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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності    

під час проведення занять в кабінеті № 30 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 30. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті № 30  проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет № 30 при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності    

під час проведення занять в кабінеті № 33 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 33. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті № 33 проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет №33  при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності   

під час проведення занять в кабінеті № 26 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 26. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті №26  проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет №26  при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності   

під час проведення занять в кабінеті № 31 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 31. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті №31  проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет №31  при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності    

під час проведення занять в кабінеті № 24 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 24. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті №24  проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет №24  при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності    

під час проведення занять в кабінеті № 28 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 28. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті №28  проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет №28  при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності   

під час проведення занять в кабінеті № 36 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті №36. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті № 36 проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет №36  при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності    

під час проведення занять в кабінеті № 5 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 5. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті № 5 проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет №5  при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності    

під час проведення занять в кабінеті № 4 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 4. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті № 4 проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет №4  при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності   

під час проведення занять в кабінеті № 17 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 17. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті № 17 проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет № 17 при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності   

під час проведення занять в кабінеті № 14 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 14. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті №14  проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет №14  при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 
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ІНСТРУКЦІЯ 

 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності    

під час проведення занять в кабінеті № 32 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Інструкція розроблена для учнів, що проходять навчання в кабінеті № 32. 

1.2. Навчальні планові заняття в кабінеті № 32 проводяться під контролем та  

       безпосереднім керівництвом викладача. 

1.3. В кабінеті слід постійно  підтримувати чистоту і порядок. 

1.4. На перерву всі учні обов’язково виходять в коридор. 

1.5. Не дозволяється заходити до кабінету у верхньому одязі, приносити насіння, цу- 

       керки, їжу та напої. Забороняється приходити до кабінету із жувальною гумкою. 

 

ІІ. Вимоги перед початком занять. 

2.1. Заходити в навчальний кабінет №32  при проведенні практичних занять без  

       дозволу викладача  не дозволяється. 

2.2. Переконатися в безпеці електрообладнання. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення  занять. 

3.1. Кожен учень займається тільки на своєму робочому місці. 

3.2. Не дозволяється класти на парти та підвіконня сумки, рюкзаки та інші сторонні  

       предмети. 

3.3. Виконувати всі вказівки викладача в процесі роботи за робочим столом. 

3.4. Забороняється під час занять вставати і ходити по кабінету без  

       дозволу викладача. 

3.5. Під час занять дозволено працювати тільки з тими предметами, які передбачені  

       курсом навчання. 

3.6. Працювати з наочними посібниками, рекомендованими викладачем. 

3.7. Забороняється розбирати наочні посібники, або псувати їх.  

3.8. Забороняється переносити навчальний матеріал із одного кабінету до іншого без  

        дозволу викладача. 

3.9. Доповісти викладачу про всі помічені недоліки під час роботи. 

 

ІV.  Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в належний стан робоче місце. 

4.2. Повернути викладачу інструмент, наочні посібники тощо. 

4.3. Здати на перевірку викладачеві зроблену роботу та захистити її. 



 

V.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. Негайно зупинити обладнання, відключити його від електромережі в таких  

       випадках: 

- при перерві подачі електричної напруги; 

- при спалахуванні дротів та за наявністю запаху горілої гуми; 

- якщо спостерігається іскріння на електроприладах; 

- в разі нещасного випадку. 

5.2. Аварійна ситуація, що може призвести до нещасного випадку, може статися 

також при ураженні електричним струмом, падінні на слизькій підлозі, пораненні 

інвентарем та інше. 

5.3. У випадку виникнення несправностей приладів під час роботи повідомити 

викладача. 

5.4. Надання першої медичної допомоги: 

- при ураженні електричним струмом -  негайно звільнити від дії електроструму, 

відключивши джерело живлення, якщо необхідно зробити штучне дихання, 

непрямий масаж серця, викликати “швидку допомогу”; 

- при пораненні – необхідно розкрити індивідуальний пакет, обробити рану 

йодом, накласти перев’язочний матеріал на рану, зав’язати бинтом; 

- при переломах, вивихах, ударах – пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

пошкоджену руку підвісити за допомогою хустки або перев’язки до шиї і 

прибинтувати до тулуба; при переломі ребер туго забинтувати груди чи 

стягнути їх рушником під час видиху; при переломі черепа прикласти 

холодний предмет (грілку з льодом) або холодну примочку; при переломі 

хребта покласти потерпілого на дошку чи повернути на живіт обличчям вниз, 

щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. 

5.5. Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами 

пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину. 

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. 

  

 

 

 


