
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

02.09.2019                                   смт Нова Водолага                                   № 187 

 

Про перегляд та затвердження інструкцій  

з охорони праці, безпеки життєдіяльності,  

пожежної та електробезпеки для учнів та 

працівників закладу у 2019 році 

 

  Відповідно  до  “Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, 

затвердженого наказом Міністерерства освіти і науки України від 31.08.2001 

року № 563 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки  

України від 20.11.2006), “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, 

затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 29.01.1998№ 9)                  

(із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики        

від 30.03.2017 № 526) з метою попередження травматизму серед учасників 

освітнього процесу, запобігання порушень вимог охорони праці з боку 

працівників школи при виконанні ними робіт певного виду або за певною 

професією на робочих місцях  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Керівникам структурних підрозділів Калашник Л.Б., заступнику директора з 

навчально-виховної роботи, Черниш І.В., заступнику директора з виховної 

роботи, Коротецького В.П., заступника директора з адміністративно-

господарської роботи та Калашник Ю.О., інженеру з охорони праці до 

02.10.2019 року: 

- переглянути та доопрацювати   діючі в підрозділах інструкції з охорони праці 

пожежної та елелектробезпеки, які  були розроблені  на підставі затвердженого 
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штатного розпису та згідно “Державного класифікатора України. 

Класифікатора професій” ДК 003-2010; 

- відповідно вище зазначеного переліку переглянути  та доопрацювати у 

відповідності до змін чинного законодавства інструкції з охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності учнів та пожежної та електробезпеки термін дії яких 

закінчився; 

- присвоїти кожній інструкції  індивідуальний номер. 

2. Затвердити інструкції з охорони праці, безпеки житєдіяльності для 

учнів(вихованців), пожежної та електробезпеки (перелік додається). 

3. Інженеру з охорони праці Калашник Ю.О.: 

- забезпечити контроль за своєчасний перегляд інструкцій у відповідності до 

положення про розробку інструкцій з охорони праці від 30.03.2017 № 526, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.06.2017за №778/30647; 

- реєстрацію і видачу інструкцій у журналі реєстрації та обліку інструкцій вести 

відповідно до положення про розробку інструкцій з охорони праці від 

30.03.2017 № 526, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

21.06.2017за №778/30647. 

4. Керівникам структурних підрозділів Калашник Л.Б., заступнику директора з 

навчально-виховної роботи, Черниш І.В., заступнику директора з виховної 

роботи, Коротецького В.П., заступника директора з адміністративно-

господарської роботи та Калашник Ю.О., інженеру з охорони праці, у своїй 

роботі керуватися чинними нормативно-правовими документами з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор         С.Ю.Єрмаков 

Калашник 
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 З наказом від 02.09.2019 № 187 ознайомлені: 

Калашник Л.Б._____________ 

Черниш І.В.____________ 

Коротецьий В.П.________________ 

Калашник Ю.О.__________________
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Додаток 1 

до наказу КЗ «НСШ» ХОР 

02.09.2019 № 187 

 

 

1. № 2 «З охорони праці для  директора» 

2. №3 «З охорони праці для заступника директора з НВР» 

3. №4 « З охорони праці для заступника директора з ВР» 

4. № 5 «Заступнику директора з АГР» 

5. № 7 «3 охорони праці для помічника вихователя» 

6. № 8 «3 охорони праці для сторожа» 

7. № 9 «3 безпечного перебування учнів(вихованців) у кімнатах гуртожитку» 

8. № 10 «3 охорони праці при роботі з ртутними приладами» 

9. № 11 «3 охорони праці для прибиральниць службових приміщень» 

10. № 12 «3 охорони праці для водія, що зайнятий перевезенням учнів 

автобусом» 

11. № 13 «3 охорони праці для працівників харчоблоку» 

12.  № 14 «3 охорони праці  при виконанні столярних робіт» 

13. № 15 «3 охорони праці під час очищення покрівлі від наслідків дії 

атмосферних опадів (снігу, обледенінні, полою)» 

14.  № 16 «3 охорони праці під час роботи з використанням переносних 

інструментів (дреля пересного трансформатора, довбальника, шліфувальника, 

пилки, рубанка» 

15. № 17 «3 охорони праці лікаря» 

16. № 18 «З охорони праці інструктора ЛФК під час  занять лікувальною 

фізкультурою» 

17.  № 19 «3 охорони праці, безпеки життєдіяльності під час обходу  об’єкта 

сторожем» 

18. № 20 «З охорони праці, безпеки життєдіяльності під час прибирання снігу» 

19. № 21 «3 охорони праці для  електрика» 

20. № 22 «З охорони праці  та безпеки життєдіяльності при проведенні 

загальношкільних заходів, а також заходів із залученням великої кількості 

маси людей» 

21. № 23 «3 охорони праці і техніки безпеки при проведенні фізіотерапевтичних 

процедур» 

22. № 24« З охорони праці для медичного персоналу щодо безпечної експлуатації 

низькочастотного апарату “АМПЛИПУЛЬС”» 

23.  № 25 «З безпечної експлуатації стаціонарної лампи “СОЛЛЮКС”» 

24.  № 26 «3 пожежної безпеки в складах горючих газів» 

25.  № 27 «3 охорони праці, безпеки життєдіяльності під час об’єкта сторожем» 
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26.  № 28 «3 безпеки життєдіяльності під час занять рухливими спортивними 

іграми» 

27.  №29 «3 безпеки життєдіяльності під час занять легкою атлетикою» 

28. № 30 «З  безпеки життєдіяльності під час проведення спортивно-массових 

заходів в навчальних класах» 

29.  № 31 

30. № 32 «З безпеки життєдіяльності під час занять з фізичної культури та 

спорту» 

31. № 33 «З безпеки життєдіяльності під час занять гімнастикою» 

32.  № 34 «3 безпечного використання працівниками машини для переробки 

овочів МПО-1» 

33. №35 «3 безпеки життєдіяльності при користуванні посудомийною машиною» 

34. № 36  «3 безпечного використання працівниками стерилізатора парового 

ВКУ-50 » 

35. № 37 «3 безпеки життєдіяльності при експлуатації машини по замішуванню 

тіста» 

36. № 38 «3 охоронипраці при  виконанні робіт зі склом» 

37. № 39 «3  безпеки життєдіяльності для електрозварювальних робіт» 

38. № 40 «3 охорони праці при виконанні зварювальних робіт» 

39.  № 41 «3 безпеки життєдіяльності для учнів(вихованців) під час ручної 

обробки деревини» 

40. № 42 «3 охорони праці для працівників котельні» 

41. № 43 « 3 безпеки життєдіяльності   при пранні та прасуванні білизни» 

42.  № 44 «3 охорони праці для слюсаря-сантехника» 

43.  № 45 «3 безпеки життєдіяльності   під час перевезення людей на вантажному 

транспорті» 

44. № 46 «3  безпеки життєдіяльності  перед виїздом автомобіля з гаража» 

45. № 47 «3 електробезпеки для І групи» 

46.  № 48 «3 пожежної безпеки для працівників» 

47. № 49 «3 пожежної безпеки  в складських приміщеннях» 

48. № 50 «3 пожежної безпеки в гаражах» 

49. №51«З безпечного використання холодильника  АРІСТОН» 

50. №52«З безпечного використання холодильника POLAIR» 

51. № 53 «3 охорони праці для комірника продовольчої комори» 

52. № 54 «З охорони праці для вчителя, класного керівникика, керівника гуртка» 

53. № 55  «3 охорони праці для секретаря-друкарки» 

54. № 56 «3 охорони праці для сестри медичної з дієтичного харчування» 

55. № 57 «3 охорони праці для кастелянки» 

56. № 58  «3 охорони праці для плиточно-лицювальних робіт» 
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57. № 59 «3  безпеки життєдіяльності для покрівельних робіт» 

58.  № 60«З  безпеки життєдіяльності для  проведення  штукатурних робіт» 

59. № 61 «3 безпеки життєдіяльності під час виконання  робіт на висоті» 

60. № 62 « З безпеки  життєдіяльності для  виконання вантажно- розвантажувальних 

робіт» 

61. № 63 «З безпеки життєдіяльності під час виконання учнями(вихованцями) 

господарських робіт, позанавчальних робіт» 

62. № 64 «З безпеки життєдіяльності  для такелажних робіт» 

63. №65«3 охорони праці для робітника з комплексного обслуговування 

приміщень  і ремонту будівель» 

64.  № 66 «З безпеки життєдіяльності під час роботи в кабінеті (лабораторії) 

фізики». 

65. № 67 «З безпечної поведінки під часзанять у кабінеті (лабораторії) хімії». 

66. № 68 «З безпеки життєдіяльності під час роботи в кабінеті (лабораторії) 

 біології» 

67.  № 69  «Інструкція по звільненню потерпілого від дій електричного струму» 

68. № 70 «З безпечного використання холодильного обладнання  «УГУР»» 

69. № 71 « З пожежної безпеки в бібліотеці та читальному залі» 

70.  № 72 «3 охорони праці двірника» 

71. № 73 «3 охорони праці для  робіт на швацьких машинах» 

72. № 74 « З охорони праці для слюсаря по ремонту автомобілів» 

73. № 75 «3 охорони праці для працівників бухгалтерії» 

74. № 76 «3 охорони праці для бібліотекаря» 

75.  № 77 «3 охорони праці для комірника комори нового одягу» 

76. № 79 «З безпечного використання холодильного обладнання  НОРД –» 

77. № 80 « З безпечного використання  морозильної камери ТЕХНОХОЛОД» 

78. № 81 «З безпечного  використання  картоплечистки МОК – 125 РЕ) 

79. № 82 «З безпечного використання шафи жарової шафи» 

80. № 83 «З безпечного  використання м’ясорубки електричної» 

81. № 84 «З безпечного  використання машини пральної» 

82. № 85 «З безпеки життєдіяльності повикористанню овочерізки МРО -350» 

83. № 86 « З охорони праці при роботі в колодязях (каналізаціях) 

84.  № 87 «3 охорони праці при роботі на комп’ютерах» 

85. № 88 «3 безпеки життєдіяльності припо безпечному обслуговуванню балонів 

транспортуванню та зберіганню газів,  в тому числі вибухонезпечних і 

токсичних» 

86. № 89 «З безпеки робітників під час виконання ремонтних робіт» 

87. № 90  «З  охорони праці  для музичного керівника» 

88.  № 91 «3 охорони праці  праці машиніста із прання та ремонту спецодягу» 
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89.  № 92 «З охорони праці для соціального педагога» 

90. № 95 «З охорони праці для вихователя» 

91. № 96 «З охорони праці для  практичного психолога» 

92.  № 97 «З охорони праці для медичної сестри» 

93.  № 98 «З пожежної безпеки в столярній майстерні» 

94.  № 99 «З пожежної безпеки в слюсарній майстерні» 

95.  № 100 « З охорони праці для санітарки» 

96. № 101« З пожежної безпеки для працівників котельні, яка працює на газовому 

паливі» 

97. № 102 «З охорони праці вчителя-спеціаліста( захист Вітчизни)» 

98. №103 «Із забезпечення вимог  безпеки життєдіяльності під час проведення 

масових заходів в межах закладу» 

99. №104«З безпечної поведінки вихованців під час занять настільним тенісом» 

100. № 105 «З безпечної поведінки вихованців під час занять волейболом» 

101. № 106 «З безпечної поведінки вихованців під час занять баскетболом» 

102. №107 «З охорони праці для підсобного працівника» 

103. №108 «З безпечного поводження учнів (вихованців) при організованому 

користуванні громадським транспортом» 

104. № 109 «З безпеки життєдіяльності під час використання комп'ютерів» 

105. № 110 «З безпеки життєдіяльності учнів (вихованців) ( профілактика отруєнь 

грибами, ягодами, рослинами)» 

106. № 111 «З безпеки життєдіяльності учнів(вихованців) ( попередження 

дорожньо-транспортних пригод)» 

107. № 112 «З безпеки життєдіяльності (користування побутовими електричними 

приладами)» 

108. №113  «З   безпеки   життєдіяльності учнів(вихованців)   (правила   

поводження   при   виявленні (вибухонебезпечних предметів)» 

109. №114 «З безпеки життєдіяльності  учнів(вихованців)(попередження побутових 

отруєнь).  

110. №115 «З безпеки життєдіяльності  учнів(вихованців) (правила поводження 

біля водоймищ узимку)» 

111. №116 « 3 правил надання першої медичної допомоги потопаючому» 

112. № 117 «З безпеки життєдіяльності під час ручної обробки деревини» 

113. № 118 «З під час проведення стрільб на полігоні» 

114. № 119 «3 безпеки життєдіяльності    під час виконання робіт на верстатах з 

обробки деревини» 

115. № 120 «3 безпеки життєдіяльності  під час виконання робіт на верстатах з 

обробки металу» 
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116. № 121 «3 безпеки життєдіяльності  під час виконання робіт з ручної обробки 

металу» 

117. № 123 «3 безпеки життєдіяльності    при експлуатації пилососу» 

118. № 124 «3 безпеки життєдіяльності  під час використання ручного інструменту 

та пристроїв» 

119. № 125 «З безпеки життєдіяльності при експлуатації мікрохвильової плити» 

120. №126 «3 безпеки життєдіяльності  під час використання обладнання, що має 

вузли, які обертаються» 

121. №127«З  охорони праці мийника посуду» 

122. №128«З  безпеки життєдіяльності під час експлуатації пральної машини» 

123. № 129 «З безпеки життєдіяльності пожежної безпеки в спортивному залі» 

124. № 130 «З пожежної безпеки в кабінетах загальних навчальних дисциплін» 

125. № 131 «З пожежної безпеки в кабінеті інформатики» 

126. № 133 «З пожежної безпеки в кабінеті фізики» 

127. № 134 «З пожежної безпеки в кабінеті біології та хімії» 

128. № 135 «З пожежної безпеки в кабінеті домоводства» 

129. № 136« 3 безпечної поведінки вихованців під час відпочинку в лісі» 

130. № 137«З під безпеки життєдіяльності час проведення масових заходів за 

межами закладу» 

131. № 138«З безпечної поведінки вихованців під час відпочинку біля водоймищ» 

132. № 139 «З безпечної поведінки вихованців в обідній залі» 

133. № 140 «З електробезпеки у кабінеті фізики» 

134. № 141 «З електробезпеки в кабінеті Захисту Вітчизни» 

135. № 142 «З електробезпеки у харчоблоці» 

136. № 143 «З електробезпеки у слюсарній майстерні» 

137.  № 144 «З електробезпеки у кабінеті інформатики»   

138.  № 145 «З електробезпеки в бібліотеці і читальному залі» 

139.  № 146 «З електробезпеки у спортивній залі» 

140.  № 147 «З електробезпеки у кабінеті біології та хімії» 

141.  № 148 «З електробезпеки в столярній майстерні» 

142.  № 149 «З електробезпеки в кабінетах загальноосвітніх навчальних 

дисциплін» 

143. №150 «З електробезпеки в кабінеті домоводства» 

144. № 152 «З безпечного перевезення учнів під час супроводу їх в громадському 

транспорті» 

145. № 153 «З безпеки  життєдіяльності при проведенні працівниками 

господарських робіт із прибирання приміщень і території» 

146. № 154 «З  безпеки життєдіяльності для учнів під час практичних занять з 

ручною обробкою металу» 
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147. № 155 «З   безпеки життєдіяльності  під час практичних занять по розкрою 

тканини» 

148. № 156 «З   безпеки життєдіяльності під час практичних занять із 

використання швейної машини з електроприладом» 

149. № 157 «З безпеки життєдіяльності під час практичних занять із використання 

електричної » 

150. № 158 «З  безпеки життєдіяльності  під час практичного навчання в кабінеті 

обслуговуючої ц при вивченні навичок кулінарних робіт» 

151. №   159   «З безпеки життєдіяльності       під   час   практичних   занять на   

круглопильному (циркулярному) верстаті» 

152. №  160   «З    безпеки життєдіяльності    під   час    проведення лабораторних   

занять    і демонстраційних дослідів та  практичних занять  з хімії та біології» 

153.  № 161 «З безпечної поведінки вихованців під час занять спортивними 

іграми» 

154. № 162 «З безпечної поведінки вихованців під час проведення лабораторних 

занять і дистанційних дослідів, практичних занять (кабінет фізики)» 

155. № 163 «З безпечної поведінки вихованців під час занять лижною 

підготовкою» 

156. № 165 «З охорони праці вчителя-спеціаліста (фізика)» 

157. № 166 «З    безпеки життєдіяльності   учнів   під   час   виконання учнями   

завдання   на вальному верстаті по дереву» 

158. № 167 «З  безпеки життєдіяльності    під час практичних занять із 

використанням ручного інструменту  (столярна майстерня)» 

159. № 168 «З безпеки під час практичних занять із використанням ручного 

інструменту (слюсарна майстерня)» 

160.  № 169 «З для учнів під час практичних занять на фрезерному верстаті» 

161.  № 170 «З безпеки життєдіяльності  безпеки для учнів під час практичних 

занять на заточувальному  верстаті (електроточилі)» 

162. № 171 «З  безпеки життєдіяльності для учнів під час практичних занять на 

свердлильному верстаті» 

163. № 172 «З   безпеки життєдіяльності  для учнів під час практичних занять на 

токарному верстаті із обробки металу» 

164.  №173 «З  безпеки життєдіяльності під  час зберігання хімічних реактивів» 

165.  №174«З  безпеки життєдіяльно при лабораторних заняттях з використанням 

скляного посуду» 

166. № 175 «З  безпеки життєдіяльно  під час зберігання хімічних реактивів» 

167. № 176 «З під безпеки життєдіяльності час використання учнями 

(вихованцями) луг та кислот» 

168. № 177 «З безпеки життєдіяльності   під час використання учнями металевого 



10 

 

натрію» 

169. № 178 «З надання першої медичної допомоги потерпілим у кабінеті хімії» 

170. № 179 «З безпеки життєдіяльності під час користування витяжною шафою» 

171. № 180 «З охорони праці вчителя-спеціаліста інформатики» 

172. № 181 «З охорони праці вчителя-завідуючого слюсарною майстернею» 

173. № 182 «З охорони праці вчителя-завідуючого столярною майстернею» 

174. № 183 «З охорони праці вчителя-завідуючого кабінетом домоводства» 

175. № 184 «З охорони праці вчителя -спеціаліста (хімія )» 

176. № 185 «З під  безпеки життєдіяльності час проведення навчальних екскурсій з 

біології». 

177. № 186 «З під безпеки життєдіяльності час проведення лабораторних занять, 

практичних робіт, демонстраційних дослідів  у кабінеті біології» 

178.  №190 «попередження випадків вживання алкогольних, наркотичних, 

токсичних речовин учнями (вихованцями)» 

179.  № 191«З безпеки життєдіяльності учнів (вихованців) (правила пожежної 

безпеки)» 

180. №192« З безпечної поведінки учнями (вихованцями)  в душових кімнатах, 

санітарних блоках, кімнатах гігієни» 

181. № 193 «З охорони праці для лаборанта» 

182. №194 «З охорони праці педагога-організатора» 

183. № 195 «З безпеки життєдіяльності під час косіння трави та парослі косою та 

тримером» 

184. № 196« З безпеки життєдіяльності при експлуатації машини сушильно-

гладильної МСГ-18 УХЛ-4» 

185. № 197« З безпеки життєдіяльності при експлуатації машини віджимної  МО-

25 УХЛ-4» 

186.  №198 «З безпечного використання учнями(вихованцями) випалювача по 

дереву» 

187. № 199«З безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих святкових днів ( 

Великдень,травневі,Новорічні та інші свята)» 

188.  №203 «3 охорони  для шеф-кухаря» 

189.  № 204 « З охорони праці вихователя дошкільних груп» 

190. № 205 «  З охорони помічника вихователя дошкільних груп» 

191. № 206 « З безпеки життєдіяльності працівників дошкільних груп під час 

освітнього  процесу» 

192.  №207 « З безпеки життєдіяльності під час організації прогулянки з дітьми» 

193.  №208 « З безпеки життєдіяльності під час проведення загартовуючи 

процедур з дітьми» 

194. №209 « З безпеки життєдіяльності під час проведення занять із 
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зображувальної діяльності з дітьми» 

195. № 210« З безпеки життєдіяльності під час організації сну дітей дошкільних 

груп» 

196.  № 211« З безпеки життєдіяльності дітей під час  проведення екскурсій, 

піших переходів» 

197. .№ 212 « З безпеки життєдіяльності  під час організації ранкового прийому 

дітей» 

198. № 213 « З безпеки життєдіяльності під час організації трудової діяльності 

дітей дошкільного віку» 

199. № 214«З безпеки життєдіяльності під час організації прийому  їжі дітей» 

200. №215 «З безпеки життєдіяльності під час проведення занять із фізичного 

виховання, ранкової гімнастики, музичних занять, свят дітей дошкільних груп» 

201. № 216« З безпеки життєдіяльності під час роботи дітей з голкою» 

202.  № 217 « З безпеки життєдіяльності під час роботи дітей з ножицями» 

203.  № 218 «З охорони праці під час протирання вікон, стін та проведення 

пилососних робіт працівниками дошкільних груп» 

204. №219 « З охорони праці під час прибирання групи та туалетних приміщень 

працівниками дошкільних груп» 

205. № 220« З охорони праці під час проведення ремонтних робіт працівниками 

дошкільних груп» 

206.  «З  безпеки життєдіяльності при експлуатації посудомийної  машини» 

207.  № 221 « З охорони праці для кухаря» 

208.  № 222 «  З безпечного використання протирочної машини» 

209.  № 223 « » 

210. № 224 « » 

211.  № 225 « З безпеки життєдіяльності учнів у приміщенні та на території 

навчального закладу під час навчально-виховного процессу» 

212. № 226 « З безпеки життєдіяльності учнів під час осінніх канікул» 

213. № 227 « З безпеки життєдіяльності учнів під час зимових канікул» 

214. № 228 « З безпеки життєдіяльності учнів під час весняних канікул» 

215. № 229 «З безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул» 

216. № 230 «З безпеки життєдіяльності учнів під час групових поїздок, 

пішохідних екскурсій, пішохідного та дорожньо-транспортного руху учнів» 

217. № 231 « З безпеки життєдіяльності учнів під час перебування у громадських 

місцях, проведення масових заходів на базі інших навчальних закладів та 

установ» 

218. № 232 «З безпеки життєдіяльності учнів під час туристично-екскурсійних, 

групових  перевезень на автомобільному транспорті» 

219. № 233 « З безпеки життєдіяльності учнів під час туристично-екскурсійних, 
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групових перевезень на залізничному транспорті» 

220. №234 « З безпеки життєдіяльності учнів під час спортивно-масових заходів 

на базі навчального закладу та інших закладів освіти (кроси, змагання тощо)» 

221. №235 « З безпеки життєдіяльності учнів під час виконання трудових заходів 

на території навчального закладу та поза ним» 

222. № 236 з безпеки життєдіяльності учнів під час навчальних екскурсій,  

походів, туристично-краєзнавчих заходів, організованого відпочинку в лісі, біля 

водоймища тощо» 

224.  № 237 «З безпечної  експлуатації  аромолампи моделі: «Оазіс» серії «Flur» 

225. № 238 « З охорони праці підсобного працівника» 

226. № 239   « З охорони праці для лікаря -стоматолога»  

227.№ 240 « » 

228.№ 241« З техніки безпеки при використанні працівниками дезінфікуючих засобів» 

229. № 242« З техніки безпеки при  проведенні поточних ремонтних робіт» 

230.№ 243 « З безпеки життєдіяльності під час  перевезення учнів(вихованців) 

шкільним автобусом» 

231. № 244«» 

232. № 245 « З  першочергових дій пермсоналу і посадових осіб підприємств, установ 

та організацій у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів» 

 

 

 

 


