
Міністерство освіти і науки України 

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації 

 

Державний навчальний заклад 

“Березанський професійний аграрний ліцей” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інструкція з охорони праці №___ 

для викладача ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березань 



Міністерство освіти і науки України 

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 

 
Державний навчальний заклад 

 «Бережанський професійний аграрний ліцей» 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по ДНЗ «Березанський 

професійний аграрний ліцей» 
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Інструкція з охорони праці №___ 

для викладача ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей» 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Дана інструкція для викладача є нормативним документом, що містить 

обов'язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконання ним робіт, 

визначених його функціональними обов'язками на даному робочому місці. 

1.2. До роботи викладачем допускаються після вивчення даної інструкції особи, які 

пройшли попередній медичний огляд, мають вищу або середню-спеціальну  педагогічну 

освіту, при необхідності пройшли стажування протягом 2-15 змін під керівництвом 

досвідчених працівників, пройшли вступний та первинний (на робочому місці) інструктажі з 

питань охорони праці, пожежної безпеки, інструктаж і перевірку знань з електробезпеки і 

отримали 1-шу кваліфікаційну групу. 

1.3. В обов’язки вчителя  входить здійснення навчального процесу. 

1.4. В процесі роботи викладач проходить повторний інструктаж на робочому місці 1 

раз в 6 місяців. 

1.5. Робоче місце викладача повинно бути забезпечене необхідним обладнанням та 

утримуватись у чистоті. 

1.6. При виконанні робіт на даному робочому місці має місце вплив таких шкідливих факторів: 

 ураження електричним струмом; 

 травмування  колючими  та ріжучими предметами; 

1.7. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов'язаної з його прямими 

обов'язками, якщо створилась небезпечна для його життя ситуація, або для людей, які його 

оточують, і навколишнього середовища. 

Викладач зобов'язаний: 

1.8. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

1.9. Утримувати в чистоті робоче місце. 

1.10. Періодично проходити медичне обстеження. 

1.11. Виконувати тільки ту роботу за якою пройдено інструктаж з охорони праці і до якої 

допущений. 

1.12. Бережно відноситись до устаткування і обладнання та використовувати його за призначенням. 

1.13. При виявленні будь-яких несправностей обладнання, повідомити про це  

керівництво і до усунення неполадок  до роботи не приступати. 

1.14. Знати і виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правил 

користування засобами колективного та індивідуального захисту. 

1.15. Забороняється приступати до роботи у стані алкогольного або наркотичного 

сп’яніння, а також в хворобливому або стомленому стані. 

1.16. Співпрацювати з керівництвом закладу у справі створення безпечних і нешкідливих 

умов праці, повідомляти про порушення вимог охорони праці і пожежного режиму. 



1.17. Виконувати вимоги пожежної безпеки, знати розміщення та вміти користуватись 

первинними засобами пожежогасіння. 

1.18. Кожен працівник повинен знати місце знаходження медичної аптечки, вміти  

користуватись медикаментами з аптечки і надавати першу долікарську допомогу. 

1.19. При травмуванні зверніться за медичною допомогою і повідомте про це адміністрацію. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи. 

2.1. Перевірити санітарно-гігієнічний стан приміщення. 

2.2. Перевірити наявність засобів пожежогасіння. 

2.3. Знати шляхи евакуації учнів на випадок аварійних ситуацій. 

2.4. Знати місце знаходження загального електрощита і вміти відключити подачу електроенергії. 

2.6. Підготувати до роботи своє робоче місце: 

 прибрати всі сторонні предмети; 

 перевірити справність технічних засобів, штепсельних вилок і розеток, наявність і 

справність заземлення; 

 перевірити справність інструментів, інвентарь, розмістити його в зручному для 

роботи місці та  порядку. 

2.7. Оглянути робоче місце, впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене, підлога 

на робочому місці справна, суха і чиста (неслизька). 

2.8. Про виявлені несправності повідомити адміністрацію навчального закладу. 

Приступати до роботи дозволяється лише після їх усунення. 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи. 

3.1. Робоче місце викладача повинно бути зручним для працівника, повинно мати 

відповідне освітлення, утримуватись в чистоті і порядку. Не дозволяється захаращувати  

його сторонніми предметами. 

3.2. Не припускати поспішність у роботі, працювати з дотриманням безпечних 

прийомів і методів праці. 

3.3. Слідкувати за дисципліною в учбовому приміщенні, не допускати пошкодження 

інструментів та обладнання, використання їх не за призначенням. 

3.4. Не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для 

запобігання можливого захворювання. 

3.5. Робити короткочасні перерви на 5-10 хвилин, для відпочинку використовувати 

зручний стілець. 

3.6. Використовувати інструменти та інвентар тільки за призначенням. 

3.7. Не допускати скупчення сторонніх предметів на  робочому місці. 

3.8. При використанні електричного та іншого обладнання, устаткування, апаратів, 

засобів механізації і пристосувань викладач повинен керуватись правилами та інструкціями, що 

викладені в паспортах (технічних описах) на ці прилади і апарати, обладнання, устаткування. 

3.9. Перед вмиканням електроприладів та іншого електроустаткування викладач 

повинен перевірити відповідність напруги приладу (вказується в паспорті приладу) напрузі в 

живлячій електромережі, а також наявність заземлення. 

3.10. Не залишати апарати, обладнання, устаткування включеними  в електромережу  без нагляду. 

3.11. Відключити апарати, обладнання, устаткування від мережі живлення при 

перебоях в подачі електроенергії, під час грози тощо. 

3.12. При виявлені несправностей під час роботи апаратів, обладнання, устаткування, 

обладнання, необхідно викликати спеціаліста, який здійснює їх сервісне обслуговування. 

Забороняється ліквідовувати несправності самому, чи доручати цю роботу стороннім особам. 

Забороняється: 

3.13. Працювати на несправному обладнанні та з несправним заземленням. 

3.14. Працювати при недостатньому освітленні. 

3.15. Вмикати електроустаткування мокрими руками. 

3.16. Відкривати і знімати запобіжні пристрої, огородження під час роботи 

устаткування, обладнання тощо. 



3.17. Користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами без 

попереднього навчання роботи з ними. 

3.18. Самостійно усувати несправності устаткування, обладнання, при виявленні 

несправностей негайно припинити роботу і викликати спеціаліста, що здійснює їх обслуговування. 

3.19. Користуватись саморобними електронагрівальними приладами. 

3.20. Підіймати і переносити самому вантаж, що перевищує допустимі норми (для жінок 7-10 кг). 

3.21. Палити та приймати їжу на робочому місці, це слід робити в спеціально 

відведених місцях. 

3.22. Використовувати відкритий вогонь, легкозаймисті та горючі речовини, кислоти, 

ртуть, інші сильнодіючі та отруйні речовини. 

4.   Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

4.1. Привести в порядок своє робоче місце. 

4.2. Вимкнути освітлення, відключити працюючі апарати, обладнання, устаткування 

від  електромережі. 

4.3. Перевірити, чи усі учні покинули учбове приміщення, замкнути приміщення і 

здати його в установленому порядку. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

5.1. При виникненні аварійної ситуації працівник повинен: 

5.1.1. Припинити роботу, виключити апарати, обладнання, устаткування, усунути 

джерело небезпеки, якщо це можливо, покинути небезпечну зону. 

5.1.2. Попередити працюючих про небезпеку. 

5.1.3. Повідомити керівника закладу про виникнення аварійної ситуації. 

5.1.4. Допомагати в усуненні аварійної ситуації. 

5.2. При нещасних випадках з людьми необхідно надати першу долікарську допомогу, 

викликати швидку медичну допомогу за тел. – 103, поставити до відома керівництво, вжити 

заходи для збереження обставин при яких трапився нещасний випадок, якщо це не створює 

загрози для життя і здоров'я інших працівників. 

5.3. У випадку загоряння необхідно: 

5.3.1. Зачинити вікна, кватирки, відключити електроприлади, вентиляцію, винести у 

безпечне місце горючі рідини. 

5.3.2. Приступити до гасіння загоряння, застосовуючи первинні засоби пожежогасіння. 

5.4. Полум'я необхідно гасити слідуючими засобами: 

5.4.1. При загорянні рідин, які змішуються з водою - будь-яким вогнегасником, 

струменем води, піском. 

5.4.2. При загорянні речовин, які не змішуються з водою – вогнегасниками 

порошковими, вуглекислотними, піском, покривалами. 

5.4.3. Для гасіння палаючої електропроводки, електроприладів необхідно спочатку 

відключити від електромережі: вимкнути з розетки або вимкнути рубильник на електрощиті і 

гасити порошковим або вуглекислотним  вогнегасником. 

5.4.4. При загорянні легкозаймистих речовин для їх гасіння застосовують будь-які 

вогнегасники, пісок, сукняні покривала. 

5.4.5. Для гасіння палаючих дерев'яних частин застосовують будь-які засоби пожежогасіння. 

5.5. Вжити заходів для евакуації  та збереження матеріальних цінностей. 

5.6. Після прибуття пожежних підрозділів виконувати розпорядження керівника 

гасіння пожежі. 

 6. Надання першої медичної допомоги. 

Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану 

потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження. У разі різкого 

порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання та 

зовнішній масаж серця, викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103. 

Дії при уражені електричним струмом: 



 необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши 

електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення-відтягнути його 

від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал; 

 за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання 

і непрямий масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про 

різке погіршення кровообігу мізку. При такому стані оживлення починати необхідно 

негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.   

Дії при пораненні: 

 для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний 

пакет, накласти на рану стерильний перев'язувальний матеріал і зав'язати її бинтом; 

 якщо індивідуального пакету немає, то для перев'язки необхідно використати чисту 

носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що 

приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель йоду, щоб 

одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. 

Дії при переломах, вивихах,ударах, розтягненні: 

 при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, 

фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. 

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї 

і прибинтувати до тулубу; 

 при передбаченому п5ереломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча 

з вуха або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом 

або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку; 

 при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не 

підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при 

цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку; 

 при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, 

необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху. 

Дії при теплових опіках: 

 при опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати 

пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом; 

 при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, 

змоченою етиловим спиртом; при опіках другого ступення (пухирі) обпечене місце 

обробляють спиртом, 3% марганцевим розчином або 5% розчином таніну; 

 при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану 

стерильною пов'язкою та викликають лікаря. 

Дії  при кровотечі: 

 для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву 

рану закрити перев'язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її 

зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хв; якщо кровотеча зупинилась, 

то , не знімаючи накладеного матеріалу; поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого 

пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском); 

 при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, треба здавлювати 

кровоносні судини, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у 

суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; 

 при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

_________________________________________ ___________ __________________________ 

Посада керівника підрозділу                                        підпис             прізвище та ініціали 

 

Погоджено: 

Інженер з охорони праці                   О.С. Бережна 


