
Витяги з Рекомендацій 
по організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в навчальних підрозділах  

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

(інститути, факультети, кафедри). 

 

1.Загальні положення 

1. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.2001р. №563 директор 

інституту, декан факультету, керівник кафедри в межах своїх повноважень: 

1.1. Забезпечує створення здорових і безпечних умов проведення навчальних 

занять, організовує проведення інструктажів учасників навчально-виховного 

процесу 

 

2. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності 

студентів, аспірантів, працівників Університету проводяться відповідно до 

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 МОН України від 18.04.2006 №304.  

 

2.Перелік документів з безпеки життєдіяльності які мають бути: 
- наказ про призначення кураторів груп. 

- розпорядження керівника інституту, факультету про призначення кураторів 

груп та інших осіб, відповідальних за проведення інструктажів студентів. 

 

6. Інструкції з безпеки життєдіяльності, пожежної та техногенної безпеки, 

надання першої долікарської допомоги потерпілим, - для студентів : 

Ін.№4- Вступний інструктаж для студентів ДВНЗ «КНЕУ ім.. Вадима Гетьмана» 

з безпеки життєдіяльності (додаток 14); 

Ін.№39-З охорони праці при експлуатації електропобутових приладів та 

побутової апаратури в студентських гуртожитках (додаток 15); 

Ін.№42- З охорони праці при експлуатації газових плит (додаток 16); 

Ін.№50- З охорони праці для користувачів персональних комп’ютерів (додаток 

10); 

Ін.№52- З охорони праці для студентів (додаток 17); 

Ін.№55- З охорони праці при проведені занять з фізичної культури і спорту 

(додаток 18); 

Ін.№95- З надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних 

випадках (додаток 12); 

Правила пожежної безпеки; 

Правила, інструкції, пам’ятки дій в надзвичайних ситуаціях, безпеки 

дорожнього руху, безпеки в побуті та в громадському транспорті. 

8. Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для 

студентів (додаток 2). 



9. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з 

безпеки життєдіяльності студентів (додаток 3). 

11. Журнал реєстрації інструктажу з пожежної безпеки (додаток 6). 

4. Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з студентами, 

аспірантами 

З студентами та аспірантами Університету у процесі навчання проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, 

пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження 

побутового травматизму, дії у випадку надзвичайних ситуацій тощо. 

Студенти та аспіранти, які інструктуються, розписуються в журналі, який 

складається із окремих аркушів формату А4 зшитих, пронумерованих та 

скріплених печаткою деканату (форма сторінок - додаток 2-3). 

4.1. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності з студентами та 

аспірантами проводиться перед початком навчальних занять один раз на рік, 

а також при зарахуванні або оформленні до Університету відповідальними за 

охорону праці навчальних підрозділів, кураторами груп, особами 

відповідальними за проведення інструктажів студентів. 

Перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності (додаток 4). 

Запис про проведення вступного інструктажу робиться на окремій сторінці 

журналу обліку навчальних занять, або в журналі зшитому із окремих аркушів 

формату А4, пронумерованих, прошитих та скріплених печаткою деканату 

(форма – додаток 2). 

 

 

 


