
Рівень безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу 

 

Організація роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу здійснюється у відповідності із законами України «Про 

охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону 

здоров’я», та наказу Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. 

№563 «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»  (зі 

змінами від 20 листопада 2006 року №782), статті 26 Закону України «Про 

освіту».  

Відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці від 15.11.2004р. №255 «Про затвердження Типового положення 

про службу охорону праці» та рішення колегії МОНУ від 11.02.2010р. «Про 

стан травматизму під час навчально-виховного процесу серед вихованців, 

учнів, студентів, працівників і заходи щодо його профілактики» в центрі 

створено службу охорони праці, яку очолює заступник директора з НР. 

Затверджено Положення «Про службу охорони праці», розроблені та 

впроваджуються заходи щодо  забезпечення надійного захисту здоров’я та 

життя учнів та працівників. 

Наказом директора призначені особи, відповідальні за 

електрогосподарство, за протипожежну безпеку, за експлуатацію будівель і 

споруд, за утриманням теплових та водопровідних мереж. Пройшли навчання 

та отримали посвідчення, згідно з якими надається право виконувати роботи з 

нагляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд,  експлуатації теплових 

установок і мереж та підготовки теплових господарств до ОЗП. 

У закладі між адміністрацією Центру та трудовим колективом укладено 

колективний договір, у якому враховано основні питання, що стосуються 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів та працівників закладу 

(прийнятий на загальних зборах 15.03.2011). З усіма працівниками проведено 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці, про що свідчать відповідні 

протоколи, що оформлені в установленому порядку. 

Відповідно до ст. 13, 20 Закону України «Про охорону праці» розроблені 

щорічні комплексні заходи у вигляді спеціального додатка до колективного 

договору для досягнення встановлених нормативів з безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, запобігання випадкам виробничого та побутового 

травматизму, професійних захворювань і аварій. 

Згідно  з «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань з охорони праці» в центрі проводиться навчання та перевірка 

знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників центру за 

24-х годинною програмою. Усі посадові особи, що є членами комісії з 

перевірки знань, пройшли спеціальне навчання з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в спеціалізованих навчальних закладах та мають посвідчення 

відповідного зразка. 



Навчання та перевірка знань учнів проводиться за комплексною 

програмою, як під час навчально-виробничого процесу, так і на термін канікул, 

позаурочних заходів тощо. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону 

праці», Державних стандартів ПТО та з метою оволодіння учнями центру 

правовими і організаційними основами  охорони, безпеки та гігієни праці, 

правилами дорожнього руху, питаннями екології та охорони навколишнього 

середовища введені предмети «Охорона праці» - 30 годин, «Правила 

дорожнього руху» - 8 годин, які рекомендовані Міністерством освіти і науки 

України. Розроблені робочі навчальні програми з перелічених предметів 

відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти. Викладання 

предметів проводять педагогічні працівники, які мають відповідну підготовку 

та атестовані з охорони праці. 

У Центрі обладнаний і функціонує кабінет «Охорони праці», що 

забезпечений відповідною комплексно-методичною документацією та 

наочністю. У ньому здійснюється навчання з охорони праці та проводяться 

колективні інструктажі за відповідними інструкціями, які затверджені в 

установленому порядку. Кожна інструкція має свій номер та зареєстрована в 

реєстраційному журналі. 

При прийомі на роботу до Центру всі працівники проходять вступний 

інструктаж призначеними наказом директора посадовими особами за 

«Інструкцією з проведення вступного інструктажу», затвердженою директором 

Центру. Первинні та повторні інструктажі працівників на робочих місцях 

проводяться керівниками структурних підрозділів. Повторні інструктажі 

проводяться  через шість місяців. 

Навчання та інструктування учнів здійснюється відповідно до  наказу 

Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003р. №244 «Про навчання 

неповнолітніх професіям». Результати навчання та інструктування  фіксуються 

в журналах, протоколах. Учні та працівники регулярно, з чіткою 

періодичністю, проводяться медичні огляди. 

У Центрі розроблені та затверджені директором «Положення про службу 

охорони праці», «Положення про енергетичну службу», «Положення про 

навчання, інструктаж і перевірку знань працівників та учнів центру з питань 

охорони праці», «Положення про безпечну та надійну експлуатацію 

виробничих будівель і споруд», «Інструкції з охорони праці» для всіх професій 

при роботі на обладнанні та устаткуванні. 

У Центрі ведуться журнали інструктажів з охорони праці для учнів 

кожної навчальної групи. У навчальних кабінетах, лабораторії розроблені 

інструкції з пожежної безпеки, ведуться журнали з охорони праці. З метою 

підвищення знань учнів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, запобігання 

травматизму, майстрами виробничого навчання в Центрі проводяться кожен 

місяць інструктажі з охорони праці, інструктажі з пожежної безпеки, 

електробезпеки, правил дорожнього руху, поведінки на воді в літній та зимовий 

період, інструктажі з профілактики нещасних випадків в передсвяткові дні. 

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності учнів проводиться щорічно 

перед початком нового навчального року і фіксується в журналах теоретичного 



навчання. Первинні інструктажі проводяться перед початком вивчення кожної 

нової теми виробничого навчання. 

Навчальні кабінети, майстерні, навчальні робочі місця відповідають 

вимогам нормативних документів з охорони праці. 

Приміщення Центру забезпечені в необхідній кількості вогнегасниками, 

пожежними кранами; електрообладнання майстерень та кабінетів заземлене. 

Стан заземлення перевіряється щорічно. З метою створення безпечних умов 

праці і навчання в навчальних приміщеннях кабінетах, лабораторіях, 

навчально-виробничих майстернях створені куточки з охорони праці, в 

наявності медичні аптечки, інструктивний матеріал. 

Щорічно перед початком навчального року дотримання вимог охорони 

праці, гігієни та виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки підлягає 

обов’язковій перевірці службами пожежного, санітарно-епідеміологічного 

нагляду, держгірпромнагляду, енергонагляду. За результатами перевірки 

складається акт готовності навчального закладу до нового навчального року, 

який затверджується Управлінням освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації.     

Періодично стан дотримання чинного законодавства з охорони праці, 

пожежної безпеки, промислової санітарії та гігієни, енергозбереження, 

енергонагляду перевіряється спеціалістами відповідних контролюючих органів, 

про що складаються відповідні акти та надаються приписи на усунення 

порушень. Адміністрація центру оперативно реагує на них та вживає заходів 

щодо усунення недоліків. 

Виконання заходів щодо впровадження законів України «Про охорону 

праці», «Про безпеку дорожнього руху», «Про пожежну безпеку», «Про 

охорону здоров’я» в Центрі знаходяться на належному рівні. 

За наслідками проведеного аналізу можна зробити висновок, що в 

навчальному закладі створені належні умови для збереження здоров’я 

учасників навчально-виховного процесу, адекватні можливостям Центру. 

Працівники регулярно отримують інформацію про зміни в нормативних актах. 

Результати роботи з дотримання охорони праці та протипожежної безпеки – 

відсутність нещасних випадків серед педагогічних працівників та учнів під час 

навчально-виховного процесу. 
 


