ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ імені МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Затверджено
Наказ_«04 »_07__ 2018_ р № _99 од
№_____від__________2018 р.

Інструкція з охорони праці
працівників і студентів факультету математики, фізики і технологій,
кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності
Загальні положення
1.1 Згідно ст. 20 Закону України «Про охорону праці» усі працівники при
прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять в університеті інструктаж з
питань охорони праці, подання першої медичної допомоги потерпілим від
нещасних випадків. Про правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій.
1.2 Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону праці» власник має право
притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового
медогляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити
його від роботи без збереження зарплати.
1.3 Згідно ст. 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення» профілактичні щеплення з метою
запобігання захворювання на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк,
правець та кір в Україні є обов'язковими. У разі необґрунтованої відмови від
щеплення за подання відповідних посадових осіб державної санітарної
епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються.
1.4 Згідно п.7.3.5. правил пожежної безпеки в Україні у навчальних
закладах забороняється використання побутових електрокип'ятильників, прасок
та інших електронагрівальних пристроїв за межами спеціально відведених і
обладнаних приміщень.
1.5 Відповідно до наказу МОН України від 02.12.98 «Про вдосконалення
навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти
України»,(3ареєстровано у Мін'юсті від 03.02.1999 №59/3352)
1.6 Згідно Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці (Затвердженого наказом Держнагляд
охорони праці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого у Мін'юсті
15.02.2005 за № 231/10511)

1.7 Згідно 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 Р.)
1.8 Згідно Положення про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах (Затверджено
наказом МОН України 01.08.2001 №563, із змінами і доповненнями внесеними
наказом МОН України від
20.11.2006 №782).
1.9 Рішенням керівника структурного підрозділу призначається
відповідальний за приміщення, техніку безпеки і пожежну безпеку в них.
Рішення доводиться до виконавців під розпис.
1.10 До роботи в лабораторіях, майстернях, спортивних та тренажер них
залах студенти можуть приступати тільки після одержання інструктажу по
техніці безпеки з підписом в журналі і дозволу викладача.
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ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ №63
з пожежної безпеки у навчальних приміщеннях
1. У навчальних приміщеннях слід розміщувати лише необхідні для
забезпечення навчальне виховного процесу меблі, прилади, моделі, речі,
приладдя тощо, які повинні зберігатися у шафах, на стелажах або на
стаціонарно встановлених стояках.
Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та
матеріали повинні бути прибрані з учбових класів, кабінетів, майстерень у
спеціально виділені і обладнані приміщення.
2. Кількість парт (столів) у навчальних приміщеннях не повинна
перевищувати граничну нормативну наповнюваність класних груп, встановлену
Міністерством освіти України, а також показників, установлених чинними
нормами проектування навчальних закладів.
3. У навчальних закладах забороняється використання побутових
електрокип'ятильників , прасок та інших електронагрівальних пристроїв за
межами спеціально відведених і обладнаних приміщень.
4. Співробітники навчальних закладів та наукових установ зобов'язані
знати пожежну небезпеку при застосуванні хімічних речовин і матеріалів,
засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними.
5. У лабораторіях, де застосовуються ЛЗР, ГР та гази, необхідно
передбачити централізоване постачання й роздачу їх на робочі місця із
застосуванням закритої безпечної тари.
6. Усі роботи, пов'язані з можливістю виділення токсичних або
пожежовибухонебезпечних парів та газів, повинні проводитися лише у
витяжних шафах, коли працює вентиляція. Користуватися витяжними шафами з
розбитим склом або несправною вентиляцією до виконуваних операцій,
забороняється.
7. По закінченні роботи у приміщеннях пожежовибухонебезпечні
речовини дозволяється зберігати у вогнетривкій шафі на робочому місці.
Зав. кафедри математики
та інформатики

проф. Ковтонюк М.М.

ПОГОДЖЕНО:
Інженер І категорії з ОП

Завадовська Г.В.

Начальник юридичного відділу

Лаврентьєва Ю.В.

З інструкцією ознайомлений

_____________________

