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положЕннrI

про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi та
безпеки життедiяльностi в I_{ентральноукраiнському нацiональному технiчному

унiверситетi

1. Загальнi положення
1.1. I]e положення розроблено на ocHoBi Типового положення про порядок
ПРОВеДеННЯ НаВчання i перевiрки знань з питаI{ь охорони працi та безпеки
ЖИТТСДiяльностi в закладах, установах, органiзацiях, пiдприемствах, що належа1ь
ДО СфеРи Управлiння MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, затвердженого
нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 1В квiтня 2006 року JФ 304 (iз
змiнами внесеними наказом МОН УкраТни вiд 22.1|.2O17p. J\Ъ1514 та
зареестровано в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТrrи |4 грудня 2OI7p. за Jф
|5|2lзlз80), з урахуванням Типового положення про порядок проведення
навчання i перевiрки знань з питань охорони працi, затвердженого наказом
!ержавного KoMiTeTy Украiни з нагляду за охоро}lою працi вiд 26 сiчня 2005
рокУ NI l5, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 15 лютого 2005 року
за N 231l1051 1 (iз змiнами). (д-i - Типове положення).
1.2. Ще Положення встановлю€ порядок навчання та перевiрки знань з питань
охорони працi та безпеки життедiяльностi працiвникiв унiверситету, а також
навчання з питань охорони працi, безпеки життсдiяльностi (охорона здоров'я,
цожежна, радiацiйна безпека, безпека дорожнього руху, цивiльний au""ar,
попередження побутового травматизму тощо) студентiв, аспiрантiв закладiв
освiти (далi - здобувачi освiти).
1.3. Вимоги цього Положення е обов'язковими /]ля виконання
учасниками
освiтнього процесу, iншими працiвниками унiверситету та спрямованi на
реалiзацiю системи безперервного навчання з питаI]ь охорони Праш та безпеки
життедiяльностi здобувачiв освiти, працiвникiв з метою забезпечення наJIежних,
безпечних i здорових умов навчання та працi, запобiгання нещасним випадкам та
професiйним захворюванням.
1.4. В унiверситетi один раз на 3 роки складаюl,ьсr{ плани-графiки 11роведення
навчання та перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi, якi
затверджуються нак€вом.

5. Контроль за дотриманням вимог цього Положенrrя

освiти

i

здiйснrоr" MiHicTepcTBo

науки Украiни, органи державного нагляду за охороною працi,

представники галузевоi профспiлки.
2.

Навчання з питань охорони працi та безпеки житт€дiяльностi
освiти

2.|.

Навчання. здобувачiв освiти

з

питань охорони працi

здобувачiв

та

безпеки
життедlяльност1 проводиться вlдповlдно до вимог законодавства у сферi охорони
працi, цивiльного захисту та освiти.

вища ocBiTa в частинi навчання

з

питань охорони працi та безпеки
життсдiяльностi надаеться згiдно iз стандартами освiти, що визначають вимоги
до обов'язкових результатiв навчання та компетентностей i загальний обсяг

навчапьного навантаження здобувачiв освiти.
2.2.навчання здобувачiв освiти з питань охорони працi, безпеки життсдiяльностi
проводиться як традицiйними методами, так i з використанням сучасних
фор,
органiзацii навчання - модульного, дистанцiйного, екстернатного тощо, а також з
використанням технiчних засобiв навчання - аудiовiзуuшьних, комп'ютерних.
навчання здобувачiв освiти з питань охорони працi, безпеки *rrr.дi"льностi
проводиться як традицiйними методами, так i з виlсористанням сучасних
фор11a
органiзацii навчання - модульного, дистанцiйного, екстернатного тощо, а також з
використанням технiчних засобiв навчання - аудiовiзуzшьних, комп'ютерних.
2.3. Пiд час трудового i професiйного навчання на пiдприемствах, в
установах,
органiзацiях на здобувачiв освiти поширюсться законодавство про охорону
працi.

3. Органiзацiя навчання i перевiрки знань працiвникiв
працi та безпеки життсдiяльностi

з питань охорони

З.1. Вiдповiдно до Типового положення пiд час прийняття на
роботу i в процесi
роботи працiвники унiверситету проходять iнструк,гаж, навчання та перЬвiрку
знань з питань охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим ^вiд

нещасних випадкiв,

а також правил поведiнки в разi виникнення аварiй

надзвичайних ситуацiй.

з,2, Навчання працiвникiв

та

з

питань охорони працi проводиться
у виглядi
З ПиТань охорони працi, беiпеки життсдiяльностi,
при цьому кiлькiсть годин i тематика навчання з питань охорони
працi мае
вiдповiдати ТиповОМ}, положенню. Навчанню i перевiрчi
знань пiдлягають yci
без винятку працiвники унiверситету з
урахуванняl\,I умов працi та iх дiяльностi
(педагогiчноi,
СКЛаДОВОi ЧаСТИНИ НаВЧаННЯ

громадськоi тощо).

3,3, Керiвник заклаДу, керiвник, спецiалiсти служб
охорони працi або особи, якi е
вiдповiдальними
органiзацiю роботи
охорони працi, безпеки
життедiяльностi, iншi працiвники
унiверситету, якi
членами вiдповiдноТ

за

з

Ъ

постiйно дiючоi koMiciT з перевiрп, ,runr", один
раз на три роки проходять
навчання i перевiрку знань з питань охорони працi
,u б..п.пи
життсдiяльностi.

з.4. Перевiрка знань працiвникiв унiверситету з питань охорони працi, безпеки
життсдiяльностi здiйснюсться вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з
охорони працi, пожежноi, радiацiйноi безпеки тощо, додержання яких входить до
ixHix функцiон€шьних обов'язкiв.
3.5. особи, якi сумiщають професii, проходять iнструктаж, навчання i перевiрку
знань з питань охорони працi, безпеки життсдiяльностi з основних професiй i з
професiй за сумiсництвом.
з.6. Викладачi охорони прачi закладiв вищот освiти проходять навчання i
перевфку знань з питань охорони працi у Головному навч€Lпьно-меТодичноМУ
центрi ,Щержпрацi та навчаJIьних центрах, якi н€Llrежать до сфери управлiння
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни i надали територiальному органУ Щержпрацi
декларацiю вiдповiдностi iх матерiаJIьно-технiчноТ бази вимогам законодавства З
питань охорони працi та гIромисловоi безпеки (далi - навччLпьнi центри).
Перевiрку знань з питань охорони працi цiсi категорiТ посадових осiб
проводить комiсiя, створена за наказом Щержпрацi.
3.7. Ректор, перший проректор начаJIьник вiддiлу (спецiалiст з охорони працi),
члени комiсiй з перевiрки знань з питань охорони працi унiверситету проходять
наказом
охорони працi, безпеки життедiяльностi згiдно
навчання
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.
3.8. Навчання з питань охорони працi та безпеки життедiяльностi працiвникiв,
зазначених у пунктi З.7 цього роздiлу, проводиться вiдповiдно до Типового
положення та згiдно з навча_пьним планом i програмою навчання працiвникiв
установ та закладiв освiти з безпеки життедiяльностi.
Програма навчання керiвникiв, заступникiв - 36 годин, спецiалiстiв з охорони
працi та викладачiв кафедр охорони працi - 72 годилlи.
3.9. Yci iншi працiвники унiверситету проходять навчання i перевiрку знань з
охорони працi, безпеки життсдiяльностi безпосередньо
унiверситетi, ix
структурних пiдроздiлах за мiсцем роботи обсягом не менше 20 годин.
З.l0. Перевiрку знань з охорони працi, безгtеки життедiяльностi посадових осiб
та iнших працiвникiв унiверситету проводять KoMicii, cTBopeнi за вiдповiдними
наказами:
Щержпрацi - для працiвникiв ,зазначених у пунктi 3.6 цього роздiлу;
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни - посадових осiб, з€вначених у пунктi З.7
цього роздiлу;
ректора - для працiвникiв зазначених у пунктi 3.7 цього роздiлу;
3.11. Перевiрка знань працiвникiв
питань охорони працi, безпеки
життедiяльностi в унiверситетi здiйснюеться Koмicicro, склад якоТ затверджусться
нак€вом по унiверситету. Головою KoMicii призцачаеться ректор або Його
заступник, до службових обов'язкiв якого входить органiзацiя роботи з охорони
працi, безпеки жиггедiяльностi. У разi потреби створення комiсiй в окремих
сТрУкТУрних пiдроздiлах ik очолюють керiвники вiдповiдних пiдроздiлiв чи ik
заступники.
З.|2..Що складу KoMiciT входять спецiалiсти служби охорони працi, представники
ЮРИДичноТ, виробничоi, технiчноi служб, представник профспiлки,
уповноважена найманими працiвниками особа з питань охорони працi. До

з

з

в

з

житгедiяльностi
складу koMicii зЕtлучаються викладачi охорони працi, безпеки
,u*пuлу освiти, якi проводили навчання (за ix згодою),
комiсiя вважаеться правочинною, якщо до i] складу Ёходять не менше
трьох осiб.
з.rз. yci члени koMiciT мають пройти навчання та перевlрку знань з питань
Типовим
охорони працi, безпеки життедiяльностi у порядку, установленому
положенням та цим Положенням.

rr+ П.р*i*

з

охорони працi, безпеки
житгедiяльностi працiвникiв складасться членами koMiciT з урахуванням

питань для перевiрки знань

специфiки закладу та затверджу€ться ректором унiверситету,
життедiяльностi
3.15. Формою пере"iрк" ,"u"u з питанЬ охоронИ працi, безпеки
за
працiвникiв е ,.Ёrу"Ъ"ня, залiк або iспит. Тестування проводиться комiсiею
тести тощо), залiк або
допомогою технiчни" засобiв (автоекзаменатори, модульнi
виглядi усного або письмового
iспит за екзаменацiйними бiлетами

-

опитування, а також творчоТ роботи.

у

з.16. Результати ,rерЪвiрпи знань з питань охорони , працi, безпеки
життсдiяльностi прачЪникiв заносяться до протоколу засiдання KoMicii з
перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi, безпеки життсдiяльностi
(додаток 1).

з

охорони працi, безпеки
перевiрки знань
житгедiяльностi виявили задовiльнi результати, видаеться посвiдчення про
перевiрку знань з питань охорони працi, безпеки життсдiяльностi (лолаток 2).
При цьОму В протокоЛi та поСвiдченнi в стислiй формi зазнача€ться перелiк
основних норматиВно-правових aKTiB з охорони працi, питань безпеки
життсдiяльностi, виконання конкретних видiв робiт, в обсязi яких працiвник

i.rz.

Особам,

якi пiд час

пройшов перевiрку знань. Видача посвiдчень про перевiрку знань працiвникам,
в унiверситетi, с обов'язковою лише для працiвникiв, якi
npo*o дили
"bu"u*r""
"*i
виконують роботи пiдвищеноТ небезпеки.
з.l8. i, p*i незадовiльних результатiв перевiрки знань з питань охорони працi,
безпеки життсдiяльностi працiвники протягом одного мiсяця проходять
повторну перевiрку знань.
3.19. Не допускаються до роботи працiвники, якi не пройшли навчання i
перевiрку знань з питань охорони працi, безпеки життсдiяльностi.
з.2о. Органiзацiйне забезпечення роботи KoMicii з перевiрки знань (органiзацiя
проведення перевiрки знань з питань охорони працi, безпеки життедiяльностi,
оформлення, облiк i зберiгання протоколiв перевiрки знань, оформлення i ОбЛiК
посвiдчень про перевiрку знань тощо) покладаеться на установу та заклад освiти,
де проводилось це навчання. TepMiH зберiгання протоколiв перевiрки ЗнанЬ З
питань охорони працi, безпеки життедiяльностi - не менше 5 poKiB.
З.2|. Позачергове навчання i перевiрка знань працiвникiв з питань охорони
працi, безпеки житгсдiяльностi проводяться пiд час переведення ix на iншу
роботу або призначення на iншу посаду, що потребус додаткових знань з питань
охорони працi, безпеки життедiяльностi.

4. Спецiальне навчання i перевiрка знань з питань охорони працi
4.1. Працiвники унiверситету, безпосередньо зайнятi на роботах, зазначених у
Перелiку робiт з пiдвищеною небезпекою, затвердженому наказом Державного
KoMiTeTy УкраТни з нагляду за охороною працi вiд 2б сiчня 2005 року N 15,
заре€строваному в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 15 лютого 2005 року за N
2З2ll05l2, та Перелiку робiт, де
потреба
професiйному доборi,
ва охорони здоDов'я Украiни
затвердженому наказом MiHi
по нагляду за охороною працi вiд 2З веDесня 1
26Зll21, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 25 сiчня 1995 року за N
18/554, проходять щороку спецiальне навчання i перевiрку знань вiдповiдно до
типового положення.
4.2. Порядок проведення спецiального навчання питань охорони працi
визначаеться Типовим положенням.
4.З. Спецiальне навчання працiвникiв унiверситету з питань охорони працi
проводиться як безпосередньо за мiсцем роботи, так i в навч€чIьному центрi.
4.4. Спецiальне навчання з питань охорони працi проводиться за навчilльними
планами i програмами, якi розробляються з урахуванням конкретних видiв робiт,
виРОбничих умов, функцiон€LгIьних обов'язкiв працiвникiв i затверджуються

с

у

з

наказом ректора.
4.5. СтажУВання, лублювання i допуск до роботи працiвникiв , якi виконують
роботи пiдвищеноi небезпеки, проводяться вiдповiдно до Типового положення.
4.6. Перевiрка знань з питань охорони працi пiсля проведення спецi€шьного
навчання проводиться:

-

комiсiею,

що

створюеться

проводилось в унiверситетi;

за

наказом ректора, якщо навчання

- комiсiею [ержпрацi за участю вiдповiдних профспiлок, якщо навчання

проводилось у навч€uIьному центрi.
Що складу KoMicii з перевiрки знань з охорони працi з€шучають осiб, якi
пройшли навчання та перевiрку знань вiдповiдних нормативно-правових aKTiB з
охорони працi та мають посвiдчення.
5.

Органiзацiя проведення iнструктажiв з питань охорони працi, безпеки
життсдiяльностi
працiвники унiверситету пiд час прийняття на роботу та перiодично мають

проходити iнструктажi з питань охорони працi, навчання щодо надання
домедичнот допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, правил поведiнки "га
дiй пiд час виникнення аварiйних ситуацiй, пожеж i стихiйних лих, навчання з
питань цивiльного захисТУ, у тому числi правилам техногенноi та пожежноI
безпеки.
За характером i часом проведення iнструктажi з питань охорони працi (далi
iнструктажi) подiляються на вступний, первинний, повторний, позаплановий, та
цiльовий.

5.1 Порядок проведення iнструктажiв

з охорони працi з

працiвниКаМИ

унiверситету:
5.1.1 вступний iнструктаж з охорони працi проводиться з працlвниками:
- якi приймаються на постiйну або тимчасову роботу нез€шежно вiд ik
освiти, стажу роботи та посади;
_ якi прибули до унiверситету i беруть безпосередню участь в ocBiTHboMy
та виробничому процесах або виконують iншi роботи для унiверситету;
5.|,2. Всryпний iнструктаж проводиться спецiалiстом вiддiлу охорони працi
Вступний iнструктаж проводиться в кабiнетi охорони прачi за програмою,
розробленою службою охорони працi. Програма та тривалiсть iнструктажу
затверджуеться наказом ректора.

5.1.3. Запис про проведення вступного iнструктажу робиться в щiрна;ri
реестрацii вступного iнструктажу з питань охорони працi для працiвникiв
(додаток 4), який зберiгаеться службою охорони працi, а також у наказi про

прийняття працiвника на роботу;
5.1.4 Первинний iнструктаж з охорони працi проводиться до початку роботи
безпосередньо на робочому мiсцi з працiвником:
- новоприйнятим (постiйно чи тимчасово) до унiверситету;
- який переводиться з одного структурного пiдроздiлу унiверситету до
iншого;
- який виконуватиме нову для нього роботу;
вiдрядженим iншою установою чи закладом освiти, який бере
безпосередню участь в ocBiTHboMy або виробничому процесах.
5.1.5. Первинний iHcTpyKTaж на робочому мiсцi проводиться iндивiдуально або з
групою осiб одного фаху за чинними в унiверситетi iнструкцiями з охорони
працi вiдповiдно до виконуваних робiт.
5.1.6. Повторний iнструктаж з охорони працi проводиться на робочому мiсцi
iндивiдуально з окремим працiвником, групою працiвникiв, якi виконують
однотипнi роботи, за обсягом i змiстом питань первинного iнструктажу.
Повторний iнструктаж проводиться на роботах з пiдвищеною небезпекою 1 раз на 3 мiсяцi, для решти робiт - 1 раз на б мiсяцiв;
5.|.7. Позаплановий iнструктаж проводиться на робочому мiсцi або в кабiнетi
охорони працi у разi:
- введення в дiю нових або внесення змiн та доповнень до нормативноправових aKTiB з охорони працi;
- змiни
ЗМlнИ Технологiчного
технологiчного процесу, замiни
замiни або модернiзацii устаткування,
приладiв та iHcTpyMeHTiB, вихiдноI сировини, матерiалiв та iнших факторiв, що
впливають на стан охорони працi;
- ПОРУШенЬ працiвниками вимог нормативно-правових aKTiB з охорони
працi, що призвели до травм, аварiй, пожеж тощо;
- ПеРеРВИ В РОботi Виконавця бiльше нiж на 30 календарних днiв _ для
робiт
з пiдвищеною небезпекою, для решти робiт - понад 60 днiв.
5.1.8. Позаплановий iнструктаж проводиться iндивiдуально
окремим
працiвником або групою працiвникiв одного фаху. обсяг i змiст позапланового

-

з

iнструктажу визначаються в кожному окремому випадку з€Lпежно вiд причин i
обставин, що спричинили потребу його проведення;
5.1.9. Щiльовий iнструктаж з охорони працi гIроводиться у разi:
- лiквiдацiТ aBapii або стихiйного лиха;
- проведення робiт, на якi вiдповiдно до законодавства з питань охорони
працi оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.
5.1.10. Щiльовий iнструктаж проводиться iндивiдуально з окремим працiвником
або групою працiвникiв. Обсяг змiст цiльового iнструктажу визначаються
з€Lпежно вiд виду робiт, що виконуватимуться.

i

проведення iнструктажiв з охорони працi
освiти пiд час трудового i професiйного навчанця

5.2. Порядок

зi

здобувачами

:

5.2.1 Вступний iнструктаж :
- до початку трудового або професiйного навчання на виробництвi;
- у разi eKcKypcii на пiдприемство.

з

охорони працi зi здобувачами освiти перед
початком трудового i професiйного навчання проводять викладачi або та iншi
особи, на яких наказом ректора покладено обов'язки керiвництва, та
безпосереднi керiвники робiт на виробництвi (начальнИки структурних
пiдроздiлiв, дiльниць, майстри, фiзичнi особи, якi використовують найману
працю). Реестрацiя вступного iнструктажу з охорони працi проводиться у
журналi реестрацii вступного iнструктажу з питань охорони працi для
5.2.2. Вступний iнструктаж

працiвникiв;
5.2.3.

Первинний iнструктаж

-

:

:перед початком навчання

в кожнiй

лабораторiТ, майстернi

комп'ютерному класi унiверситету ;
- перед виконанням кожного навч€LгIьного завдання, пов'язаного з
використанням рiзних механiзмiв, iHcTpyMeHTiB, матерiалiв тощо.
5.2.4. Первинний iнструктаж з охорони працi зi здобувачами освiти проводиться
до початку роботи безпосередньо на робочому мiсцi (дiльниця пiдприемства,
органiзацii), де проводиться трудове та професiйне навчання.
5.2.4. Позаплановий iнструктаж
- у разi порушень здобувачами освiти вимог нормативно-правових aKTiB з
охорони працi, що можуть призвести або призвели до травм, надзвичайних
ситуацiй тощо;
:

Повторний iнструктаж
- на робочому мiсцi, де здiЙснюеться трудове та професiйне навчання, у
сТроки, виЗначенi нормативно-правовими актами з охорони працi, якi дiють у
5.2.5.

:

галУзi, або роботодавцем з урахуванням конкретних умов працi, €ше не рiдше:
- для робiт з пiдвищеною небезпекою - 1 разу на З мiсяцi;
- для решти робiт - 1 разу на б мiсяцiв;
5.2.6. Щiльовий iнструктаж :
- у разi ik участi у лiквiдацiТ aBapii або стихiйного лиха;

- пiд час

проведення робiт,

на якi вiдповiдно до

законодавства

оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.
зi здобувачами освiти пiд час трудового i
5.2.7 Iнструктажi з охорони працi зi
професiйного навчання на виробництвi проводяться вiдповiдно до Типового
положення.
5.2.8. Первинний, повторний, позаплановий i цiльовий iнструктажi з охорони
працi з працiвниками та здобувачами освiти, якi проходять виробниче навчання
пiдприемствах,
органiзацiях, проводить
виробничу практику
безпосереднiй керiвник робiт (начальник структурного пiдроздiлу, майстер) або
фiзична особа, яка використовуе найману працю.
5.2.9. Первинний, повторний, позаплановий i цiльовий iнструктажi з охорони

та

на

в

працi завершуються перевiркою знань у виглядi усного опитування riбо за
допомогою технiчних засобiв, а також перевiркою набутих навичок безпечних

методiв працi особою, яка проводила iнструктаж.
При незадовiльних результатах перевiрки знань, yMiHb i навичок щодо
безпечного виконання робiт пiсля первинного, повторного чи позапланового
iнструктажiв протягом 10 днiв додатково проводяться iнструктаж i повторна
перевiрка знань.
5.2.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цiльового
iнструктажiв з охорони працi працiвникiв, здобувачiв освiти на виробництвi та iх
допуск до роботи особа, яка проводила iнструктаж, уносить запис до журналу
ресстрацii iнструктажiв з питань охорони працi на робочому мiсцi (додаток 5).
Сторiнки журналу реестрацii iнструктажiв мають бути пронумерованi i
прошнурованi.
разi виконання робiт, що потребують оформлення наряду-допуску,
цiльовий iнструктаж проводиться вiдповiдно до Типового положення.
5.2.||. Тематика та порядок проведення iнструктажiв з tIитань охорони працi для
здобувачiв освiти пiд час трудового i професiйного навчання в унiверситетi та на
виробництвi визначаються нормативно-правовими актами
сферi освiти i
охорони працi з урахуванням специфiки навчання.
5.2.12. KpiM проведення iнструктажiв з охорони працi, пiд час трудового i
професiйного навчання iз здобувачами освiти у процесi навчання проводяться
iнструктажi з безпеки життедiяльностi, якi мiстять питання безпеки працi,
ОХОРОни здоров'я, пожежноi, радiацiЙноi безпеки, цивiльного захисту, безпеки
дорожнього руху, попередження побутового травматизму, дiй
випадку
надзвичайних ситуацiй тощо.

У

у

у

5.3. Порядок проведення, тематика та органiзацiя проведення iнструктажiв
з безпеки життсдiяльностi здобувачiв освiти,

порядок проведення, тематика та органiзацiя проведення iнструктажiв з
безпеки життсдiяльностi здобувачiв освiти працiвниками унiверситету,
визначаються роздiлом 8 Положення про органiзацiю роботи з охорони працi
учасникiв навчаJIьно-виховного процесу в установах i навчальних закладах,
затвердженого на
HlcTe
i науки
iни вiд 01
я 200l

рок}i N 563, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 20 листопада 2001
року за N 969/6160.

Iнструктажi з безпеки життсдiяльностi проводяться зi здобувачами освiти
пiд час проведення навч€Lпьних занять, позакласних, позанавчrLльних заходiв i
мiстять питання безпеки працi, охорони здоров'я, пожежноi, радiацiйноi
безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму, дii у
випадку надзвичайних ситуацiй тощо..
За характером i часом проведення iнструктажi з безпеки життсдiяльностi
подiляються на:
- вступний;
- первинний;
- первинний iнструктаж перед початком кожного практичного заняття;
- позаплановий;
- цiльовий.
5.3.1.Вступн

и

й iнструктаж.

Проводиться перед початком навч€Lпьних занять один раз на piK при
зарахуваннi або оформленнi студента, слухачами, аспiранта до унiверситету.
Проводиться кураторами груп. Програма вступного iнструктажу розробляеться
службою охорони працi унiверситету i затверджуеться наказом ректора..
Запис про вступний iнструктаж робиться на окремiй сторiнцi журналу
облiку навч€Lпьних занять .
ЯкЩо в журналi облiку навч.Lпьних занять така cTopiHKa вiдсутня, необхiдно
зробити вклейку згiдно форми.

5.3.2. Первинний iнструктаж.
Проводиться на початку заняття у кожному кабiнетi, лабораторii, майстернi,
СПОРТЗ€LЛi тощо, не рiдше 1 разу в семестр, наприкiнцi навчаJIьного
року перед
початком канiкул, а також за межами унiверситету, де навч€lльно-виховний
процес, пов'язаний з використанням небезпечних або шкiдливих для здоров'я
факторiв. Проводять викладачi, завiдувачi лабораторiй, кабiнетiв, майстри
виробничого навчання, куратори груп, тренери, керiвники rypTKiB.
Запис про проведення первинного iнструктажу робиться в окремому
журналi реестрацii iнструктажiв, який зберiгаеться
кожнiй лабораторii,
кабiнетi, класi, майстернi, спортзалi або iншому робочому мiсцi.
5.3.3. Первинний iнструктаж перед початком кожного практичного
заняття.
Проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичноi,
лабораторноi роботи тощо).

у

первинний iнструктаж

з

безпеки життедiяльностi проводять викладачi,

2

куратори Груп, завiдуючi лабораторiй ,майстри виробничого навчання, тренери,
керiвники гурткiв тощо. Iнструктаж проводиться зi злобувачами освiти,
запис про проведення первинного iнструктажу з безпеки життсдiяльностi
робиться в окремому журналi ресстрацii первинного, позапланового, цiльового

з

безпеки життсдiяльностi здобувачiв освiти (додаток 6), який
зберiгаеться в кожному кабiнетi, лабораторii, майстернi, ц9ху, спортзЕLлi тощо.
5.3.4. Позаплановий iнструктаж.
Проводиться у разi порушення студентами, аспiрантами вимог нормативноправових aKTiB з охорони працi, що може призвести ) чи призвело до травм,
аварiЙ, пожеж тощо, при змiнi умов виконання навчаJIьних завдань
(лабораторних робiт, виробничоi практики, професiйноi пiдготовки тощо), у разi
iнструктажiв

нещасних випадкiв за межами унiверситету.
Проводить викладач, куратор групи.
Рееструсться у журналi ре€страцii iнструктажiв.
5.3.5. Щiльовий iнструктаж.
Щiльовий iнструктаж з безпеки життедiяльностi проводиться зi здобуdачами
освiти в разi органiзацii позанавч€шьних заходiв (олiмпiади, турнiри з предметiв,
eKcKypcii, туристичнi походи, спортивнi змагання тощо), пiд час проведення
громадських, позанавч€Lпьних робiт (прибирання територiй, примiщень, науководослiдна робота на навч€ulьно-дослiднiй дiлянцi тощо).
Проводить викладач, куратор групи, тренер, керiвник гуртка, керiвник робiт.
Рееструеться у журнал i реестр ацii i нструктажi в.

Начальник вiддiлу охорони працi

Г.П. Горбачова
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безпеки життедiяльностi в ЦНТУ

обкладинка посвiдчення

Перша cTopiHKa посвiдчення

Видано
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
посада
мiсце роботи

; з о*оро",
_-л-::.
безпеки життсдiяльностi, за якими
(перелiк основних нормативно-правових aKTiB
"рuцi

голова koMicii

(прiзвище та iнiцiаrrи)
(пiдпис)

ВIДОМОСТI ПРО ПЕРIОДИЧНУ ПЕРЕВIРКУ ЗНАНЬ
Посада (фах)
виявив(ла) потрiбнi знання
(перелiк нормативно-правових
проводилася перевiрка знань)

N
голова koMicii

(пiдпис)

(rрt."rrц. Й"rцtr"")

-

Додаток .2
.Що Положення про порядок проведення

нtlвчalння i перевiрки знань з питань охорони
працi

ТИПОВIЙ ТЕМАТИЧНИIZ ПЛАН

навчання з питань охорони працi посадових осiб

тематичний план
Тема 1. Законодавство Украiни про охорону працi. OcHoBHi положення Закону
УкраiЪи "Про охорону працi", "Про загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування" та взаемозв'язок з iншими Законами Украiни. Законодавство Украiни
про працю.
Тема 2. Органiзацiя роботи з охорони працi.
Тема 3. Вибр<онебезпека виробництва i вибухозахист.
Тема 4. Пожежна безпека.
Тема 5. Електробезпека.
Тема 6. Гiгiена працi. Медичнi огляди. Профiлактика професiйних отруень i
захворювань.

тема 7. Надання домедичноi допомоги потерпiлим у разi нещасного випадку.
Тема 8. Управлiння роботами з профiлактики та лiквiдацii наслiдкiв аварiй.
Тема 9. Безпека працi в галузi.

1з

Додаток 4
до Положення про порядок проведення
навчання i перевiрки знань з питань
охорони праui та безпеки
житгсдiяльностi в ЦНТУ

Титульний аркуш журнаJIу

(пiдприсмство, установа, органiзацiя, заклад освiти)

хtурнАл

ресстрацii всryпного iнструктажу з питань охорони працi для працiвникiв
розпочато

закiнчено

ll

ll

ll

ll

20_ року

Формат А4 (2|0х297)

Форма журналу
Прiзвище,
iнiцiали,

lтч

.*
I

i

i1

iнотруктажу lбатьковi
особи, яку

виробничого
lпiдроздiлу до посада
]якоГо

приймаеться
особа, яку

,особи, яка
iiHcTpyKrye

iнструктують
6

l

l

Пiдписи

[одаток

5

до Положення про порядок проведення
навчання i перевiрки знань з питань
охорони працi та безпеки
життедiяльностi в ЦНТУ

Рекомендована форма журналу
реестрацii
iнструктажiв з питань охорони працi дп" прuцiuникiв

Тumульна сmорiнка

журнАл

реестрацii iHcTpyKTaжiB з питань охорони працi на робочому мiсцi
(кафедра, лабораторiя, майстерп",

"iддЙJощý

Розпочато "
Закiнчено "l'

20 р.
20 р.

"

Формат А4 (210 х297)

Форма эtсурналу
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Графи l0 та l l заповнюються тiльки дlя осiб,
що проходять стажування (дублювання) на
робочому Micui.

Щодаток 6

до Положення про порядок проведення
навчання i перевiрки знань з питань
охорони праui та безпеки
життсдiяльностi в I]HTY

рЕ€стрАцш

- ''.'

!

iN |Прiзвище,
iзlп iiм'я, по

]Прiзвище, iм'я, по батьковi
|Дата
lпроведення lособи, яка проводила
!.
i.
!lнструктажу ilHcTpyKTaж

|батьковi
jособи, яку

i

:Пiдписи
;особи,

]

'lнструктують
1

J

",

,особи, яка

iнструктують

J

j

яку

]iHcTpyKTye

l

j
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,Щодаток 6

до Положення про порядок проведення
навчання i перевiрки знань з питань
охорони працi та безпеки
життсдiяльностi в I]HTY

(найменування закладу освiти)
Розпочато

"

20

року

Закiнчено

"

20

року

}ItурнАл

реестрацii первинного, позапланового, цiльового iHcTpykTaжiB з безпеки
житт€дiяльностi здобувачiв освiти
( кафедра, лабораторiя,
i,-

i

iN

"-

майстерня, кабiнет, спортзал тощо)

",-,

]Прiзвище,
1iм'я, по
,з/п
jбатьковi
iособи, яку
]i

Щата

Назва

проведення

iгрупа iнструктажу,

ilНСТРУКтаЖУ

назва

:.

liнструкцii

ilнструктують

Прiзвище,
iм'я, по
батьковi,
,посада

особи, яка
проводила
iнструктаж

]

j
I

J
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6

Пiдписи
особи, яка
проводила
iнструктаж

особи, яку
iнструктують
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