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Інструкція №_12_
Інструкція з охорони праці працівників і студентів факультету
фізичного виховання і спорту
1. 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, надання 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, поліомеліт, 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 України 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 р. «Про вдосконалення
навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України»,
(Зареестровано у Мінюсті від 03.02.1999 р. №59/3352 ).
1.6. Згідно Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці (Затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України
від 26.01.2005 р. №15, зареєстровано в Мінюсті 15.02.2005 р. за №231/10511).
1.7. Згідно Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих
МОН 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 від 01.08.2001 р. №563, із змінами і доповненнями внесеними
наказом МОН України від 20.11.2006 р. №782) .
1.9. Рішенням керівника структурного підрозділу призначається відповідальний
за приміщення, техніку безпеки і пожежні безпеку в них. Рішення доводиться до
виконавців під розпис.
1.10. До роботи в лабораторіях, майстернях, спортивних та тренажерних залах
студенти можуть приступати тільки після одержання інструктажу по техніці безпеки з
підписом в журналі і дозволу викладача.

2. Вимоги безпеки під час роботи.
2.1. Усі студенти зобов`язані пройти медичний огляд.
2.1.1.На підставі даних про стан здоров`я і фізичний розвиток студентів
розподіляють для занять фізичними вправами на медичні групи:
- основну;
- підготовчу;
- спеціальну.
2.1.2. Студенти, які не пройшли медичного огляду, до занять з фізичної
культури не допускаються.
2.1.3. Студенти, тимчасово звільнені від занять, зобов`язані бути присутніми на
уроках фізичної культури. При цьому допускається їх залучення викладачем до підготовки
занять. Тимчасове звільнення від занять фізичними вправами допускається з дозволу
медичного персоналу університету.
2.1.4.Після перенесення студентом хвороб необхідно взяти дозвіл у лікаря на
відвідування занять фізичної культури.
2.2. Без дозволу викладача студентам забороняється заходити в спортзал
і перебувати в спортивному залі.
2.2.1. Зайшовши в спортивний зал з дозволу викладача і зайнявши свої робочі
місця, студенти повинні знаходитись тут до закінчення занять. Винятком можуть бути
перерви між парами та підпарами, екскурсії, переходи до демонстраційних залів,
майданчиків, читальних залів і т.і., які повинні проходити з дозволу завідувача кафедри і
під керівництвом викладача, який проводить заняття.
2.2.2. Студенти заходять у спортивний зал, виходять на спортивний майданчик
у спортивному взутті та спортивній формі відповідно до пори року і погодних умов.
Заходити у спортивний зал у брудному взутті забороняється.
2.2.3. Після дзвінка на заняття, по команді викладача, студенти шикуються в
спортивному залі, на спортмайданчику.
2.2.4. Без дозволу викладача, студентам забороняється користуватися
спортивним обладнанням та інвентарем.
2.2.5. Студентам не дозволяється виконувати вправи на спортивних приладах
без присутності і страхування викладача, а також маючи на собі прикраси. Не
дозволяється приносити речі, які не потрібні на уроці або заважають його проведення.
2.2.6. Студенти зобов`язані берегти університетське спортивне обладнання та
спортінвентар, не псувати його, не приносити харчові продукти в спортзал, не смітити.
2.2.7. Під час виконання вправ на спортивних приладах студенти зобов`язані
бути дисциплінованими, уважними, точно виконувати вказівки викладача.
2.2.8. Студентам не дозволяється без команди викладача переходити від
одного приладу до іншого.
2.2.9. При виконанні вправ потоком необхідно дотримуватися належного
інтервалу, не штовхатися, не зупинятися, не ставити підніжки.
2.2.10. Під час проведення занять з метання не можна перебувати в зоні кидка,
перетинати цю зону, повертатися спиною до напрямку польоту об`єкта метання.
Забороняється виконувати метання без відома і дозволу викладача.
2.2.11. При виконанні вправ на спортивних приладах студенти мають
знаходитися на безпечній відстані від місця виконання, не заважаючи один одному,
дотримуватися правил техніки безпеки та санітарно м- гігієнічних вимог.
2.2.12. Забороняється користуватися несправним спортивним інвентарем та
обладнанням.

2.2.13. Студенти повинні вміти правильно виконувати і страхувати один одного
під час виконання фізичних вправ та елементів рухомих дій.
2.2.14. Студенти зобов`язані підтримувати чистоту та порядок у спортзалі,
роздягальних, на спортмайданчику.
2.2.15. Ремонт електрообладнання повинен проводитись винятково
електромонтерами педуніверситету
3. Студенти зобов`язані попередити викладача.
3.1. Про наявність документів про звільнення після хвороби.
3.2. Про погане самопочуття.
3.3. Про вихід з ладу спортивного обладнання.
3.4. Про травмування під час заняття.
4. У випадку отримання травми студент повинен попередити викладача,
який зобов`язанний надати медичну допомогу, якщо необхідно, викликати
«швидку» медичну допомогу за телефоном 103, а у випадку пожежі викликати
пожежну службу за телефоном 101.
5. Після закінчення занять студенти прибирають робоче місце,
організовано виходять з спортивного залу (спортивного майданчика),
переодягаються в роздягальні і переходять до місця проведення наступного
занаття.
3. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
3.1. Прибрати робоче місце.
3.2. Здати черговому (лаборанту) робочі місця.
3.3. Дотримуватись вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.
3.4. Повідомити викладача про всі недоліки, виявлені під час занять.
3.5. Виходячи з приміщення:
- провітріть його;
- вимкніть освітлення і всі електроприлади;
- зачиніть всі вікна, фрамуги, кватирки;
- вимкніть місцеве і загальне електроживлення на щитку.
4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
4.1 . Знати сигнал і шляхи евакуації на випадок виникнення пожежі або іншого
стихійного лиха.
4.2. У випадку виникнення пожежі, погасити яку первинними засобами
пожежогасіння неможливо, необхідно негайно розпочати евакуацію майна і людей,
повідомити коменданта (чергового) корпусу, завідувача кафедрою, які повинні
інформувати керівництво університету, та викликати пожежну команду. Поряд з цим
організувати гасіння пожежі.
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