
Організація охорони праці в Центральноукраїнському державному
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

В  Центральноукраїнському  державному  педагогічному  університеті  імені
Володимира Винниченка працює служба охорони праці.

Згідно  Положення  про  організацію  роботи  з  охорони  праці  та  безпеки
життєдіяльності  учасників  освітнього  процесу  в  установах  і  закладах  освіти,
затвердженого наказом МОН №1669 від 26.12.2017 р., в університеті проводяться
інструктажі з безпеки життєдіяльності  викладачів,  співробітників та студентів та
здійснюється  перевірка  знань  з  охорони  праці  викладачів  та  працівників
адміністративно-управлінського  складу.  При  прийомі  на  роботу  всі  працівники
проходять  попередній  медичний  огляд.  Для  працівників,  зайнятих  на  роботах  з
підвищеною  небезпекою  і  шкідливими  умовами  праці,  проводиться  періодичні
медичні огляди в медичному закладі згідно договору. 

Інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
для співробітників університету:

Вступний інструктаж  проводиться  зі  всіма  працівниками  при  прийомі  на
роботу інженером з охорони праці.

Первинний інструктаж  проводиться  з  викладачами  та  співробітниками  на
робочому місці завідувачами кафедр і керівниками структурних підрозділів. 

Повторний інструктаж  проводиться  на  робочому  місці  один  раз  на  шість
місяців або там, де робочий процес пов'язаний з небезпечними та шкідливими для
здоров’я факторами, – один раз на три місяці. 

Позаплановий та цільовий інструктажі проводяться у разі  необхідності.

Інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
для студентів університету:

Вступний інструктаж  з  охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності  зі
студентами  проводиться  при  зарахуванні  до  університету  та  перед  початком
навчальних занять один раз на рік. Службою охорони праці проводиться навчання з
кураторами груп, які в свою чергу інструктують здобувачів освіти перед початком
навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти
на  основі  орієнтовного  переліку  питань  вступного  інструктажу  з  безпеки
життєдіяльності для здобувачів освіти. Програма та порядок проведення вступного
інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника закладу
освіти.

Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку
навчальних занять.

Первинний інструктаж  проводиться  на  початку  занять  у  кожному  кабінеті,
лабораторії,  майстерні,  спортзалі,  наприкінці  навчального  року  перед  початком
канікул, а також за межами навчального закладу, де навчальний процес пов’язаний з
використанням  небезпечних  або  шкідливих  для  здоров’я  факторів.  Первинний
інструктаж з безпеки життєдіяльності проводять викладачі, куратори груп. 

Первинний  інструктаж  з  безпеки  життєдіяльності,  який  проводиться  перед
початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної  роботи  тощо),
реєструється  в  журналі  обліку  навчальних  занять,  виробничого  навчання  на
сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.



Первинний  інструктаж  проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,
пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів.

Позаплановий інструктаж  з  безпеки  життєдіяльності  зі  студентами  та
аспірантами проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів
з  охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності,  що  може  призвести  чи  призвело  до
травм,  аварій,  пожеж  тощо,  зміни  умов  виконання  навчальних  завдань
(лабораторних робіт, виробничої практики тощо), нещасних випадків.

Цільовий інструктаж проводиться зі студентами, аспірантами у разі організації
позанавчальних заходів (екскурсії, турпоходи, спортивні змагання тощо).

Реєстрація  первинного,  позапланового,  цільового  інструктажів  з  безпеки
життєдіяльності  проводиться  в  журналі  реєстрації  первинного,  позапланового,
цільового  інструктажів  здобувачів  освіти  з  безпеки  життєдіяльності,  що
зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо.


