
10. ОХОРОНА ПРАЦІ  

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка  

про виконання 

І. Організаційні заходи 

1.   Призначення  відповідальних осіб за 

стан  охорони праці в закладі, 

майстернях,  навчальних кабінетах,  

лабораторіях   

до 01.09.2021 Кравцов В.А. 

Гузевата О.В. 

 

2.  Проведення зборів колективу  з питань 

охорони праці 

Жовтень Кравцов В.А. 

Голова ПК 

 

3.  Оновлення   куточків з ОП, БЖД, 

пожежної і електробезпеки в 

лабораторіях, кабінетах, майстернях, 

їдальні 

Вересень-

жовтень 

 Завідувачі кабінетів, 

майстерень 

 

ІІ. Організація роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу 

4.  Розмістити на сайті та у ДНЗ «КРЦПО» 

роз’яснювальну інформацію щодо 

способів запобігання поширенню 

COVID-19 

На час 

карантину 

Іванова Л.М. 

Вітченко Л.М. 

 

5.  Проведення роз’яснювальної роботи 

серед працівників та учнів закладу щодо 

профілактики захворювання на COVID-

19 та поводження під час карантину. 

На час 

карантину 

Керівники 

структурних 

підрозділів,  

майстри в/н, 

кл. керівники 

 

6.  Організувати та тримати на постійному 

контролі обробку дезінфікуючими 

засобами (полу, дверних ручок, 

телефонів, столів) 

Постійно  Воробйова Л.В.  

7.  Підготовка наказів про організацію 

роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в ДНЗ 

Серпень 

вересень 

січень 

Гузевата О.В.  

8.  Перегляд (розробка) Положень з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

електробезпеки, пожежної безпеки 

Протягом  

року 

Керівники 

структурних 

підрозділів,  

Леунін В.М., 

Насоненко С.І., 

Гузевата О.В. 

 

9.  Проведення  вступного інструктажу та 

здійснення контролю за  первинними  

інструктажами на робочих місцях з 

працівниками, які прийняті на роботу 

Протягом 

року 

Гузевата О.В.  

10.  Проведення  з учнями І курсу вступного  

інструктажу 

01.09.2021 

 

Майстри в/н, 

кл. керівники 

 

11.  Проведення  з учнями усіх курсів 

первинного інструктажу 

01.09.2021 

 

Майстри в/н, 

кл. керівники 

 

12.  Проведення первинного інструктажу з 

учнями перед виходом  на зимові 

канікули 

до 28.12.2021 

 

Майстри в/н ,  

кл. керівники 

 

13.  Проведення іспитів на групу допуску з 

електробезпеки працівників 

електротехнічних професій 

За графіком 

Росолов В.Г.   

14.  Проведення  повторних  інструктажів з 

пожежної та електробезпеки, з охорони 

праці з  працівниками закладу. 

Один  раз на 

семестр 

Насоненко С.І.,  

Іванова Л.М.., 

Корякіна О.М., 

Вирвихвост В.В. 

 



№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка  

про виконання 

Гузевата О.В., 

Воробйова Л.В., 

Росолов В.Г. 

15.  Проведення  з учнями всіх курсів 

інструктажів з ОП, БЖД, пожежної та 

електробезпеки у кабінетах, на робочих 

місцях у навчальних майстернях, 

лабораторіях, при виході на виробничу 

практику та інструктажі позаурочних 

заходів.  

Протягом 

року 

Майстри  в/н,  

зав. кабінетів, 

відповідальні за 

заходи 

 

 

16.  Проведення  інструктажів з учнями під 

час занять з індивідуального водіння 

Протягом 

року 

Майстри  в/н 

(водінню) 

 

17.  Проходження водіями перед рейсового 

медичного огляду 

Протягом 

року 

Майстри  в/н  

18.  Проведення у навчальних групах бесід з 

темами: 

 

Рекомендації щодо безпечної поведінки 

на залізниці 

 

 

Правила поведінки при виявленні 

вибухонебезпечних предметів.  

Вибухонебезпечні предмети. 

 

Техніка безпеки і правила поводження з 

електроприладами. Дітям про правила 

поведінки у зимовий період 

 

Небезпечний обігрів газовою плитою! 

Як урятуватися під час пожежі у 

приміщенні. 

 

Безпека на транспорті 

Небезпека на льоду. Увага! Льодохід! 

 

Небезпечні загрози. 

 

Пам’ятка. Для учнів  на літні канікули. 

 

 

 

Вересень  

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

Листопад 

Грудень 

 

 

 

Грудень 

Січень 

 

 

Лютий 

Березень 

 

 

Квітень 

Травень  

Червень 

Класні   керівники,  

майстри в/н,  

Насоненко С.І. 

 

 

 

 

19.  Проведення тренування з евакуації 

учасників навчально – виховного 

процесу на випадок виникнення пожежі, 

надзвичайної ситуації у закладі 

Квітень 2022 Рибас А.В.  

20.  Проведення тижня, присвяченого 

Всесвітньому дню охорони праці  

Квітень 2022 Гузевата О.В. 

викладач з предмета 

«Охорона праці» 

Рибалка Н.Г., 

майстри в/н,  

класні керівники 

 

21.  Поповнення  та оновлення паспорту 

комплексно-методичного забезпечення 

предмету «Охорона праці» 

Постійно Викладач предмету 

«Охорона праці» 

Рибалка Н.Г. 

 



№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка  

про виконання 

22.  Організація і проведення лекцій і бесід з 

питань профілактики всіх видів 

травматизму серед учнів, педагогічних 

працівників із залученням відповідних 

служб 

Протягом 

року 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Іванова Л.М. 

Вирвихвост В.В. 

Рудневська А.П. 

Шевченко С.А. 

Гузевата О.В. 

майстри в/н,  

класні керівники 

 

23.  Проведення первинного інструктажу з 

учнями перед виходом їх на літні 

канікули 

до 26.06.2022 Майстри в/н, 

кл. керівники 

 

ІІІ. Контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності 

24.  Контроль за дотриманням у закладі освіти 

санітарних та протиепідемічних заходів 

Постійно 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Іванова Л.М. 

Вирвихвост В.В. 

Гузевата О.В. 

 

25.  Провести нараду з головами 

методичних комісій про включення 

питань ОП, БЖД в плани роботи 

комісій. 

Вересень 

2021 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Іванова Л.М. 

Вирвихвост В.В. 

Гузевата О.В. 

 

26.  Оформлення актів – дозволів на 

функціонування навчальних приміщень 

закладу у 2021/2022 н. р. 

до 01.09.2021 Голова комісії з 

охорони праці 

 

27.  Контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог у приміщеннях та 

їдальні закладу 

Постійно  Іванова Л.М.  

28.  Перевірка наявності первинних засобів 

пожежогасіння й забезпечення від-

повідних служб і кабінетів 

вогнегасниками. 

Вересень Насоненко С.І. 

Вирвихвост В.В. 

 

 

29.  Контроль проходження медичного 

профілактичного огляду працівниками 

закладу 

до 01.09.2021 Фельдшер Клімьонова 

Н.В. 

 

30.  Проведення  перевірки  готовності 

закладу до нового навчального року та 

складання відповідного акту 

До  

01.08.2021 

 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Іванова Л.М. 

Вирвихвост В.В. 

Гузевата О.В. 

Воробйова Л.В. 

 

31.  Контроль дотримання основ БЖД учнів, 

які мешкають у гуртожитку. 

Постійно Іванова Л.М. 

комендант гуртожитку 

 

32.  Перевірка стану контуру захисного 

заземлення та випробування опору 

ізоляції електропроводки. 

 

до 15.08.2021 Вирвихвост В.В. 

Росолов В.Г. 

 

33.  Проведення огляду закладу відповідно 

до дотримання вимог з ОП та БЖД  

За графіком  Голова комісії з ОП  

34.  Проведення сезонного огляду   

пожежного обладнання закладу 

Один  раз на 

півріччя 

Насоненко С.І., голова 

комісії з ОП 

 

35.  Перевірка комплектації медичних 

аптечок у їдальні, майстернях та 

Квітень 2022 Гузевата О.В. 

Клімьонова Н.В. 

 



№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка  

про виконання 

кабінетах  

36.  Перевірка наявності договорів з 

підприємствами для проходження 

виробничої практики та оформлення 

актів обстеження об’єктів підприємств 

Під  час 

проходження 

виробничої 

практики 

учнями 

Насоненко С.І. 

Старші майстри  

 

37.  Здійснення  контролю за безпечним 

проведенням поточних та капітальних 

робіт 

Протягом 

року 

Гузевата О.В. 

Воробйова Л.В. 

 

38.  Обстеження будівель, споруд та 

інженерних мереж закладу щодо 

забезпечення їх збереження в 

належному стані 

Жовтень 

травень 

Леунін В.М. 

голова комісії з ОП 

 

39.  Складання  звітності з ОП за 

встановленими формами та термінами 

За графіком Гузевата О.В. 

 

 

40.  Аналіз стану роботи з ОП та БЖД в 

ДНЗ 

Січень 

червень 

Насоненко С.І. 

Вирвихвост В.В. 

Гузевата О.В.  

 

41.  Забезпечення  належного оформлення і 

зберігання документації з питань ОП 

 

Протягом 

року 

Гузевата О.В. 

 

 

 

 

Інженер з охорони праці                                             Олена ГУЗЕВАТА 

 

 

 

 


