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Інформація про роботу з охорони праці 

у комунальному закладі «Покровський педагогічний коледж» 

 

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та 

профілактика травматизму є одним із пріоритетних напрямів у роботі комунального 

закладу «Покровський педагогічний коледж». 

Відповідно до вимог Законів України «Про охорону праці», «Про вищу освіту» «Про 

освіту» та інших нормативно-правових актів з охорони праці у закладі вищої освіти 

забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, режиму роботи, формування 

здоров’язбережувальних компетентностей учасників освітнього процесу, що є важливим 

чинником функціонування навчального закладу, у якому на 01.01.18 року у педагогічному 

коледжі працює 92 працівники та навчається 515 студентів.  

Наказом №86 від 07.03.2005 року створена та діє служба з охорони праці й безпеки 

життєдіяльності, головною метою діяльності якої є впровадження європейських норм, 

стандартів і цінностей у питаннях охорони праці, реалізація конституційного права 

працівників на охорону їх життя і здоров'я. 

У 2017 році робота служби з охорони праці педагогічного коледжу здійснювалася за 

такими основними напрямами: 

‒ створення безпечних умов праці та навчання; 

‒ формування превентивної культури охорони праці та зниження ймовірності 

нещасних випадків у виробничій та невиробничій сферах; 

‒ удосконалення функціонування системи управління охороною праці; 

‒ здійснення заходів, визначених чинними нормативно-правовими актами; 

‒ пошук інноваційних підходів, які сприяють вирішенню питань з охорони праці; 

‒ інформаційно-агітаційна та просвітницька діяльність; 

‒ надання методичної допомоги структурним підрозділам у вирішенні питань 

охорони праці; 

‒ співпраця із структурними підрозділами у питаннях безпеки життєдіяльності; 

‒ контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності. 

Ці напрями передбачають навчання і перевірку знань з охорони праці, створення 

сучасної нормативної бази, фінансування заходів з охорони праці, всі види інструктажів, 

взаємодію відділу охорони праці з профспілковим комітетом коледжу та його 

структурними підрозділами. 

Для злагодженого функціонування системи управління охороною праці в коледжі 

розроблено і затверджено такі положення:  
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‒ Про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності у комунальному закладі 

«Покровський педагогічний коледж»; 

‒ Про систему управління охороною праці у комунальному закладі «Покровський 

педагогічний коледж»; 

‒ Про комісію з питань 

надзвичайних ситуацій; 

‒ Про навчання, 

інструктаж та перевірку знань 

працівників закладу з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у 

комунальному закладі 

«Покровський педагогічний 

коледж»; 

‒ Про кабінет охорони 

праці комунального закладу «Покровський педагогічний коледж». 

‒ Положення про організацію медичних оглядів працівників коледжу,  

‒ Положення про порядок забезпечення працівників коледжу спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,  

‒ Положення про проведення адміністративно-громадського контролю за станом 

охорони праці, безпеки життєдіяльності в коледжі,  

‒ Правила внутрішнього трудового розпорядку комунального закладу 

«Покровський педагогічний коледж». 

На основі законодавчих, галузевих і міжгалузевих нормативних актів інженером з 

охорони праці постійно розробляються, доповнюються та доводяться до відома 

викладачів і співробітників коледжу (згідно з штатним розписом) посадові інструкції з 

охорони праці, здійснюється інформування працівників про основні вимоги законів, інших 

нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах коледжу. 

Робота з питань безпеки протягом звітного року велась згідно з розробленими 

службою охорони праці та затвердженими в установленому порядку: 

‒ комплексним планом щодо організації роботи з питань збереження життя і 

здоров’я учасників освітнього процесу (попередження травматизму); 

‒ планом заходів з пожежної безпеки на 2017 рік; 

‒ планом організаційних та ремонтних робіт з підготовки до навчального року; 

‒ організаційно-технічними заходами щодо підготовки енергогосподарства до 

осінньо-зимового періоду; 
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‒ комплексними заходами для профілактики травматизму невиробничого 

характеру на період до 2018 року.  

 

Створення безпечних умов праці та навчання – один із пріоритетних напрямів 

діяльності служби з охорони праці. Тому для забезпечення безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу перед початком нового 2017-2018 навчального року:  

1. Видано низку наказів, що стосуються: 

‒ призначення відповідальних осіб за:  

 безпечну та економічну експлуатацію електрогосподарства,  

 устаткування теплових установок і мереж;  

 газового господарства;  

 одержання, збереження, приготування та використання дезінфікуючих засобів;  

‒ організації роботи з: 

 охорони праці;  

 дотримання вимог пожежної безпеки;  

 забезпечення безпеки життєдіяльності та збереження життя і здоров’я 

учасників освітнього процесу;  

 комісій з питань надзвичайних ситуацій, обстеження приміщень і споруд;  

 проведення медоглядів;  

 дотримання режиму роботи в навчальному році;  

 профілактики щодо безпеки життєдіяльності студентів, які цілодобово 

перебувають у гуртожитку; 

 покращення протипожежного стану тощо. 

2. Розроблено санітарно-технічні паспорти стану приміщень, що використовуються 

для впровадження освітньої 

діяльності у навчальному 

корпусі та гуртожитку; 

санітарні паспорти кабінетів 

хімії, фізики, лінгафонного. 

3. Оглядовою комісією, 

до складу якої входили 

представники Управління 

Держпродпоживслужби в 

Покровському, 9ДПРЗ ГУ 

ДНСН України в Донецькій області, енергонагляду, профспілкового комітету, перевірено 

готовність навчального закладу до роботи у 2017-2018 навчальному році, про що 

складено відповідну документацію з дозволами всіх служб. 
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4. Оформлено акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах 

підвищеної небезпеки, начальних майстернях та акти перевірки на надійність спортивного 

та ігрового обладнання у спортивній залі. 

5. Враховуючи чинну нормативно-правову базу України з питань охорони праці, з 

метою поліпшення організації праці зі створення здорових і безпечних умов роботи під час 

проведення освітнього процесу, обов'язки працівників Коледжу регламентують документи, 

що складаються з певною циклічністю й наведені у таблиці-циклограмі (Додаток А). 

6. Призначені особи, відповідальні за газове та електрогосподарство, за справний 

стан і безпечну експлуатацію водогрійних баків, за безпечну експлуатацію теплової мережі 

коледжу. Відповідальні особи мають необхідну підготовку, пройшли навчання й перевірку 

знань у спеціалізованих навчальних закладах й організовують роботу та контроль згідно з 

вимогами нормативної документації щодо їх безпечної експлуатації. 

7. Під час укладання трудового договору працівників коледжу інформують про 

умови праці в коледжі, про наявність на робочому місці шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я працівника, а також про 

права їх на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і 

колективного договору. 

8. Посадові особи (директор, його заступники, інженер з охорони праці, завідувач 

майстерень) та викладачі дисциплін «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності», 

відповідно до перспективного плану роботи коледжу та графіка проходять навчання й 

перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності на базі ТОВ 

«Регіональний навчальний центр», Навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Донецької області. Усі інші працівники проходять навчання й 

перевірку знань на базі коледжу. 

9. На виконання колективного договору за розділом «Охорона праці» співробітники 

в повному обсязі безкоштовно забезпечені спецодягом, миючими засобами, 

медикаментами, індивідуальними засобами захисту. Їм здійснюються доплати і надбавки 

до тарифних ставок і посадових окладів. 

 

Служба з охорони праці спрямовує роботу на удосконалення функціонування 

системи управління охороною праці. 

З метою виконання необхідних заходів щодо дотримання вимог охорони праці, 

пожежної безпеки, техногенної безпеки головному бухгалтеру Коледжу службою охорони 

праці надана заявка з найменуванням заходів (послуг) та їх приблизною вартістю. Згідно 

із запланованими заходами та наявністю (виділенням) коштів на їх здійснення у 2017 році 

проведено: 
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‒ санітарно-профілактичні обстеження ТОВ «Профдезінфекція» протягом року 

загальною вартістю 13394,19 грн. (договір №1 від 24.01.2017 року); 

‒ вивезення побутових відходів протягом звітного року згідно з договором №06-

пв(ю) від 26.01.1017 року на суму 19846,08 грн.;   

‒ надання поліцейських послуг з термінового виклику наряду поліції охорони на 

суму 6720 грн. (додаткова угода №2 від 26.01.2017 року до адміністративного договору 

№75/Кр від 19.02.2016 року); 

‒ надання послуг з прання білизни і сухого чищення (килимових виробів, жалюзі, 

гардин, ковдр) на суму 19950 грн. (договір №10 від 25.04.2017 року); 

‒ роботи з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації у 

приміщеннях навчального корпусу та гуртожитку ТОВ «АПС-Київ» загальною сумою 

39 999 грн. (договір №ДГ-0252 від 06.05.2017 року); 

‒ ремонт і технічне 

обслуговування електричного і 

механічного устаткування будівель (вимір контуру захисного заземлення, випробування 

опору ізоляції електропроводки) згідно з договором №17 від 02.06.2017 року, протоколи 

вимірів від року на суму 7032 грн.; 
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‒ придбання дезінфікуючого засобу (санітаб) у кількості 49 кг на суму 9702 грн. 

(договір №18 від 07.06.2017 року, Розрахунок потреби в деззасобах); 

‒ ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення (гідравлічне 

випробування та промивання внутрішньої системи опалення, ревізія запірної арматури 

будівель гуртожитку і навчального корпусу) ТОВ «ВТК-ремсервіс» (договір №39 від 

10.08.2076 року, акт гідравлічної промивки й опресовки, акт готовності до опалювального 

періоду) на суму 25805,70 грн.; 

‒ перевірка вентиляційних систем (прочищення вентиляційних каналів будівлі 

гуртожитку) згідно з договором №40 від 10.08.2017 року, акт перевірки та чищення) на 

суму 15217 грн.; 

‒ поточний ремонт приміщень навчального корпусу на суму 195922 грн. (договір 

№1 від 26.06.2017 року); 

‒ технічне обслуговування вогнегасників ТОВ «Пожбезпека Донбасу»у кількості 

40 штук (договір №234/08-17/ТО від 18.08.2017 року) загальною вартістю робіт 4959,84 

грн.;  

‒ навчання посадових осіб 

Правилам технічної експлуатації 

теплових установок і мереж, 

Правилам безпеки системи 

газопостачання, Правилам 

безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів, 

Правилам технічної експлуатації 

електроустановок споживачів ТОВ 

«Регіональний навчальний центр» 

(договір №104/17 від 11.07.2017, договір №227/17 від 16.11.2017 року, протоколи 

перевірки знань з відповідних правил НПАОП, посвідчення) загальною сумою 1710грн.; 
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 поточний ремонт вхідного ганку гуртожитку на суму 195922 грн. (договір №2 від 

26.06.2017 року); 

‒ придбання виробів медичного призначення, лікарських та перв’язувальних 

засобів для поповнення 

аптечок з надання першої 

домедичної допомоги 

загальною сумою 8577,95 

грн. (договори №41, 42 від 

18.08.2017 року, №43 від 

22.08.2017 року, Перелік 

структурних підрозділів, в 

яких повинні бути аптечки 

першої домедичної допомоги, 

Перелік засобів надання 

першої допомоги для 

поповнення аптечок в структурних підрозділах, акти прийняття); 

‒ обов’язкове особисте страхування членів добровільної пожежної дружини у 

кількості 3 осіб на суму 3236,10 грн. (договір серії ДПД №168737 від 14.09.2017 року); 
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‒ обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті водія 

ПАТ «Українська пожежно-страхова 

компанія» на суму 102 грн. (договір №ОНВ-

Ю/142913 від 14.09.2017 року); 

‒ річна підписку на періодичні 

видання журналів «Безпека 

життєдіяльності», «Охорона праці»;  

 забезпечення миючими 

засобами на суму 14703 грн. (договір №26 

від 23.06.2017 року); 

– придбання меблів згідно з 

договорами №44 від 28.06.2017 року, №45 

від 29.08.2017, №92-93 від 08.12.2017 року; 

‒ забезпечення спецодягом та 

засобами індивідуального захисту на суму 

9991 грн. (договір №57 від 08.11.2017 року); 

Працівникам (прибиральницям 

службових приміщень) з несприятливими 

умовами праці (робота з дезінфікуючими 

розчинами) надаються доплати у розмірі 

10%, які склали за 2017 рік 17813 грн.; 

‒ придбання і оснащення 

навчальних кабінетів проектором з 

кріпленням та 7 інтерактивними дошками; 

 

У педагогічному коледжі упродовж 

2017 року здійснювалися усі заходи, 

визначені чинними нормативно-правовими 

актами. Відповідно до плану роботи 

коледжу проведено низку заходів.  

1. З 21 по 28 квітня у рамках Тижня 

знань безпеки життєдіяльності проведено: 

‒ лекції з тем: «Надзвичайні 

ситуації та їх можливі наслідки», «Гасіння 

пожежі та евакуація дітей», «Профілактика інфекційних захворювань», «Обережно, грип». 

«Святкуємо без пригод», «Обережно, петарди!», «Правила безпеки в повсякденному 

житті»; 
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‒ години-спілкування «Твоя 

безпека залежить від твоєї 

поведінки»; 

‒ перегляд та обговорення 

відеоматеріалів, відеофільмів про 

надзвичайні ситуації та правила 

поведінки під час їх виникнення. 

 

2. 28 квітня у рамках 

відзначення Дня охорони праці під 

гаслом «Удосконалення збору та 

використання даних про безпеку й гігієну 

праці» проведено такі заходи: 

‒ анкетування працівників для 

виявлення недоліків у системі 

працеохоронної діяльності коледжу з 

наданням пропозицій щодо поліпшення 

стану охорони праці; 

‒ презентовано книжкову 

виставку «Законодавчої та нормативної 

бази України з охорони праці»; 

‒ навчально-практичний 

семінар «Приєднуйтесь до превентивної 

культури охорони праці». 

3. Комплексне об’єктове 

тренування з цивільного захисту за 

темою «Дії особового складу у разі виникнення умовного осередку загорання на 

адміністративному поверсі навчального корпусу (30 травня). 
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4. Загальноколеджний День здоров’я, присвячений Дню фізичної культури та 

спорту (8 вересня). 

 

5. За програмою інформування про мінну небезпеку Данською радою у справах 

Біженців проведено тренінг (21-25 вересня 2017 року). 
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6. Інформування студентів 1-2 курсу про небезпеку мін та вибухонебезпечних 

залишків війни (27, 28 листопада). 

 

7. Тематичні виховні години, заходи лікувально-профілактично-оздоровчого 

характеру та інструктажі з питань безпеки життєдіяльності згідно з планами виховної 

роботи керівників академічних груп під час виховних годин двічі на місяць протягом року. 
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8. Тиждень енергозбереження (з 6 по 10 листопада). 

9. Тиждень цивільного захисту (з 24 листопада по 1 грудня  ). 

10. Протипожежне тренування за темою «Дії персоналу та студентів у разі 

виникнення умовного осередку загорання у приміщенні» (15 грудня). 
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Відповідно до Положення про 

навчання, інструктаж та перевірку 

знань працівників коледжу з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, згідно з графіком 

навчання посадових осіб, наказом 

директора, тематичним планом, 

розкладом занять один раз на три 

роки навчання та перевірку знань 

проходять посадові особи та всі 

працівники Коледжу. 

Навчання посадових осіб 

проводиться планово згідно з 

графіком. У Додатку Б узагальнено 

інформацію про навчання посадових осіб (Додаток Б). 

Активну участь у системі охорони праці коледжу беруть участь і студенти, 

використовуючи інноваційні форми роботи та інформаційно-комунікаційні технології. Ними 

створюються інформаційно-просвітницькі проекти з попередження дитячого травматизму, 

впроваджуються здоров’язбережувальні технології в освітній процес сучасної школи.  

Серед студентів 3 курсів спеціальності «Початкова освіта» проведено конкурс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектів з основ безпеки життєдіяльності. Переможцями стали Білалова Анастасія і 

Ноздреватих Аліна. 

З метою пропагування здорового способу життя у коледжі проводиться санітарно-

просвітницька робота відповідно до планів виховної роботи та роботи соціально-

психологічної служби з викладачами, персоналом, студентами та батьками: 

‒ лекція-візуалізація. Безпека життєдіяльності як запорука успішного життя»; 
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‒ проведено тренінг-практикум 

(викладачі Ангеліна Г.Є., Андрейчук О.О.) 

«Надання першої допомоги в умовах 

сьогодення (відпрацювання практичних 

дій в умовах виникнення нещасних 

випадків)» за результатом яких студенти, 

викладачі показали знання і вміння 

швидко й організовано реагувати у 

наданні першої допомоги постраждалим;   

Осередком превентивної роботи з 

охорони праці є відповідно обладнаний 

кабінет та забезпечений оргтехнікою та навчально-наочними, навчально-методичними 

матеріалами з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, цивільного 

захисту тощо. 

На кожному поверсі 

навчального корпусу та у кожній 

секції гуртожитку розташовано 

плани евакуації на випадок 

пожежі або інших стихійних лих.  

У навчальних кабінетах, 

кабінеті охорони праці та на 1 поверсі гуртожитку оформлено куточки безпеки 

життєдіяльності, на 1 поверхах навчального корпусу й гуртожитку – куточки цивільного 

захисту та пожежної безпеки. 

Основні заходи профілактичної діяльності в цьому напрямі зазначені в таблиці 

(Додаток В).  

Завдяки проведенню систематичної профілактичної роботи у коледжі відсутні 

випадки травматизму серед працівників та студентів. 
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У коледжі постійно здійснюється контроль за дотриманням вимог чинного 

законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

Система контролю в коледжі передбачає: 

‒ оперативний контроль у структурних підрозділах коледжу відповідальними 

особами; 

‒ контроль з боку служби охорони праці, безпеки життєдіяльності (при виявленні 

недоліків складається припис інженером з охорони праці); 

‒ внутрішній аудит; 

‒ зовнішній аудит; 

‒ адміністративно-громадський контроль. 

Об’єктами аудиту є всі структурні підрозділи коледжу, кабінети підвищеної 

небезпеки, лабораторії, навчальні майстерні та коледж в цілому. 

Метою внутрішнього аудиту є оцінювання виконання вимог, що ставляться до 

служби з охорони праці, визначення ефективності її функціонування, розроблення заходів 

щодо її удосконалення; відповідність стану охорони праці в структурних підрозділах 

вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, а також підготовка управлінських 

рішень, спрямованих на створення здорових, безпечних умов праці та навчання, 

розроблення і виконання заходів щодо усунення виявлених недоліків. 

Принципи здійснення аудиту: об’єктивність, професійна компетентність, 

незалежність кожного члена аудиторської групи від керівника підрозділу, що 

перевіряється. 

Наказом директора коледжу формується аудиторська група з числа провідних 

спеціалістів коледжу, яку очолює інженер з охорони праці: заступника директора з 

адміністративно-господарської роботи, відповідальних за електрогосподарство, теплове 

та газове господарство тощо. До роботи може залучатися (за погодженням) уповноважена 

особа від трудового колективу з питань охорони праці (представники первинної 

профспілкової організації).  

Контроль умов праці для 

учасників освітнього процесу 

проводиться на початку кожного 

навчального семестру. 

Перевіряється також наявність 

журналів реєстрації інструктажів 

з охорони праці, пожежної 

безпеки, техногенної безпеки, реєстрації травматизму, обліку вогнегасників, екстрених 

викликів аварійних служб. 
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Комплексний аудит – це перевірка стану кабінетів, лабораторій, навчально-

виробничих майстерень, приміщень гуртожитку, спортивної зали, майданчика та 

обладнання й інженерних комунікацій коледжу.  

Перед роботою спортивних споруд коледжу в осінньо-зимовий та весняно-літній 

періоди проводиться випробування й перевірка на надійність встановлення та кріплення 

спортінвентарю, спортобладнання в спортивній залі та на спортивному майданчику. 

Результати перевірок оформляються відповідними актами. 

Оперативний аудит – перед кожним заняттям викладач оглядає робоче і 

навчальні місця з метою виявлення небезпечних і шкідливих виробничих чинників. 

Виявлені порушення усуваються в ході перевірки. У разі неможливості їх усунення, 

порушення записуються в журнали заявок на усунення виявлених недоліків, що 

зберігаються на постах навчального корпусу та гуртожитку. 

Оперативний аудит під час перерв проводить черговий адміністратор. Зауваження 

та недоліки доводять до відома заступника директора з адміністративно-господарчої 

роботи. 

Робота працівників господарчої частини розпочинається з оперативки, на якій 

проводиться інструктаж безпечним методам виконання робіт, огляду робочих місць та 

усунення або приведення до нормативних значень рівня небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів. 

У разі грубого порушення правил безпечної роботи, які можуть спричинити 

ушкодження здоров’я працівників, студентів або призвести до аварії, інженер з охорони 

праці, заступник директора з АГР, керівник структурного підрозділу, викладач, завідувач 

майстерні, завідувач гуртожитку, вихователь мають право призупинити роботу, заняття до 

усунення цього порушення. 

Безпека життєдіяльності мешканців студентського гуртожитку знаходиться у полі 

зору адміністрації та служби з охорони праці. Усі мешканці гуртожитку перед поселенням 

проходять вступний і первинний інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з 

обов’язковою реєстрацією у журналі. Щосеместру проводяться тематичні інструктажі з 

правил безпечної поведінки, режиму дня, правил дорожнього руху, запобігання 

травматизму тощо. 

Активну участь у створенні безпечних умов проживання бере Рада студентського 

самоврядування. Однією з її функцій є: 

‒ організація самообслуговування у гуртожитку; 

‒ систематична перевірка санітарно-гігієнічного стану кімнат, кухонь, санвузлів, 

холів; 

‒ залучення до проведення заходів з безпеки життєдіяльності (тренінги щодо 

практичних застосувань вогнегасників та евакуаційних дій, навчання з питань охорони 
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праці, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, надання першої долікарської 

допомоги). 

У коледжі створена постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень і 

споруд у кількості 5 осіб, яка контролює надійність їх безпечної експлуатації, відповідно до 

Положення про службу спостереження за експлуатацією будівель, споруд й інженерних 

мереж коледжу та інших нормативних документів з цього питання. Проведено комплексну 

перевірку навчальних приміщень, спортивної зали, шляхів евакуації об’єкту коледжу та 

території, прилеглої до об’єктів. Результати перевірки внесені до відповідних актів від 10 

та 12 липня 2017 року, актів-дозволів на проведення занять у навчальних приміщеннях. 

З метою контролю за дотриманням санітарних норм колеж співпрацює з 

Бактеріологічною лабораторією Покровського міськрайво філії ДУ «ДОЛЦМОЗУ». 26 

липня 2017 року проведено санітарно-біологічні дослідження водопровідної води і 

результати їх внесені до протоколу №2459. 

На засіданнях педагогічної ради, адміністративних нарадах, щоквартальних 

засіданнях профспілкового комітету та адміністрації планово (у 2017 році: 16 березня, 15 

червня, 14 вересня, 14 грудня): 

‒ питання щодо стану охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки 

тощо; 

‒ питання з безпеки життєдіяльності студентів під час канікул, у побуті й 

громадських місцях, на вулиці; 

‒ стан фізичного виховання, формування санітарно-гігієнічних навичок та 

загартування студентів, корекційно-відновлювальної роботи, захворюваності, адаптації 

студентів-першокурсників до нових умов навчання; 

‒ результати перевірок, виявлені недоліки та шляхи їх усунення. 

З метою дотримання норм санітарно-гігієнічного стану об’єктів Коледжу 

організовано своєчасне прибирання робочих кабінетів працівників, спортивної, актової 

конференц-залів, приміщень бібліотеки, музею Історії коледжу та кімнати-музею 

«Світлиця», рекреацій, секцій, сходів, кухонь, кімнат гігієни прибиральницями; прилеглої 

до будівель території – двірником; навчальних кабінетів і майстерень – студентами (згідно 

з наказом директора №290 від 31.09.2017 року про закріплення території і організацію 

прибирання студентами академічних груп). 

Аналіз ефективності роботи служби з охорони праці в коледжі проводиться один 

раз на три місяці службою на підставі таких показників: 

‒ стан аварійності (за наявності аварій і виробничих неполадок); 

‒ стан виробничого травматизму(за наявності нещасних випадків); 

‒ стан травматизму серед студентів коледжу (за наявності нещасних випадків); 
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‒ виконання заходів, передбачених актами розслідувань нещасних випадків, 

аварій, вимог наказів, розпоряджень, колективного договору, приписів, заходів, що 

зафіксовані у журналах адміністративно-громадського та оперативного контролю за 

станом охорони праці, безпеки життєдіяльності коледжу; 

‒ дотримання вимог інструкцій з експлуатації, охорони праці, безпеки 

життєдіяльності працівниками коледжу, у разі невиконання – встановлення причини. 

Метою зовнішнього аудиту є відповідність стану охорони праці в коледжі вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Проведено: 

‒ плановий зовнішній аудит Головним управління ДСНС України у Донецькій 

області 9 Державним пожежно-рятувальним загоном щодо дотримання (виконання) вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (з 25 липня по 

08 серпня). За результатами аудиту отримано припис №105 від 11.08.2017 року; 

розроблено й затверджено заходи щодо їх усунення (Додаток Г); 

‒ перевірку об’єктів коледжу Покровським відділенням Державної інспекції з 

енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в 

Донецькій області. 

Заходи, спрямовані на усунення порушень, що не вимагають виділення значних 

додаткових коштів, виконано у повному обсязі.  

 

Основними завданнями Комунального закладу «Покровський педагогічний 

коледж» на 2018 рік є: 

‒ комплексне розв'язання завдань охорони праці, безпеки життєдіяльності на 

основі розроблених комплексних заходів із цих питань; 

‒ зацікавленість кожного члена колективу в безпечному протіканні освітнього 

процесу, умовах праці, стану робочих та навчальних місць, підвищенні ефективності 

функціонування служби з охорони праці; 

‒ співпраця педагогічного коледжу з представниками Держпраці, Фонду 

соціального страхування, ДСНС; 

‒ організація і проведення профілактичних заходів, спрямованих на збереження 

життя і здоров’я учасників освітнього процесу. 

 

 

Директор педагогічного коледжу     О.І.Олійник 

 

Голова профспілкової організації     А.Г.Акритова 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

Циклограма роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності  

у КЗ «Покровський педагогічний коледж» 

 

Зміст роботи 
Місяць 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Оформлення акта перевірки готовності Коледжу до 

нового навчального року 
+          

Наказ «Про організацію роботи з охорони праці» +          

Наказ «Про заходи щодо забезпечення безпеки 

життєдіяльності та збереження життя і здоров’я 

учасників освітнього процесу» 

+          

Наказ «Про дотримання вимог пожежної безпеки» +     +     

Наказ «Про створення комісій з питань надзвичайних 

ситуацій» 
     +     

Наказ «Про створення постійно діючої технічної 

комісії з обстеження приміщень і споруд» 
+          

Наказ «Про перевірку стану готовності обладнання 

спортивної зали» 
+          

Накази про створення комісій для перевірки знань 

електротехнологічного персоналу та персоналу, який 

обслуговує системи теплоспоживання 

  +        

Наказ «Про проведення медичних оглядів»          + 

Наказ «Про режим роботи в навчальному році» +          

Наказ «Про посилення профілактичної роботи щодо 

безпеки життєдіяльності студентів, які цілодобово 

перебувають у Коледжі» 

  +        

Накази  про посилення профілактичної роботи щодо 

безпеки життєдіяльності під час літніх (зимових) 

канікул 

    +     + 

Накази про відповідальних осіб за  безпечну та 

економічну експлуатацію електрогосподарства; 

устаткування теплових установок і мереж; газового 

господарства; за одержання, збереження, 

приготування та використання дезінфікуючих засобів 

     +     

Наказ «Про заборону тютюнопаління у приміщеннях 

та на території навчального закладу» 
+          

Наказ «Про закріплення за навчальними групами 

кабінетів, майстерень на навчальний рік» 
+          

Наказ «Про медико-педагогічний контроль за 

фізичним вихованням студентів» 
+          

Наказ «Про склад Ради з профілактики 

правопорушень» 
+          

Наказ «Про запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій» 
    +      

Проведення вступного та первинного  інструктажів 

для  новоприйнятих працівників з питань охорони 

праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки 

у перший робочий день  

(згідно з наказом директора) 

Перевірка наявності та ведення журналів реєстрації 

інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів 
 +    +     
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Контроль за проведенням первинного та повторного 

інструктажів співробітників 
 +      +   

Складання санітарних паспортів кабінетів хімії, 

фізики, лінгафонного, акту-дозволу на проведення 

занять у спортивній залі 

+          

Підготовка паспортів санітарно-технічного стану 

приміщень, що використовуються для впровадження 

освітньої діяльності та гуртожитку 

+          

Проведення огляду навчальних кабінетів, 

майстерень, робочих приміщень працівників щодо 

контролю санітарно-гігієнічного стану та стану 

безпеки 

+      +    

Комплексні заходи профілактики травматизму 

невиробничого характеру 
      +    

План заходів з пожежної безпеки      +     

Організаційно-технічні заходи з підготовки 

енергогосподарства до осінньо-зимового періоду 
         + 

План організаційних та ремонтних робіт з підготовки 

до навчального року 
         + 

Комплексний план щодо організації роботи з питань 

збереження життя і здоров’я учасників навчально-

виховного процесу (попередження травматизму)  

+          

План основних заходів цивільного захисту       +    

План реагування та дій у випадку надзвичайних або 

несприятливих погодних умов ситуацій 
    +      

Проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників  
раз на три роки 

Вимір контуру захисного заземлення, випробування 

опору ізоляції електропроводки 
         + 

Перевірка наявності і стану первинних засобів 

пожежогасіння, ведення журналів обліку 

вогнегасників на об’єктах  

+      +    

Контроль за веденням журналів реєстрації нещасних 

випадків, що сталися з учасниками освітнього 

процесу та травматизму невиробничого характеру  

за потреби (у разі виникнення нещасного 

випадку) 

Звітна інформація  «Про стан роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності» 
     +     

Перегляд і доповнення розділу «Охорона праці» у 

Колективному договорі між адміністрацією та 

профспілковим комітетом 

раз на п’ять років 

Складання розділу «Охорона праці» Плану роботи на 

навчальний рік  
+          

Звіт служби охорони праці та технічної комісії з 

обстеження приміщень і споруд на зборах трудового 

колективу 

      +    
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Додаток Б 

Інформація про навчання посадових осіб з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та електробезпеки  

 

Посада  

відповідальної особи 

Вид, програма 

навчання 

Де і коли пройшов 

навчання 

Дата наступного 

навчання 

Директор, начальник 

цивільного захисту 

*навчання та 

перевірка знань з 

охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

*навчання та 

перевірка знань з 

питань пожежної 

безпеки, 

*навчання та 

перевірка знань у 

сфері цивільного 

захисту 

Департамент освіти і 

науки Донецької 

облдержадміністрації 

06.06.2017 року, 

Навчально-методичний 

центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Донецької області 

26.04.2016 року, 

27.05.2016 року 

 

 

*червень 2020 року 

 

 

 

*квітень 2019 року 

 

 

 

*травень 2021 року 

Заступник директора з 

навчальної роботи, 

заступник начальника 

цивільного захисту, 

начальник штабу ЦЗ 

*навчання та 

перевірка знань з 

охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

*навчання та 

перевірка знань у 

сфері цивільного 

захисту  

Департамент освіти і 

науки Донецької 

облдержадміністрації 

06.06.2017 року, 

Навчально-методичний 

центр ЦЗ та БЖД 

Донецької області 

27.06.2013 року 

 

*червень 2020 року 

 

 

 

 

*червень 2018 року 

Заступник директора з 

адміністративно-

господарчої роботи, 

відповідальна особа 

за:  

*безпечну 

експлуатацію 

устаткування теплових 

установок і мереж; 

*безпечну 

експлуатацію 

електрогосподарства; 

*газове господарство; 

*пожежну безпеку; 

*одержання, 

збереження, 

приготування, 

використання 

дезінфікуючих засобів 

*навчання та 

перевірка знань з 

охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності, 

*навчання та 

перевірка знань з 

«ПТЕ теплових 

установок і мереж», 

*навчання та 

перевірка знань з 

«Правил безпеки 

газопостачання, 

*навчання та 

перевірка знань з 

ПБЕЕС та ПТЕЕС, 

*навчання та 

перевірка знань з 

питань пожежної 

безпеки, 

*інструктаж з охорони 

праці при приготуванні 

дезінфікуючих 

розчинів 

 

Департамент освіти і 

науки Донецької 

облдержадміністрації 

23.04.2015 року; 

ТОВ «Регіональний 

навчальний центр» 

03.07.2017 року, 

 

27.11.2017 року, 

 

24.11.2017 року; 

Навчально-методичний 

центр цивільного 

захисту та безпеки 

життєдіяльності 

Донецької області 

26.04.2016 року; 

 

 

Коледж 01.09.2017 

року 

 

 

*квітень 2018 року 

 

 

 

*липень 2018 року 

 

 

 

*листопад 2020 року 

 

 

 

*вересень 2020 року 

 

 

*квітень 2019 року 

 

 

 

*вересень 2018 року 
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Інженер з охорони 

праці, заступник 

начальника 

евакуаційної комісії, 

інструктор з ІМН 

*навчання та 

перевірка знань з 

охорони праці та 

безпеки 

життєдіяльності, 

*навчання та 

перевірка знань з 

ПБЕЕС та ПТЕЕС, 

*навчання та 

перевірка знань з 

питань пожежної 

безпеки, 

*навчання та 

перевірка знань у 

сфері цивільного 

захисту, 

*тренінг ІМН 

 

Департамент освіти і 

науки Донецької 

облдержадміністрації 

06.06.2017 року 

Навчально-методичний 

центр ЦЗ та БЖД 

Донецької області 

26.04.2016 року, 

 

 

 

 

 

27.05.2016 року, 

Данська група з 

розмінування 

вересень 2017 року 

 

 

*квітень 2020 року 

 

 

 

*квітень 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*травень 2021 року 

 

Завідувач навчальних 

майстерень, замісник 

відповідального за 

енергогосподарство, 

інструктор з ІМН 

*навчання та 

перевірка знань з 

ПБЕЕС та ПТЕЕС, 

*тренінг ІМН 

ТОВ «Регіональний 

навчальний центр» 

24.11.2017 року, 

Данська група з 

розмінування 

червень 2015 року 

 

 

 

 

травень 2020 року 

Викладач дисципліни 

«Захист Вітчизни», 

заступник начальника 

штабу ЦЗ, керівник 

ланок 

*навчання та 

перевірка знань у 

сфері цивільного 

захисту 

 

Навчально-методичний 

центр ЦЗ та БЖД 

Донецької області 

20.04.2013 року 

 

 

квітень 2018 року 
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Додаток В 

Основні заходи санітарно-просвітницької роботи  

щодо пропагування здорового способу життя 

 

Вид, форма 

роботи 
Тематика заходу 

Місяць 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Співбесіда 

щодо узгодження плану сумісних 

дій з наркологічним 

диспансером, міським відділом 

кримінальної поліції у справах 

неповнолітніх щодо 

попередження правопорушень та 

центром соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів «Милосердя» 

+          

Розвивально-

профілактичне 

заняття 

«Як я справляюсь з негативними 

емоціями; що допомагає мені у 

критичних ситуаціях» 

  +        

Анкетування 

серед студентів 1 курсу з питань, 

що розроблені працівниками 

наркологічного диспансеру 

   +       

Бесіда  

на методичному об’єднанні «Як 

допомогти студенту при загрозі 

суїциду» 

 +         

Діагностика 
студентів за опитувальником 

суїцидального ризику 
  +        

Засідання 

круглого столу 

зі студентами за темою «Життя 

найвища цінність людини» за 

участі інженера з охорони праці 

      +    

Лекція-

дискусія 
«Бути здоровим – це модно»    +       

Засідання 

круглого столу 

щодо профілактики наркоманії та 

ВІЛ-інфікування за участі 

священнослужителя 

«СНІД – право вибору» 

   +       

Святковий 

виступ 

студентів-волонтерів з приводу 

Міжнародного дня інвалідів 
   +       

Заняття з 

елементами 

тренінгових 

вправ 

«Розвиток упевненості в собі»     +      

Бесіда 
з батьками «Вплив насильства 

на особистий розвиток дитини» 
     +     

Семінар-

практикум  

для викладачів «Психологічне 

відновлення студента після 

перенесення психотравмуючої 

ситуації» 

    +      

Ігрові заняття 

під час відвідання студентами-

волонтерами центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 

«Милосердя» (робота гуртка) 

+ + + + + + + + + + 

Засідання 

круглого столу 

«Сутність кохання і його роль у 

сімейних союзах» (профілактика 
     +     
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ранніх статевих зв’язків, абортів 

та суїциду на фоні невдалого 

кохання) 

Психологічний 

практикум 

«Як поводитися в конфліктних 

ситуаціях з батьками,друзями, 

однолітками» 

      +    

Тренінг 

щодо профілактики жорстокості 

та насилля «Розвиток 

комутативних здібностей 

студентів» 

       +   

Заняття з 

елементами 

тренінгових 

вправ 

зі студентами «Профілактика 

стресу» в рамках профілактики 

суїцидальної поведінки за участі 

інженера з охорони праці 

        +  

Заняття з 

елементами 

тренінгових 

вправ 

щодо профілактики ВІЛ/СНІДу 

«Світ навколо нас чудовий» 
      +    

Інформаційно-

мотиваційне 

заняття з 

елементами 

тренінгу 

щодо профілактики суїцидальної 

поведінки «Барви життя» 
      +    

Тренінг 
профілактика емоційного 

«вигорання» педагогів 
    +      

Заняття з 

елементами 

тренінгових 

вправ 

«Психологічна підготовка 

студентів до іспитів. 

Профілактика стресу» 

        +  
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Додаток Г  

Заходи щодо усунення порушень вимог законодавства,  

зазначених у приписі №105 від 11.08.2017 року,  

у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом в.о.директора  

комунального закладу 

«Покровський педагогічний коледж» 

№ 344 від  « 04 »  жовтня  2017 року  

___________________ В.Л.Климова 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1 

Демонтувати на шляхах евакуації в 

коридорі другого поверху, сходовій клітці 

з четвертого на третій поверх 

облицювання стін, що виконано з 

горючих матеріалів 

До 01.09.2018 

року (за умови 

виділення 

коштів) 

Заступник 

директора з АГР, 

головний 

бухгалтер 

 

2 

Замінити ґрати, встановлені на вікнах 

першого поверху, де перебувають люди, 

на розкривні 

До 01.09.2018 

року (за умови 

виділення 

коштів) 

Заступник 

директора з АГР, 

головний 

бухгалтер 

 

3 

Виконати перекантовку пожежних 

рукавів, перевірку працездатності ПК 

шляхом пуску води з реєстрацією у 

відповідному журналі обліку технічного 

обслуговування 

До 15.10.2017 

року 

Інженер з 

охорони праці, 

завідувач 

гуртожитку, 

техперсонал 

виконано 

4 
Пофарбувати стаціонарні зовнішні 

пожежні сходи 

До 01.09.2018 

року (за умови 

виділення 

коштів) 

Заступник 

директора з АГР 
 

5 

Встановити стаціонарні зовнішні пожежні 

сходи (драбини) на балконах між 2, 3, 4 

та 5 поверхами 

До 01.09.2018 

року (за умови 

виділення 

коштів) 

Заступник 

директора з АГР, 

головний 

бухгалтер 

 

6 

Не допускати замикання на болтові 

з’єднання люки на балконах для швидкої 

та безпечної евакуації людей з поверху 

До 01.11.2017 

року 

Заступник 

директора з АГР, 

завідувач 

гуртожитку 

виконано 

7 

Забезпечити працюючий персонал 

засобами індивідуального захисту 

органів дихання згідно з чинними 

нормативними актами 

До 01.09.2018 

року (за умови 

виділення 

коштів) 

Заступник 

директора з АГР, 

головний 

бухгалтер 

 

 

 


