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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України 26.12.2017 № 1669
Зареєстровано в Мінюсті України
23 січня 2018 р. за № 100/31552

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього
процесу в установах і закладах освіти

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону
України «Про охорону праці» і поширюється на заклади дошкільної, загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), позашкільної, спеціалізованої, фахової передвищої, вищої
освіти та заклади післядипломної освіти, установи, що належать до сфери управління
Міністерства освіти і науки України (далі - заклади освіти).
2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів
та працівників закладів освіти), а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо
забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання
травматизму.
3. Заклади освіти у своїй діяльності керуються нормативно-правовими актами з питань
охорони праці, цим Положенням.
4. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти
покладається на їх керівників.
5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів,
студентів, курсантів, слухачів, аспірантів (далі - здобувачі освіти) та працівників закладів
освіти проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року № 15 (далі - Типове положення), та
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в
закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки
України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304,
(далі - Положення про навчання).
6. Інструктажі з питань охорони праці із здобувачами освіти та працівниками закладів
освіти проводяться відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки
життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки,
цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки
побуту тощо, проводяться відповідно до Положення про навчання.

IV. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці і безпеки
життєдіяльності в закладах освіти

3. Декан факультету:

1) забезпечує створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу;
2) забезпечує проведення навчальних занять, виробничої практики студентів, науководослідних та інших робіт на кафедрах, у студентських наукових гуртках і наукових товариствах
відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;
3) керує розробленням і періодичним переглядом інструкцій з охорони праці та інструкцій з
безпеки під час проведення навчання, узгоджує їх із службою охорони праці, безпеки
життєдіяльності та подає на затвердження керівнику закладу освіти;
4) організовує на факультеті проведення інструктажів для здобувачів освіти з питань безпеки
життєдіяльності;
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5) забезпечує навчання та перевірку знань працівників факультету з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності;
6) організовує допомогу в підготовці студентських загонів, перевіряє наявність безпечних і
нешкідливих умов праці і відпочинку в місцях їх дислокації;
7) сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових
актів з питань охорони праці;
8) контролює внесення питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності в підручники,
навчальні і методичні посібники з дисциплін, що викладаються на кафедрах факультету;
9) забезпечує спільно з представником профспілки систематичний розгляд на засіданнях
факультету стану умов праці та навчання у підрозділах, організовує вивчення, узагальнення і
поширення передового досвіду з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
10) бере участь у проведенні міжкафедральних нарад, конференцій з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності;
11) бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності
колективного договору (угоди).

4. Завідувач кафедри:

1) є відповідальним за створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу на
кафедрі;
2) вносить питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності в освітні програми, методичні
рекомендації до лабораторних робіт, курсових та дипломних робіт і проектів;
3) організовує розроблення і періодичний перегляд (один раз на 5 років) інструкцій з охорони
праці та інструкцій з безпеки під час проведення навчання, узгоджує їх із службою охорони
праці закладу освіти та подає на затвердження керівнику;
4) проводить з кожним працівником кафедри інструктажі з охорони праці, оформляє у журналі
відповідно до Типового положення.
5) організовує проведення із студентами інструктажів з охорони праці та безпеки
життєдіяльності;
6) забезпечує навчання і перевірку знань з питань охорони праці студентів та працівників, які
працюють в умовах підвищеної небезпеки;
7) складає і направляє заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям;
8) забезпечує своєчасну явку на періодичний медичний огляд працівників відповідно до наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації
проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій,
виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2002 року за № 639/6927 (із змінами);
9) здійснює спільно з представником профспілки контроль за станом охорони праці, безпеки
життєдіяльності;
10) бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності
колективного договору (угоди);
11) при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених
Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.
5. Завідувач кабінету, лабораторії, майстерні, навчально-виробничої майстерні,
старший майстер, майстер виробничого навчання:
1) є відповідальним за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів,
інвентарю тощо;
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2) не допускає до проведення навчальних занять або робіт здобувачів освіти та працівників
закладу освіти без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту;
3) вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту здобувачів освіти та працівників закладу освіти згідно з
Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям;
4) відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з
безпеки під час проведення навчання в кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих
майстернях, навчальних господарствах, спортивних залах тощо;
5) дозволяє використання обладнання, встановленого в лабораторіях, кабінетах, навчальних
господарствах, цехах, на дільницях, полігонах, що передбачено типовими переліками,
затвердженими Міністерством освіти і науки України;
6) контролює дотримання безпечних і нешкідливих умов проведення виробничої практики
здобувачів освіти на підприємствах, в установах і організаціях, не дозволяє виконання робіт, не
передбачених умовами договору;
7) проводить інструктажі з охорони праці під час навчально-виробничого процесу;
8) проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності або контролює їх проведення викладачем,
учителем;
9) бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності
колективного договору (угоди);
10) при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених
Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.
6. Викладач, учитель, класовод, куратор групи, класний керівник, вихователь:
1) є відповідальним за збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього
процесу;
2) забезпечує проведення освітнього процесу, що регламентується законодавчими та
нормативно-правовими актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
3) організовує вивчення здобувачами освіти правил і норм з охорони праці, безпеки
життєдіяльності;
4) проводить інструктажі із здобувачами освіти:
> з охорони праці під час проведення трудового навчання і виробничої практики відповідно
до Типового положення;
> з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних,
позашкільних заходів:
> вступний на початку навчального року - з реєстрацією вступного інструктажу з безпеки
життєдіяльності здобувачів освіти в журналі обліку навчальних занять (додаток 1) на
сторінці класного керівника, куратора групи;
> первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в журналі реєстрації
первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки
життєдіяльності (додаток 2);
> первинний інструктаж перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної
роботи тощо) - з реєстрацією в журналах обліку навчальних занять і виробничого
навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо;
5) здійснює контроль за виконанням здобувачами освіти правил (інструкцій) з безпеки;
6) проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти під
час освітнього процесу;
7) проводить профілактичну роботу серед здобувачів освіти щодо вимог особистої безпеки у
побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в
громадських місцях, на об'єктах мережі торгівлі тощо);
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8) при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених
Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

Керівник науково-дослідної роботи (теми):

1) здійснює безпосереднє керівництво і є відповідальним за організацію і забезпечення
безпечних і нешкідливих умов проведення науково-дослідної і дослідно-конструкторської
роботи відповідно до законодавства з охорони праці, цього Положення;
2) організовує проведення науково-дослідної роботи лише за наявності приміщень, приладів,
установок, обладнання, устаткування, що відповідає вимогам стандартів безпеки праці,
правилам і нормам з охорони праці;
3) відповідає за безпечну експлуатацію приладів, установок, обладнання, а також захисних,
сигнальних і протипожежних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, посудин, що
працюють під тиском, безпечне використання, забезпечення і транспортування вибухових,
отруйних, радіоактивних, легкозаймистих та інших шкідливих для життя і здоров'я речовин;
4) проводить первинний (на робочому місці), повторний, позаплановий інструктажі з охорони
праці із учасниками освітнього процесу відповідно до Типового положення, допускає до
самостійної роботи;
5) розробляє інструкції щодо безпечного використання нових матеріалів, обладнання,
проведення відповідних процесів;
6) сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових
актів з питань охорони праці;
7) бере участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного
договору (угоди);
8) при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживає заходів, передбачених
Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

Головний бухгалтер (бухгалтер):

1) здійснює контроль за витратами коштів, що виділяються на виконання заходів розділу з
охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), забезпечує виконання
заходів, передбачених нормативно-правовими актами з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності;
2) веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів з охорони праці, готує довідку
керівнику закладу освіти про фактичні витрати коштів на виконання цих робіт;
3) організовує передплату періодичних видань з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності.

Начальник відділу кадрів (інспектор відділу кадрів):

1) оформляє на роботу осіб, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з
охорони праці, а також переведення на іншу роботу за медичною довідкою про проходження
попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, зазначеною у додатку 8
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (далі - медична довідка);
2) оформляє на роботу осіб після попереднього медичного огляду в закладах охорони
здоров’я, а також направляє на періодичний медичний огляд осіб, які залучаються до робіт
підвищеної небезпеки, зберігає їх медичні довідки;
3) оформляє направлення працівників закладу освіти, залучених до робіт підвищеної
небезпеки, на спеціальне навчання і перевірку знань з охорони праці;
4) оформляє на роботу жінок і осіб віком до вісімнадцяти років з урахуванням законодавчих та
нормативно-правових актів про застосування праці неповнолітніх і жінок;
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5) контролює наявність посадових інструкцій з блоком питань з охорони праці, безпеки
життєдіяльності.

VIII. Порядок проведення
життєдіяльності

та

реєстрації

інструктажів

з

безпеки

1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться із здобувачами освіти. Інструктажі
містять питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки
дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.
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