОН України від 08.11.2004 р. № 855 "Про
заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах і
затвердження заходів щодо проведення антинікотинової
інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей,
учнівської та студентської молоді”

У приміщеннях та на території закладу освіти
заборонено курити і розкидати запалені сірники,
застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні
лампи, факели тощо). Не дозволено розпалювати
вогнища,спалювати сміття, відходи, пакувальні матеріали.
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Шкідливий вплив 
тютюну на здоров'я

Заходи щодо попередження та 
зменшення вживання тютюнових 
виробів і їх шкідливого впливу на 

здоров'я населення в ліцеї

ЛІЦЕЮ

На кожній будівлі  ліцею розміщені стенди:«Шановні 
гості та учні тютюнопаління на території ліцею заборонено»!
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Протипожежна безпека в 
гуртожитку закладах освіти

У кожній кімнаті гуртожитку слід розмістити на
видних місцях:
 схематичний план індивідуальної евакуації з кожного
поверху із зазначенням номера кімнати та найкоротшого
шляху евакуації;
пояснювальний текст щодо дотримання вимог пожежної
безпеки;
 пам'ятка щодо дій на випадок виникнення пожежі .

У перший день навчального
року проводять інструктаж з усіма
учнями і персоналом щодо процедури
евакуації на випадок пожежі.

Не користуватися в кімнатах
гуртожитку електрокип’ятильниками,
електрочайниками (крім спеціально
відведених і обладнаних для цього
місць).

Не залишати без нагляду ввімкнені в
електромережу кондиціонери, комп’ютери, радіоприймачі
тощо. Мешканцям гуртожитку перед виходом належить
зачинити вікна, вимкнути освітлення, електроживлення
приладів та обладнання (за винятком чергового освітлення
та електрообладнання, яке, за вимогами технології, повинно
працювати цілодобово).

“Правила пожежної безпеки для навчальних закладів 
та установ системи освіти України”.

Наказ Міністра освіти і науки України
від 15.08.2016 року за № 974
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Протипожежна безпека в 
гуртожитку ліцею

В кожній кімнаті гуртожитку знаходиться
куточок з безпеки життєдіяльності з наступною
документацією:

 пам’ятка про правила пожежної безпеки для учнів;
 план-пам’ятка щодо дій на випадок виникнення
пожежі;
 план евакуації учнів на випадок пожежі;
 схематичний план індивідуальної евакуації;
 пам’ятка про правила проживання учнів в гуртожитку.
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Протипожежна безпека в закладах 
освіти і науки України

“Правила пожежної безпеки для навчальних 
закладів та установ системи освіти України”.

Наказ Міністра освіти і науки України
від 15.08.2016 року за № 974

Стаття 6.5 Кожний пожежний кран-комплект має бути
укомплектований пожежним рукавом однакового з ним
діаметром та стволом, а також важелем для полегшення
відкривання вентиля. Пожежні кран-комплекти повинні
розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають
отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування
та візуального огляду без розкривання.

На дверцятах шафи пожежного крану мають бути
зазначені:
 літерний індекс ПК;
Порядковий номер пожежного крану і номер телефону
найближчої пожежно-рятувального підрозділу
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Протипожежна безпека в ліцеї

Пожежні крани внутрішнього
протипожежного водопроводу обладнанні
рукавами й стволами та опломбовані.

На дверцятах шаф пожежних кранів
зазначені літерний індекс ПК, порядковий номер
пожежного крана і номер телефону пожежної
частини
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Протипожежна безпека в закладах 
освіти і науки України

“Правила пожежної безпеки для навчальних 
закладів та установ системи освіти України”.

Наказ Міністра освіти і науки України
від 15.08.2016 року за № 974

Первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквідації
невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у
початковій стадії їх розвитку силами персоналу об'єктів до
прибуття штатних підрозділів МНС.
Використовують такі види засобів пожежогасіння:
 вогнегасники,
Пожежний інвентар (покривала з негорючого
теплоізоляційного полотна, ящики з піском, бочки з водою,
пожежні відра, совкові лопати)
 Пожежний інструмент (багри, ломи, сокири тощо)

Первинні засоби пожежогасіння можуть
розміщатися на пожежних щитах.
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Протипожежна безпека в 
Монастирищенському 
професійному ліцеї

Усі будівлі та приміщення ліцею забезпечені
первинними засобами пожежогасіння.

Пости пожежогасіння укомплектовані
первинними засобами пожежогасіння:
 вогнегасники;
 пожежний інвентар (покривала з негорючого
теплоізоляційного полотна, ящики з піском, бочки з
водою, пожежні відра, лопати)
 пожежний інструмент (багри, ломи, сокири тощо);
 інструкція з пожежної безпеки ;
 напис з телефоном пожежної охорони;
 напис відповідального за протипожежний стан.
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Протипожежна безпека в 
закладах освіти України

“Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та 
установ системи освіти України”.

Наказ Міністра освіти і науки України
від 15.08.2016 року за № 974

6.8. Усі будівлі та приміщення закладів, установ і
організацій мають бути забезпечені первинними засобами
пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками
з водою, покривалами з негорючого матеріалу, пожежними
відрами, совковими лопатами, іншим пожежним
інструментом.
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Порядок дій при пожежі: забезпечення безпечної й
швидкої евакуації працівників та учнів, не рідше одного
разу на півріччя необхідно проводити практичні
тренування з евакуації працівників та учнів з будівлі
навчального закладу при пожежі.

План евакуації, який оформляється на кожен поверх
будинку, затверджується керівником навчального закладу,
підписується особою, відповідальною за пожежну
безпеку. Він повинен містити схему поверху, на якій
наносяться шляхи й напрямки евакуації, місця
розташування первинних засобів пожежогасіння й
засобів зв'язку. План вивішується на видному місці, він
повинен вчасно переглядатися з урахуванням наявних
умов.



Протипожежна безпека в 
Монастирищенському професійному 

ліцеї

На кожному поверсі розміщено по два порошкових 
вогнегасника ВП-6,  план евакуації, інструкція «Про порядок 
дій у разі пожежі працівниками ліцею»
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ВИМОГИ ДО ЕВАКУАЦІЙНИХ ШЛЯХІВ І 
ВИХОДІВ 

Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися
вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення
надзвичайної ситуації забезпечувати безпеку під час
евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях
будівель та споруд. Кількість та розміри евакуаційних
виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й
планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення
незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх
облицювання (оздоблення) повинні відповідати
протипожежним вимогам будівельних норм.

Приміщення, в яких проводяться масові заходи,
повинні мати не менше 2-х евакуаційних виходи, які слід
утримувати в справному стані

“Правила пожежної безпеки для навчальних 
закладів та установ системи освіти України”.

Наказ Міністра освіти і науки України
від 15.08.2016 року за № 974

Протипожежна безпека в закладах 
освіти і науки України
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Евакуаційні виходи з приміщень мають бути позначені 
світловими покажчиками “ВИХІД”, підключені до мережі 
аварійного освітлення.  За наявності людей у приміщенні 

світлові покажчики мають бути у ввімкнутому стані.



Протипожежна безпека в 
Монастирищенському 
професійному ліцеї

В актовій залі евакуаційні
виходи з приміщення обладнання
світловими покажчиками “ВИХІД”, які
підключені до аварійного освітлення.
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Працівники навчального закладу проходять
навчання й перевірку знань з охорони праці, безпеки
життєдіяльності безпосередньо в закладі за місцем роботи 1
раз на 3 роки обсягом не менше 20 годин.

Спеціальне навчання та перевірка знань з питань
охорони праці проводиться з працівниками, які зазначені в
переліку робіт з підвищеною небезпекою, де є потреба у
професійному доборі 1 раз на рік.

Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 
установах, організаціях, підприємствах, 
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

Наказ Міністра освіти і науки України
Від 18.04.2006 року за № 304

Організація навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності
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Проводить інженер з охорони праці Кузьмук Анатолій 
Олексійович

Організація навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності
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Заняття з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності з учнями

Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань  з питань охорони праці в закладах,  
установах, організаціях, підприємствах, ідпорядкованих 
Міністерству освіти і науки України

Наказ Міністра освіти і науки України
Від 18.04.2006 року за № 304

Зміст та обсяг навчання з питань охорони праці
для підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації за робітничими професіями в професійно-
технічних навчальних закладах визначаються Типовою
навчальною програмою з предмета "Охорона праці", що
затверджується Міністерством освіти і науки України за
узгодженням із спеціально вповноваженим центральним
органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

При цьому теоретична частина предмета "Охорона
праці" для підготовки робітників, що залучаються до
виконання робіт з підвищеною небезпекою, зазначених у
Переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається
обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та
підвищення кваліфікації - не менше 15 годин.

Теоретична частина предмета "Охорона праці"
під час професійно-теоретичної підготовки за робітничими
професіями для виконання робіт, які не належать до переліку
робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в обсязі не
менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення
кваліфікації - не менше 8 годин. Обсяг годин предмета
"Охорона праці" не може зменшуватись під час розробки
робочих навчальних планів і програм.
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Заняття з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності з учнями

Викладач предмету 
“Охорона праці та 

безпека 
життєдіяльності”

проводить планові 
заняття з учнями ліцею  
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За ініціативою Міжнародної організації праці
(МОП) для привернення уваги світової
спільноти до питань охорони праці та смертності працівників
на робочому місці щорічно, починаючи з 2002 року, понад
100 країн світу 28 квітня відзначають Всесвітній день
охорони праці. Україна відповідно до Указу Президента від
18 серпня 2006 року № 685 також відмічає цю дату.

Метою заходу є привернення уваги суспільства,
органів державної влади, суб'єктів господарювання,
громадських організацій до проблеми збереження життя і
здоров’я працівників та культури охорони праці в Україні.

За рекомендацією Міжнародної організації праці
девіз цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці –
«Удосконалення збору та використання даних про
безпеку та гігієну праці».

ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з 
підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня 
охорони праці в Україні

28 квітня відмічається Всесвітній
день охорони праці
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28 квітня відмічаємо Всесвітній
день охорони праці в ліцеї

26 квітня 2017 року була проведена тематична
зустріч працівників і учнів на тему: «Не шкідливі та
безпечні умови праці – запорука здоров'я працюючих» з
представником ФССНВ Козидра Олександр
Володимирович і представником відділу оплати та охорони
праці Семерунь Леонід Васильович;
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В зв’язку з проведенням цілеспрямованої роботи з
населенням щодо профілактики травматизму невиробничого
характеру, з метою виховання поважного ставлення до безпе-
ки людини, формування у підростаючого покоління
світоглядних та етичних основ здорового способу життя,
гармонізованих з природними, технічними та соціальними
чинниками, усвідомлення необхідності вироблення навичок з
дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що
виникають при порушенні життєвого процесу у побуті, під
час трудової діяльності чи в соціальному середовищі,
підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи
провести тижні з питань забезпечення безпечної
життєдіяльності.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України, Міністерства з надзвичайних 

ситуацій України, Державної інспекції техногенної 
безпеки України від 25.04.2012р. № 721/ 519/92 
«Про проведення Тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності»

Тиждень з безпеки життєдіяльності
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Тиждень з безпеки життєдіяльності 
в ліцеї

З 15 по 22 травня 2017 року в ліцеї був
проведений Тиждень з безпеки життєдіяльності. 17 травня
2017 року організована зустріч з представником Державної
служби України з надзвичайних ситуацій Гуйван В.Ю.,
працівником ЦРЛ Макаренко Л.С. Учасникам зустрічі був
показаний фільм «Надзвичайні ситуації і порядок дій при їх
виникненні»
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Тиждень з безпеки життєдіяльності 
в ліцеї

:

Були організовані екскурсії в підрозділ ДСНС 
України

26

З 5 по 10 жовтня 2017 року в ДНЗ «Монастирищенський
професійний ліцей відбувся ще один «Тиждень знань з 
основ безпеки життєдіяльності»



Тиждень з безпеки життєдіяльності 
в ліцеї
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Ознайомлення учнів ліцею з індивідуальними засобами захисту
та засобами з ліквідації надзвичайних ситуацій.



Тиждень з безпеки життєдіяльності
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Був проведений відкритий урок з цивільного захисту із
залученням фахівців ДСНС України, Товариства Червоного 

хреста ЦРЛ

Був проведений відкритий урок по відпрацюванню практичних дій при наданні
першої допомоги травмованим і потерпілим

Була проведена навчальна евакуація
учасників навчально-виховного
процесу із навчального корпусу з метою 
відпрацювання практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій



5.1.Електричні 
мережі та 
електрообладнання, 
що 
використовується у 
закладах та 
установах освіти та 
їх експлуатація 
повинні відповідати 
ПРАВИЛАМ 
УЛАШТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОУСТАНО
ВОК та ПТЕ

“Правила пожежної безпеки для навчальних 
закладів та установ системи освіти України”.

Наказ Міністра освіти і науки України
від 15.08.2016 року за № 974

Електробезпека в закладах освіти і 
науки України
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Електробезпека в ліцеї

Електроустановки забезпечені знаками з
електробезпеки. На розподільчих шафах нанесені
попереджувальні знаки електробезпеки, вказані номери
шафи, величини номінальної напруги.

Розподільчі шафи замкнуті на механічний замок.
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1.4. Відповідальність за виконання санітарних правил і норм
покладається на засновника (власника) та керівника
загальноосвітнього навчального закладу.
1.5. Щоденний контроль за виконанням чинних санітарних
правил і норм здійснює керівник та медичний персонал
загальноосвітнього навчального закладу, а також відповідальна
особа, призначена наказом керівника загальноосвітнього закладу.
1.6. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за
виконанням чинних санітарних правил та норм здійснюють
посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби.
5.5. У приміщеннях навчальних закладів відносна вологість
повітря має бути 40-60%; температура повітря в класах і
кабінетах 17-20 град. C, в майстернях по обробці металу і дерева
16-18 град. C, в спортивному залі 15-17 C, в роздягальнях при
спортивному залі 19-23 град. C, в актовому залі 17-20 C, в
бібліотеці 16-18 град. C, в медичних кабінетах 21-23 град. C, в
рекреаціях 16-18 град. C, в спальних приміщеннях 18-20 град. C;
в умивальних 20-23 град. C; у вестибюлі, гардеробі 16-19 град. C;
в туалетах 17-21 град. C; в душових не нижче 25 градусів C.

Державні санітарні правила і норми 
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 
закладів та  організації навчально-виховного процесу

Постанова Головного державного санітарного лікаря 
України 14.08.2001 р. N 63 Лист Міністерства освіти і науки 

України 05.06.2001  р. N 1/12-1459

Санітарно-гігієнічні вимоги до 
навчальних закладів
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Теплове господарство ліцею 

Навчальний заклад забезпечений автономним
опаленням. Топкові ліцею обладнані газовими
водогрійними котлами і необхідною документацією
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Засоби колективного захисту
З метою запобігання або зменшення впливу на працюючих

шкідливих і небезпечних виробничих факторів застосовують
засоби колективного та індивідуального захисту.

Засоби колективного захисту поділяються на такі класи:
засоби нормалізації повітря (вентиляція, опалення,

кондиціонування); засоби нормалізації освітлення (джерела
світла, освітлювальні прилади, світлозахисне обладнання )

засоби захисту від шуму вібрації (огородження, звукоізоляція,
віброізоляція); засоби захисту від ураження електричним
струмом (заземлення, занулення, автоматичне відключення);

засоби захисту від дії механічних факторів (огородження,
сигналізація, знаки безпеки ).

Правила безпеки під час занять  у навчальних і 
навчально-виробничих майстернях  навчальних закладів 
системи загальної  середньої освіти

Н А К А З   МОНУ  13.08.2007 N 730

2.1.2. Приміщення майстерень навчальних закладів, розміщення
в них обладнання і механізмів повинні відповідати вимогам:
ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів";
Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-
виховного процесу, затвердженим постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 N 63;
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною
праці Міністерства праці та соціальної політики України від
09.01.98 N 4 , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
10.02.98 за N93/2533 - Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів).

Колективні засоби захисту учасників 
навчально-виховного процесу  
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Колективні засоби захисту учасників 
навчально-виховного процесу  

Зварювальна майстерня забезпечена
колективними засобами захисту: вентиляційною
установкою і захисним заземленням
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Правила безпеки під час занять  у навчальних 
і навчально-виробничих майстернях  навчальних 
закладів системи загальної  середньої освіти

Н А К А З   МОНУ  13.08.2007 N 730

Індивідуальні засоби захисту 
учасників навчально-виховного 

процесу  

Засоби індивідуального захисту поділяються:
 ізолюючі костюми (пневмокостюми, скафандри )
 засоби захисту органів дихання ( протигази, респіратори, 
пневмошлеми)
 спеціальний одяг ( куртки , комбінезони, брюки, халати)
 засоби захисту рук (рукавиці)
 засоби захисту очей окуляри
 засоби захисту голови, обличчя (каски, шоломи, захисні 
щитки)
 засоби захисту органів слуху (навушники вкладиші)

4.11. Учні, учителі, викладачі, майстри виробничого
навчання під час трудового навчання повинні
забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту відповідно до
типових норм, що затверджуються в установленому
чинним законодавством порядку. Розміри спецодягу
повинні відповідати зросту учнів.
4.12. У випадку, коли роботу на металевих поверхнях

треба виконувати в лежачому, сидячому положенні або
на колінах, учням треба видати для обов'язкового
користування під час роботи спеціальні мати або
наколінники з матеріалу низької теплопровідності.
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Індивідуальні засоби захисту 
учасників навчально-виховного 

процесу  

Учні на виробничому навчанні забезпечені
спецодягом та індивідуальними засобами захисту.
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Постанова КМУ від 8.10.1997 року № 1128

Легкові автомобілі оснащуються одним порошковим
вогнегасником ВП-2 або ВП-3.

Вантажні автомобілі оснащуються:
 двовісні – одним порошковим вогнегасником ВП-2 або

вуглекислотним ВВК-5;
 багатовісні – одним порошковим вогнегасником ВП-5;
 Автомобілі (автобуси) для перевезення пасажирів в

кількості:
 до 10 осіб – двома порошковими вогнегасниками ВП-2 або

ВП-3 та одним вуглекислотним ВВК-2;
 до 30 осіб – двома порошковими вогнегасниками ВП-5 або

ВП-6 та одним порошковим ВП-2; чи одним порошковим
вогнегасником ВП-5 або ВП-6 та одним вуглекислотним
ВВК-2;

 понад 30 осіб - двома порошковими вогнегасниками ВП-5
або ВП-6 та одним порошковим вогнегасником ВП-2, чи
одним порошковим вогнегасником ВП-5 або ВП-6, та
одним вуглекислотним ВВК-5;

Охорона праці на автотранспорті
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Охорона праці на автотранспорті

При в’їзді на територію ліцею розміщений
стенд зі схемою руху автотранспортних засобів по
території ліцею.

Автотранспортна техніка вчасно проходить технічні огляди,
технічно-справна і забезпечена вогнегасниками 

і медичними  аптечками.
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Правила безпеки під час занять  у навчальних і 
навчально-виробничих майстернях  навчальних закладів 
системи загальної  середньої освіти

Н А К А З   МОНУ  13.08.2007 N 730

Лабораторно-демонстраційні
прилади, виготовлені в ліцеї

Стіл зварника
універсальний є
сучасним оснащенням
стаціонарного та
пересувного зварного
поста, завдяки якому є
можливість практично
удосконалювати фахові
вміння та навички учнів
й суттєво покращити
безпеку під час
зварювальних робіт.

Демонстраційний стенд 
для виконання  елекро-
газозварювальних робіт.
Дозволяє крізь 
затемнене скло 
спостерігати процес 
зварювання учнями, що 
допомагає суттєво 
захистити органи зору 
від світлового 
випромінювання та 
органи дихання від газів
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Гідравлічний підйомник 
для забезпечення 
безпечних умов 

навчального процесу 
по спеціальності 

«Слюсар з ремонту 
автомобілів»

Для безпечного 
транспортування 

кисневих балонів і 
балонів з пропан-

бутаном 
працівниками та 

учнями ліцею 
спроектовано та 

виготовлено візок 
для транспортування 

балонів

4.7.10. При роботі пересувних 
газозварювальних постів дозволяється установка на 
одному візку спеціальної конструкції одного балона з 
горючим газом і одного балону з киснем

Правила безпеки  систем газопостачання України.
ДНАОП 0.00-1.20-08

Лабораторно-демонстраційні
прилади, виготовлені в ліцеї
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Положення про кабінет охорони праці 
професійно-технічного навчального закладу

Н А К А З   МОНУ  N 547 від 20.09.2005

Кабінет охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

1.3. Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності - це
навчальне приміщення (клас-лабораторія), яке є навчальним
та навчально-методичним осередком пропаганди знань серед
учнів, слухачів та працівників ПТНЗ з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності.

1.4. Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності
створюється в ПТНЗ за наказом його керівника.

Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності ПТНЗ
може використовуватися як приміщення для проведення
навчання та перевірки знань з охорони праці та безпеки
життєдіяльності працівників навчального закладу.

2.1. Основними завданнями кабінету охорони праці та
безпеки
життєдіяльності ПТНЗ є навчання учнів, слухачів та
працівників з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності, пропаганда безпечних та нешкідливих умов
праці і позитивного досвіду щодо профілактики аварій,
виробничого травматизму та професійних захворювань.

2.2. Організація роботи кабінету охорони праці та безпеки
життєдіяльності повинна забезпечувати реалізацію педагогічної
мети його створення, а саме: сприяти вдосконаленню й
інтенсифікації навчально-виховного процесу в ПТНЗ,
підвищенню його рівня. Напрями використання кабінету
охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчально-
виховному процесі визначаються педагогічними і дидактико-
методичними завданнями.
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В ліцеї обладнано кабінет «Охорона праці та
безпека життєдіяльності», який забезпечує якісне і
ефективне проведення занять по охороні праці та безпеці
життєдіяльності, проведення інструктажів з охорони праці
та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

Кабінет з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності
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Положення про кабінет охорони праці 
професійно-технічного навчального закладу

Н А К А З   МОНУ  N 547 від 20.09.2005

Куточки з охорони праці в ПТНЗ
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2.3.6 організація пропаганди безпечних та нешкідливих
умов праці шляхом розповсюдження засобів друкованої
та наочної агітації, оформлення інформаційних стендів

тощо, які пропагують позитивний
досвід роботи щодо профілактики
аварій, виробничого травматизму та
професійних захворювань;



На кожному робочому місці розміщені стенди з
нормативно-правовими документами по охороні праці:
 витяг з наказу директора ліцею «Про відповідального за
утримання у справному стані і безпечну експлуатацію
верстатів та обладнання»;
 витяг з наказу директора ліцею «Про список працівників,
які мають право виконувати роботи на верстатах і
обладнанні»;
 інструкція з охорони праці при виконанні робіт.

Куточки з охорони праці в ліцеї
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Закон України "про охорону праці" від 
14.10.1992 № 2694-XII  Про внесення змін до Закону 
України "Про охорону праці" N 229-IV, 21.11.2002

Забезпечення належних, 
безпечних і здорових умов праці

Державна політика в галузі охорони праці
визначається відповідно до Конституції України і спрямована на
створення належних, безпечних і здорових умов праці,
запобігання нещасним випадкам та професійним
захворюванням.

Державна політика в галузі охорони праці базується
на принципах:
 пріоритету життя і здоров'я працівників, повної
відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних
і здорових умов праці;
 адаптації трудових процесів до можливостей працівника з
урахуванням його здоров'я та психологічного стану.

45

Кімната психологічного розвантаження 



Куточки з охорони праці в 
кабінетах підвищеної 

небезпеки
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Куточки з охорони праці в 
кабінетах підвищеної 

небезпеки
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Куточки з охорони праці в 
кабінетах підвищеної 

небезпеки
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Куточок з охорони праці 
слюсарній майстерні
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Куточок з охорони праці в 
пункті технічного 

обслуговування автомобілів



У навчально-виробничій майстерні облаштована
побутова кімната з гарячим і холодним водопостачанням,
водовідведенням і душовою кабіною.

В спортивно-оздоровчому комплексі ліцею є душова
кабіна та сауна.

Забезпечення належних, безпечних 
і здорових умов праці для учасників 

навчально-виховного процесу
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Територія навчального закладу

Стан території ліцею, доріг, під'їздів до будівель і 
пожежних вододжерел відмінний
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Територія ліцею утримується у чистоті. Дороги 
проїзди та під'їзди до будівель і пожежних водо джерел 

завжди вільні

Територія навчального закладу
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Триступеневий контроль в системі управління
охороною праці є основною формою контролю представниками
працедавця і трудового колективу установи освіти за станом умов
і безпеки праці на робочих місцях, виробничих ділянках, а також
дотриманням всіма службами, посадовими особами і
працівниками вимог трудового законодавства. Він є важливим
чинником, спрямованим на створення належних, безпечних і
здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та
професійним захворюванням. У кожній установі розробляється
Положення про триступінчатий контроль за охороною праці.

І ступінь – майстри виробничого навчання та викладачі
щоденно до початку занять перевіряють стан робочих місць учнів,
справність обладнання, пристосувань та інструментів, виявляють
відхилення від вимог техніки безпеки, виробничої санітарії та
інших правил охорони праці. Недоліки, які виявляються,
ліквідовуються негайно, а інші записуються в журналі обліку
адміністративно-громадського контролю, де вказується термін їх
ліквідації.

ІІ ступінь – завідуючі кабінетами, лабораторіями,
виконуючі обов’язки старшого майстра, завідуючі навчально-
виробничими майстернями, заступники директора з навчально-
виробничої роботи, громадський інспектор щотижня перевіряють
стан справ з охорони праці і техніки безпеки в кабінетах,
майстернях, спортзалах та інших навчально-виробничих ділянках
і один раз на місяць звітуються перед директором ліцею і головою
профспілки.

ІІІ ступінь – директор ліцею, голова профкому,
громадський інспектор, відповідальний за електро та пожежну
безпеку, інженер з охорони праці, один раз на місяць контролюють
стан охорони праці.

Триступеневий контроль з 
охорони праці
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Вимоги пожежної 
безпеки
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“Правила пожежної безпеки для 
навчальних закладів та установ 

системи освіти України”.
Наказ Міністра освіти і науки України

від 15.08.2016 року за № 974



Ззовні на вхідних дверях приміщення
зроблені написи з інформацією про категорію
вибухопожежної та пожежної небезпеки, класу зони
за Правилами влаштування електроустановок, а
також прізвище та ініціали відповідального за
пожежну безпеку.
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Вимоги пожежної 
безпеки



Вимоги пожежної 
безпеки
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“Правила пожежної безпеки для 
навчальних закладів та установ 

системи освіти України”.
Наказ Міністра освіти і науки України

від 15.08.2016 року за № 974



Біля місця розташування пожежного гідранта
встановлений покажчик з нанесенням на ньому
літерним індексом ПТ, цифровими значеннями відстані
в метрах від покажчика до гідранта внутрішнього
діаметра трубопровода в міліметрах.

Вимоги пожежної 
безпеки
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Вимоги пожежної 
безпеки
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“Правила пожежної безпеки для 
навчальних закладів та установ 

системи освіти України”.
Наказ Міністра освіти і науки України

від 15.08.2016 року за № 974



Вимоги пожежної 
безпеки
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Вимоги пожежної 
безпеки
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“Правила пожежної безпеки для 
навчальних закладів та установ 

системи освіти України”.
Наказ Міністра освіти і науки України

від 15.08.2016 року за № 974



Куточок пожежної та техногенної безпеки, на якому
розміщенні плакати про заходи пожежної безпеки,
інструкції з пожежної безпеки, порядок дії у разі
пожежі, засоби пожежогасіння, надання першої
медичної допомоги, захист у надзвичайних
ситуаціях, дії при техногенних ситуаціях.

Вимоги пожежної 
безпеки
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Вимоги пожежної 
безпеки
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Надання 

першої 

долікарської 

допомоги

Куточок з 

пожежної 

безпеки



У кожному
структурному підрозділі
ведеться журнал оперативного
контролю, в якому робляться
записи про всі виявлені
недоліки в роботі механізмів,
машин, обладнання. 1,2,3
ступені контролю проводяться
у відповідності до Положення
про триступеневий контроль,
який затверджений наказом
керівника.

Триступеневий контроль з 
охорони праці в ліцеї
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вул.Соборна, 129
м.Монастирище

Черкаська область 
e-mail: dnz_mpl@ukr.net
http://proflyceum.ucoz.ru

Наші координати: 


