
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

11.06.2021                                   смт Нова Водолага                                   № 117 

 

Про перегляд та затвердження інструкцій  

з охорони праці, безпеки життєдіяльності,  

пожежної та електробезпеки для учнів та 

працівників закладу у 2021 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 

02.09.2021 року: 

- переглянути та доопрацювати   діючі в підрозділах інструкції з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, пожежної та елелектробезпеки, які  були розроблені   
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на підставі затвердженого 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; 

2. Затвердити  перелік інструкцій з охорони праці, безпеки житєдіяльності для 

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

3. 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.ЄРМАКОВ 

 Юлія КАЛАШНИК 

 

 

 

 

З наказом від 11. ознайомлені: 

Калашник Л.Б.____________ 

Черниш І.В.____________ 

Коротецьий В.П.____________ 

Калашник Ю.О.___________
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Додаток 1 

до наказу КЗ «НСШ» ХОР 

11.06.2021 № 117 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ІНСТРУКЦІЙ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ, ЯКІ ДІЮТЬ В КОМУНАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 

Інструкції з охорони праці: 

 

1. «Інструкція з охорони праці № 1для заступника директора з НВР» 

2.  «Інструкція з охорони праці № 2 для заступника директора з ВР» 

3. «Інструкція з охорони праці № 3 для заступника директора з АГР» 

4. «Інструкція з охорони праці№ 4  для вчителя, класного керівника, керівника 

гуртків» 

5. «Інструкція з охорони праці № 5для вчителя початкових класів» 

6.  «Інструкція з охорони праці №6 для вихователя» 

7. «Інструкція з охорони праці №7  для помічника вихователя» 

8.«Інструкція з охорони праці №8 для вихователя груп дошкільного виховання» 

9. «Інструкція з охорони праці №9 для помічника вихователя груп дошкільного 

виховання» 

10. «Інструкція з охорони праці №10 для соціального педагога»  

11. «Інструкція з охорони праці  №11 для практичного  психолога» 

12. «Інструкція з охорони праці  № 12 для музичного керівника» 

13.«Інструкція з охорони праці №13 для вчителя-спеціаліста «Захист України» 

14.«Інструкція з охорони праці № 14 для вчителя-спеціаліста (фізика)» 

15.«Інструкція з охорони праці №15 для вчителя-спеціаліста (інформатика)» 

16.«Інструкція з охорони праці №16 для вчителя-завідуючого кабінетом  

обслуговуючої праці» 

17.«Інструкція з охорони праці  № 17 для вчителя (біології і хімії) 

18.«Інструкція з охорони праці№ 18 для лаборанта» 

19. «Інструкція з охорони праці № 19 для підсобного працівника» 

20. «Інструкція з охорони праці № 20 для сторожа» 

21.«Інструкція з охорони праці № 21 для педагога-організатора» 

22.«Інструкція з охорони праці для сестри медичної з лікувальної фізкультури» 
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23. «Інструкція хорони праці  №23 для прибиральника службових приміщень» 

24.«Інструкція з охорони праці  № 24 для головного бухгалтера» 

25.«Інструкція з охорони праці № 25 для бухгалтера» 

26. «Інструкція з охорони праці № 26 для бібліотекаря» 

27.«Інструкція з охорони праці №27 для вчителя-спеціаліста(фізична 

культура)» 

28. «Інструкція з охорони праці № 28для працівників котельні» 

29.«Інструкція з охорони праці № 29 для шеф-кухаря» 

30. «Інструкція з охорони праці № 30 для кухаря» 

31.«Інструкція з охорони праці №31 для працівників харчоблоку шкільної 

їдальні» 

32.«Інструкція з охорони праці  № 32 для комірника комори нового одягу» 

33.«Інструкція з охорони праці  № 33 для комірника продовольчої комори» 

34. «Інструкція з охорони праці № 34 для двірника» 

35.«Інструкція з охорони праці № 35 для водія, що зайнятий перевезенням 

учнів автобусом» 

36.«Інструкція з охорони праці №36 для робітника з комплексного 

обслуговування і ремонту будинків» 

37. «Інструкція з охорони праці № 37 для секретаря» 

38. «Інструкція з охорони  праці № 38 для лікаря» 

39.«Інструкція з охорони праці  № 39 під час проведення суботників» 

40. «Інструкція з охорони праці № 40 для столяра» 

41. «Інструкція охорони праці № 41 для  електрика» 

42.«Інструкція з охорони праці№ 42 для каштеляна» 

43.«Інструкція з охорони праці № 43 для машиніста з прання та ремонту 

спецодягу» 

44.«Інструкція з охорони праці для № 44 сестри медичної» 

45.«Інструкція з охорони праці № 45 для сестри медичної з дієтичного 

харчування» 

46. «Інструкція з охорони праці  № 46 для санітарки» 

47. «Інструкція з охорони праці  № 47 для гардеробника» 

48. «Інструкція з охорони  праці № 48 для лікаря- стоматолога» 

49. «Інструкція з охорони праці № 49 для швачки» 

50. «Інструкція з охорони праці  № 50 для чергового адміністратора» 

51. «Інструкція з охорони праці № 51 для оператора  ЕОМ та ОМ» 

52. «Інструкція з охорони праці № 52 для плиточно-лицювальних робіт» 

53.«Інструкція з охорони праці  № 53під час покрівельних робіт» 

54.«Інструкція з хорони праці  № 54 під час проведення  штукатурних робіт» 

55. «Інструкція з охорони  праці № 55 під час виконання  робіт на висоті» 
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56.«Інструкція з охорони праці № 56 для виконання вантажно- 

розвантажувальних робіт» 

57.«Інструкція з охорони праці № 57 при виконанні такелажних робіт» 

58.«Інструкція з охорони праці  № 58 при роботі в колодязях (каналізаціях), 

сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних 

газів» 

59. «Інструкція з охорони праці № 59 при роботі на комп’ютерах»  

60.«Інструкція з охорони праці № 60 для слюсаря-сантехника» 

61.«Інструкція з охорони праці №61 під час виконання робіт в умовах 

карантину» 

62.«Інструкція з охорони праці № 62 під час використання працівниками 

дезінфікуючими засобами» 

63. «Інструкція з охорони праці №63 під час обходу об’єкта сторожем» 

64.«Інструкція з охорони праці  № 64 для працівників КЗ «НСШ»ХОР щодо 

запобігання поширенню інфекцій спричинених Коронавірусом COVID-19» 

67.«Інструкція з охорони праці № 65 при використанні мультимедійного 

обладнання» 

 

 Інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів під час занять у кабінеті  

біології та хімії, інформатики та фізики:  

 

1. «Інструкція  № 10 з безпеки життєдіяльності   для учнів (вихованців) під час 

занять у кабінеті (лабораторії) хімії та біології» 

2. «Інструкція № 2 з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців) під час 

проведення лабораторних занять і демонстраційних дослідів та практичних 

занять з хімії та біології» 

3. «Інструкція № 3 з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців)  під час  

лабораторних занять з використанням скляного посуду» 

4 «Інструкція № 9 з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців) під час  

зберігання хімічних реактивів» 

5. «Інструкція №4 з безпеки життєдіяльності під час використання учнями 

(вихованцями) лугів та кислот» 

6. «Інструкція № 5 з безпеки життєдіяльності під час  використання учнями 

(вихованцями) металевого натрію» 

7. «Інструкція № 6 з  надання першої медичної допомоги потерпілим в кабінеті 

хімії» 

7. «Інструкція №7 з безпеки життєдіяльності учнів (вихованців) під час 

користування витяжною шафою» 
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8. «Інструкція  № 8 з безпеки життєдіяльності  при використанні учнів 

(вихованців)  на практичних заняттях органічних розчинників» 

9. «Інструкція  № 22 з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців)   під час 

занять у кабінеті (лабораторії) фізики» 

10. «Інструкція № 11 з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців)  під час 

проведення лабораторних занять і демонстраційних дослідів та практичних 

занять з фізики» 

11. «Інструкція №21 з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців)   під час 

використання комп’ютерів» 

 

 Інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів під час практичних занять 

у спортивних залах та на спортивних майданчиках: 

 

1.«Інструкція № 16 з безпеки життєдіяльності  для учнів (вихованців) під час 

виконання «Стрибкових вправ» 

2. «Інструкція № 18  з безпеки життєдіяльності  для учнів (вихованців) під час  

метання малого м’яча» 

3. «Інструкція  № 19 з безпеки життєдіяльності під час занять гімнастикою» 

4.«Інструкція №20 з безпечної поведінки учнів (вихованців) під час занять 

настільним тенісом» 

5.»Інструкція №15 з безпечної поведінки учнів (вихованців) під час занять 

баскетболом» 

6. «Інструкція № 17  з безпечної поведінки учнів (вихованців) під час занять 

волейболом» 

7. «Інструкція  № 14  з безпечної поведінки учнів (вихованців)  під час занять 

футболом» 

8. «Інструкція№ 12 з безпеки життєдіяльності під час занять легкою 

атлетикою» 

9. «Інструкція № 13 з безпеки життєдіяльності під час проведення спортивно-

масових заходів в навчальних класах» 

 

Інструкції з безпеки життєдіяльності під час занять у кабінеті 

обслуговуючої праці: 

 

1. «Інструкція № 24 з безпеки життєдіяльності під час практичного навчання в 

кабінеті обслуговуючої праці при вивченні навичок кулінарних робіт» 

2.«Інструкція  № 25 з безпеки життєдіяльності під час занять із використанням  

електричної  праски» 
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3. «Інструкція № 26 з безпеки життєдіяльності під час практичних занять по 

розкрою тканини» 

4. «Інструкція№ 27 з безпеки життєдіяльності під час практичних занять із 

використанням швейних машин з електроприводом» 

 

Інструкції з безпеки життєдіяльності для унів (вихованців): 

 

1. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів щодо дотримання правил 

пожежної безпеки в закладі» 

2. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів у приміщенні та на території   

закладу під час освітнього  процесу» 

3. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів  в кімнатах гуртожитку» 

4. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час проведення позакласних 

заходів» 

5. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час проведення масових 

заходів» 

6. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час спортивно-масових 

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

7. «Інстукція з безпеки життєдіяльності учнів під час перебування у 

громадських місцях, проведення масових заходів на базі інших   закладів  

оствіти та установ» 

7. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час виконання трудових 

заходів на території   закладу освіти та поза ним» 

8. «Інструкція  з безпеки життєдіяльності учнів під час рухливих ігор»  

9. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час  пішохідних екскурсій»   

11. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час  походів, туристично-

краєзнавчих заходів, організованого відпочинку в лісі, біля водоймища тощо» 

12.«Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час туристично-

екскурсійних, групових перевезень на автомобільному транспорті» 

13.«Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час туристично-

екскурсійних, групових перевезень на залізничному транспорті» 

14. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих святкових 

днів» 

15. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час осінніх канікул» 

16. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час зимових канікул» 

17. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час весняних канікул» 

18. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул» 

19. «Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів щодо запобігання поширенню 

інфекції, спричиненої короновірусом  СOVID-19» 
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20. «Інструкція № 1 з безпеки життєдіяльності під час організації режимних 

моментів (ранковий прийом дітей, денний сон, прийом їжі, прийом 

загартовуючих процедур) 

21. «Інструкція  № 2 з безпеки життєдіяльності під час організації прогулянок, 

екскурсій, піших переходів з дітьми) 

22. «Інструкція № 3 з безпеки життєдіяльності під час організації трудової 

діяльності дітей дошкільного віку) 

23. «Інструкція № 4 з безпеки життєдіяльності під час проведення занять із 

фізичного виховання, ранкової гімнастики, музичних занять, свят) 

24. «Інструкція№ 5 з безпеки життєдіяльності дітей під час проведення занять із 

зображувальної діяльності та під час роботи з голкою та ножницями) 

 

Інструкції з електробезпеки: 

 

1. «Інструкція № 7 з безпеки життєдіяльності в  бібліотеці та читальному залі» 

2. «Інструкція  № 14 з електробезпеки в кабінетах загальноосвітніх дисциплін» 

3. «Інструкція № 15 з електробезпеки  в кабінеті інформатики» 

4. «Інструкція№ 9 з пожежної безпеки в кабінеті фізики» 

5. «Інструкція №17 з електробезпеки в  кабінеті хімії та біології» 

6. Інструкція № 18 з електробезпеки в  кабінеті обслуговуючої праці» 

7. «Інструкція № 16 з електробезпеки в спортивному залі» 

8.  «Інструкція №8 з електробезпеки в кабінеті «Захист Вітчизни» 

9.«Інструкція № 10 з електробезпеки для прцівників І групи(електродопуск) 

 

Інструкції з пожежної безпеки: 

 

1. «Інструкція № 1 з пожежної безпеки для працівників КЗ «НСШ» ХОР» 

2. «Інструкція № 7 з пожежної безпеки в читальному залі» 

3. «Інструкція № 5 з пожежної безпеки в кабінетах загальноосвітніх дисциплін» 

4. «Інструкція № 8 з пожежної безпеки в кабінеті інформатики» 

5. «Інструкція  № 9 з пожежної безпеки в кабінеті фізики» 

6. «Інструкція  № 11 з пожежної безпеки в  кабінеті хімії та біології» 

7. «Інструкція № 10 з пожежної безпеки в  кабінеті обслуговуючої праці» 

8. «Інструкція № 12 з пожежної безпеки в  спортивному залі» 

9. «Інструкція № 2 про заходи  пожежної  безпеки в складських приміщеннях» 

10. «Інструкція № 4 про заходи  пожежної  безпеки для працівників котельні, 

які працюють на газовому паливі» 

11. «Інструкція № 3 про заходи пожежної  безпеки  в гуртожитку» 

12. «Інструкція №6 з пожежної  безпеки в приміщеннях гаражів» 
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13.«Інструкція № 13 щодо проведення первинного, повторного, позапланового 

інструктажів з пожежної безпеки»  

 

Інструкції з безпечного використання (експлуатації) для працівників 

закладу: 

 

1«Інструкція  № 1для медичного персоналу щодо безпечної експлуатації 

низькочастотного апарату «АМПЛИПУЛЬС-5» 

2«Інструкція № 2 для медичного персоналу щодо  безпечної експлуатації 

стаціонарної лампи «СОЛЛЮКС» 

3.«Інструкція  № 3 з безпечного використання працівниками стерилізатора 

парового ВКУ-50» 

4.«Інструкція  № 4 щодо безпечної  експлуатації стерилізатора повітряного» 

5.«Інструкція  № 5 з безпечного використання кулера електричного» 

6.«Інструкція  №6 щодо безпечної експлуатації  при користуванні аромолампи: 

«Оазис» серії «Flur» 

7.«Інструкція №7 з безпечної експлуатації установки та крісла 

стоматологічного» 

8.«Інструкція№8 з безпечної експлуатації під час роботи з пральною машиною» 

9.«Інструкція  № 9 з безпечної експлуатації  при використанні машини 

сушильно-гладильної МСГ-18 УХГ-4» 

10.«Інструкція № 10 з безпечної експлуатації при використанні машини 

віджимної МО-25 УХГ-4» 

11.«Інструкція  № 11 безпечної експлуатації при використанні холодильним 

обладнання  «НОРД -226» 

12.«Інструкція  № 12 з безпечної експлуатації машини по замішуванню тіста» 

13. «Інструкція  № 13 з безпечної експлуатації при використанні електричної 

сковороди» 

14.«Інструкція № 14 з безпечної експлуатації машини картоплеочищуваьної 

МОК-125 РЕ» 

15.«Інструкція № 15 з безпечної експлуатації  при користуванні жарочною 

шафою (електричною)» 

16.«Інструкція  № 16  безпечної експлуатації м’ясорубки електричної» 

17. «Інструкція № 17 з безпечної експлуатації при користанні холодильного 

обладнання» 

18. «Інструкція  № 18 з безпечного використання  морозильної камери» 

19.№19  
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20.«Інструкція  №20 з безпечної роботи під час використання переносних 

електроінструментів (дреля переносного, трансформатора, довбальника, 

шліфувальника , пилки, рубанку)» 

21.«Інструкція № 21 з безпечного використання працівниками машини для 

переробки овочів МПО-1» 

22.«Інструкція № 22 щодо  безпечної  експлуатації при користуванні 

посудомийною машин» 

23.«Інструкція № 23 щодо безпечної поведінки  для робітників під ячас 

виконання ремонтних робіт» 

24. «Інструкція  №24 щодо безпечної поведінки під час  використання ручного 

інструменту і пристроїв» 

25. «Інструкція № 25 з безпечної поведінки при виконанні працівниками  робіт 

не передбачених посадовими обов’язками» 

26. «Інструкція № 26 з безпечної поведінки при проведенні працівниками 

господарських робіт з прибирання приміщень і території» 

27.«Інструкція  № 27 з безпечної експлуатації   під час косіння трави та парослі 

косою та тримером» 

28.№«Інструкція № 28 з безпечної поведінки під час проведення поточних 

ремонтних робіт» 

29.«Інструкція  № 29 з безпечної поведінки при виконанні працівниками 

обладнання, що мають  вузли, які обертаються» 

 

 

 

 

 

 

 


