
Міністерство освіти і науки України 

Дніпровський державний технікум 

енергетичних та інформаційних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ  

З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ № 75-ОП-18 

під час проведення навчальних занять в навчальних 

аудиторіях та лабораторіях технікуму 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро



2 
 

Міністерство освіти і науки України 

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних 

технологій 

 

Затверджено 

Наказ директора ДДТЕІТ  

від 06.04.2018 № 39-аг 

 

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ № 75-ОП-18 

під час проведення навчальних занять в навчальних аудиторіях та 

лабораторіях технікуму 

 

1 Загальні положення 

1.1 Інструкція з охорони праці встановлює загальні вимоги щодо 

безпеки діяльності студентів в навчальних аудиторіях та лабораторіях 

технікуму (далі – навчальні приміщення). 

1.2 Дана Інструкція поширюється на всі кабінети та лабораторії 

технікуму і є обов’язковою для виконання всіма учасниками навчально-

виховного процесу. 

1.3 Інструкція встановлює порядок безпечного навчання студентів у 

навчальних приміщеннях технікуму. 

1.4 Відповідно до 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 Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 

304 студенти проходять інструктаж з безпеки праці та навчання, з правил 

надання першої (долікарської) допомоги у разі характерних ушкоджень у 

навчальному приміщенні, повинні мати необхідні знання і навички 

користування медикаментами. 

1.5 Правила поведінки на заняттях 

1.5.1 Заборонено перебувати в навчальних приміщеннях у верхньому 

одязі (за винятком особливих обставин). 

1.5.2 Одяг студентів має бути чистим і охайним та відповідати 

загальноприйнятим у світі вимогам ділового стилю. Підбори повинні бути не 

вищими за 5 см, на широкій, стійкій основі. Спортивний одяг призначений 

для занять з фізичного виховання, для навчальних занять він неприпустимий. 

Макіяж повинен бути майже непомітним. Не слід носити багато прикрас – це 

є цінні речі, які треба залишати вдома, або ж носити при собі (в сумочці, 

гаманці тощо). Також великі блискучі прикраси або їх велика кількість 

відвертають увагу оточуючих від навчального процесу та становлять 

небезпеку травматизму (надто великі чи довгі сережки, великі персні з 

виступаючими гострими кутами, кулони на довгому ланцюжку та ін.). 
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1.5.3 Студенти входять до аудиторії за дзвоником. Запізнюватися на 

заняття без поважних причин заборонено. 

1.5.4 Під час заняття не можна створювати галас, без дозволу 

підводитись, відвертати увагу інших студентів від заняття. 

1.5.5 Заборонено виходити з приміщення без дозволу викладача. 

1.5.6 Заняття закінчується тоді, коли викладач оголосив про це. Тільки 

після цього студенти можуть йти на перерву. 

1.5.7 Студенти повинні охайно вести конспекти і давати їх викладачу 

на перевірку. 

1.5.8 Студент повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та 

зошитів. 

1.5.9 Студенти зобов’язані берегти обладнання, інвентар, матеріали, 

навчальні посібники тощо, бережливо ставитися до майна технікуму. 

1.5.10 Студенти зобов'язані знати і дотримуватися правил безпеки як 

під час занять, так і після їх закінчення. 

1.5.11 Забороняється користуватися мобільними телефонами, плеєрами, 

планшетами, ігровими приставками тощо під час проведення занять. 

 

2 Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1 Заходьте до приміщення лише з дозволу викладача, а на 

позааудиторні заходи – під керівництвом класного керівника. 

2.2 Займайте своє робоче місце. 

2.3 Не заносьте до приміщення предмети, які можуть загрожувати 

життю і здоров’ю оточуючих, колючі й ріжучі предмети, сірники, газові 

пістолети, газові балончики, зброю різного типу. 

2.4 Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і 

матеріалів. 

2.5 Перевірте наявність і надійність обладнання, приладів та інших 

предметів, необхідних для виконання завдання. 

2.6 Починайте виконувати завдання тільки з дозволу викладача. 

 

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи 

3.1 Дозволяється виконувати лише ту роботу, яка доручена викладачем 

або передбачена завданням. 

3.2 Розпочинати виконання роботи слід лише після дозволу викладача. 

3.3 Під час роботи слід чітко виконувати всі правила роботи, зазначені 

вище, а також поточні рекомендації викладача. 

3.4 У разі раптового відключення обладнання негайно повідомити 

викладача і припинити роботу до з’ясування та усунення ним виявленої 

несправності. 

3.5 Під час роботи студенту забороняється самостійно усувати 

несправності, що виникають. 

3.6 Відкривати вікна та провітрювати приміщення тільки з дозволу 

викладача. 
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3.7 Не захаращувати проходи між рядами робочих столів сторонніми 

предметами. 

3.8 Забороняється палити в приміщенні. 

3.9 Вмикати світло та користуватися електричними приладами тільки 

під наглядом викладача. 

3.10 У випадках пошкодження електричного обладнання та дротів 

(іскріння, коротке замикання тощо) вимкнути електромережу до приведення 

її в безпечний стан. 

3.11 Не допускати закладення в електричні розетки будь-яких 

предметів. 

3.12 У випадку отримання травми слід негайно звернутися до 

викладача. 

 

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1 Прибрати робоче місце, здати викладачу навчальнонаочні 

посібники, роздатковий матеріал тощо, якими ви користувалися під час 

роботи. 

4.2 Під час виходу з приміщення необхідно зберігати порядок та 

організованість. 

 

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1 При виявленні небезпечної ситуації (пожежа, землетрус, радіаційна 

небезпека, неполадки в електрогосподарстві тощо) для життя та здоров’я 

оточуючих, перш за все слід заспокоїтись і заспокоїти оточуючих. Паніка 

створює безлад та хаос, в результаті чого може постраждати багато людей. 

Тому слід спокійно реагувати на ситуацію, спокійно та уважно слухати та 

дотримуватись вказівок дорослих щодо усунення причин виникнення 

небезпечної ситуації, евакуації, надання першої допомоги потерпілим тощо. 

 

 

Заступник директора 

з навчальної роботи  _______________  В.М. Бондаренко 

 

УЗГОДЖЕНО: 

Інженер з охорони праці 

провідний спеціаліст  _______________  М.О. Сільвестрова 

 

Юрисконсульт  _______________  Н.В. Чорна 

 


