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ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ № 08-БЖД-18 

для кабінету Захисту Вітчизни 

 

1 Загальні положення 

2.1 Інструкція ознайомлює студентів з правилами поведінки під час 

роботи на заняттях з предмета «Захист Вітчизни» 

2.2 Тривалість знаходження в кабінеті предмета «Захист Вітчизни» 

визначена розкладом занять, розробленим згідно санітарно-гігієнічних вимог, 

погодженим головним санітарним лікарем.  

2.3 До навчання в кабінеті допускаються студенти, які пройшли 

первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.  

2.4 При проведенні занять в кабінеті предмета «Захист Вітчизни» 

використовуються такі технічні засоби навчання: 

 комп’ютер або ноутбук; 

 мультимедійний проектор з екраном; 

 військово-навчальне майно, технічні засоби навчання, макети та 

інше. 

2.5 В кабінеті предмета «Захист Вітчизни» студенти зобов’язані : 

 дотримуватися вимог правил поведінки в кабінеті предмета «Захист 

Вітчизни»; 

 дотримуватися вимог правил внутрішнього розпорядку; 

 утримувати в чистоті робоче місце та не допускати засмічування 

кабінету; 

 дотримуватися вимог особистої гігієни; 

 вимикати мобільні телефони перед початком занять. 

2.6 В кабінеті предмета «Захист Вітчизни» студентам забороняється: 

1.6.1. Приносити: 

 предмети, які не використовуються в навчально-виховному процесі; 

 предмети, що колються, ріжуться; 

 сірники, запальнички; 

 аерозольні балончики з різними наповнювачами; 

 вибухонебезпечні предмети; 

 парфуми з різким запахом; 

 хімічні речовини тощо. 
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1.6.2. Псувати меблі. 

1.6.3. Самостійно вмикати та вимикати електрообладнання. 

1.6.4. Користуватися мобільними телефонами. 

1.6.5. Використовувати олівці, ручки, лінійки та інші шкільні прилади 

не за призначенням. Не дозволяється підносити їх близько до очей, 

засовувати до носа та вух, розмахувати ними перед обличчями інших 

студентів. 

1.6.6. Ходити та розмовляти під час проведення заняття. По всім 

питанням звертатись до викладача у звичайній ввічливій формі. 

1.6.7. Торкатися електророзеток, засовувати в них які-небудь предмети, 

включати підзарядку від мобільного телефону. 

1.6.8. Самостійно відкривати віконні рами. 

1.6.9. Заходити до приміщення кабінету на перерві без дозволу 

викладача. При отриманні дозволу забороняється підходити до відкритих для 

провітрювання вікон. 

1.9.10. Сидіти на партах та підвіконнях. 

1.9.11. Влаштовувати біганину, ігри, бійки, з’ясування стосунків між 

собою. 

1.9.12.Заходити до кабінету у верхньому або спортивному одязі, без 

змінного взуття. 

1.9.13. Відкривати скляні дверцята шафи. 

2.7 При виникненні небезпечної для життя або аварійної ситуації, 

травмування негайно повідомити вчителя. 

2.8 Основними небезпечними i шкідливими факторами можуть бути: 

 недостатнє освітлення робочої зони; 

 низька температура повітря в приміщенні в осінній, зимовий та 

весняний період; 

 нервово-психічне перенапруження під час навчально-виховного 

процесу; 

 перевтомлення; 

 робоче місце, яке не відповідає групі росту студента; 

 невірно вибране робоче місце (відстань від стола до дошки) при 

наявності порушень зору; 

 відкриті під час проведення заняття вікна; 

 пошкодження меблів та цілісності робочих поверхонь; 

 наявність кафедри біля дошки. 

1.12. Студенти повинні виконувати вимоги цієї інструкції. 

1.13. Безпека забезпечується чіткою організацією, точним дотриманням 

курсу стрільб, встановлених правил і заходів безпеки, високою дисципліною 

всіх студентів. 

1.14. Забороняється без дозволу (або команди) викладача брати в руки 

військово-навчальне майно, технічні засоби навчання, макети та інше. 

1.15. Усі учасники занять повинні знати правила надання першої 

медичної допомоги при характерних ушкодженнях. 
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2 Вимоги безпеки перед початком занять 

2.1 Увійти до кабінету предмета «Захист Вітчизни» лише з дозволу 

викладача за декілька хвилин до початку заняття. 

2.2 Пройти до свого робочого місця: 

 не рухаючи столів з місця; 

 не штовхаючись поміж рядами; 

 дотримуватися правил безпеки, проходячи біля тих місць, де на стіні 

розташовані кашпо з квітами.  

2.3 Готуючись до заняття, обережно відсунути стілець, щоб раптово не 

травмувати ноги.  

2.4 Підготувати своє робоче місце : 

 звільніть учбовий стіл від усіх зайвих предметів, що не 

використовуються в освітньому процесі; 

 покладіть на учбовий стіл зошити, підручники. Перед початком 

заняття студенти готують усе необхідне.  

 забороняється залишати речі у проходах між рядами парт, тому що 

це заважає вільному руху студентів та викладача під час проведення заняття 

та виходу з кабінету. 

2.5 Не пересаджуватися за іншу парту без дозволу викладача. 

2.6 Забороняється: 

 підходити до вікна; 

 спиратися на підвіконня; 

 відкривати вікна та фрамуги; 

 ставити стільці біля вікна ближче ніж 60-70 см від підвіконня; 

 бігати, гратися у кабінеті; 

 підходити до технічних засобів навчання; 

 малювати на поверхнях столів; 

 вживати їжу або пити.  

2.7 Дотримуватись правил користування меблями: не розхитувати 

стільці, не рухати стіл, не класти зайві речі на стіл, які не мають відношення 

до навчання.  

 

3 Вимоги безпеки під час проведення занять 

3.1. При виконанні нормативу зі спорядження магазинів бути 

обережними та дотримуватися встановленої послідовності дій виконання 

нормативу.  

3.2. При виконанні нормативів з використання протигазу: 

3.2.1. Дотримуватися встановленої послідовності дій виконання 

нормативу. 

3.2.2. Перед виконанням нормативу перевірити і переконатися у 

наявності відкриття отвору для втягнення повітря на протигазовій коробці. 

3.2.3. Бути уважним і обережним при виконанні нормативу № 2 з 

цивільної оборони („Одягнення протигаза на потерпілого”). 
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3.3. При використанні технічних засобів навчання студентам 

забороняється: 

3.3.1. Вмикати і вимикати технічні засоби навчання. 

3.3.2. Торкатися руками з’єднувальних шнурів, електричних розеток, 

вилок. 

3.3.3. Класти книжки, зошити на працюючі технічні засоби навчання. 

3.4 Чітко дотримуватись порядку виконання завдання викладача та 

цієї інструкції, бути уважними, не відволікатись та не відволікати інших під 

час роботи, виконувати тільки вказівки вчителя. 

3.5. Під час проведення занять забороняється: 

3.5.1. Шумно переміщати предмети на робочому столі. 

3.5.2. Порушувати техніку безпеки в кабінеті. 

3.5.3. Використовувати предмети, що не мають відношення до 

навчання. 

3.5.4. Самостійно використовувати технічні засоби навчання.  

3.5.5. Порушувати вказівки викладача щодо проведення заняття. 

3.5.6. Вставати з місця, викрикувати з місця. 

3.5.7. Відволікатись та відволікати від роботи інших студентів. 

3.5.8. Використовувати під час проведення заняття: 

 предмети, що колються, ріжуться; 

 сірники, запальнички; 

 аерозольні балончики з різними наповнювачами; 

 вибухонебезпечні предмети; 

 парфуми з різким запахом; 

 хімічні речовини тощо. 

3.6. Слід пам'ятати: недостатнє освітлення та світло, що сліпить, при 

довготривалій, напруженій роботі може призвести до порушення зору. 

3.7. У процесі роботи учні повинні охайно ставитись до робочого 

місця, не допускати пошкоджень обладнання кабінету. 

3.8. При порушенні техніки безпеки: 

 повідомити про це викладача; 

 припинити роботу; 

 пройти позаплановий інструктаж з питань безпеки під час роботи у 

кабінеті у вигляді заліку з реєстрацією в журналі інструктажів. 

3.9. Робота студентів може бути припинена у разі виникнення 

аварійної, технічної, метеорологічної або санітарно-гігієнічної ситуації, 

серйозної травми студента, які потребують тривалої уваги викладача. 

3.10. Під час проведення уроку в кабінеті студент повинен: 

 повідомити викладача про будь-які відхилення у порядку виконання 

роботи; 

 уважно слухати викладання викладачем матеріалу заняття; 

 чемно поводитись; 

 старанно виконувати вправи, що були задані викладачем; 
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 для відповіді на усне запитання підняти руку та очікувати виклику 

викладачем. 

3.11. У разі виклику для надання відповіді з місця: 

 обережно, не поспішаючи, піднятись зі свого місця 

 відставити стілець без зайвого шуму; 

 відповісти на поставлене запитання; 

 після закінчення відповіді спокійно опуститись на стілець, 

притримуючи його однією рукою. 

3.12. У разі виклику для відповіді біля дошки: 

 обережно, не поспішаючи, піднятись зі свого місця 

 відставити стілець без зайвого шуму; 

 при слідуванні до дошки обережно поводитись біля меблів, 

розташованих вздовж стін та наочних стендів, розташованих на стінах 

кабінету;  

 при підході до кафедри (у разі наявності) не поспішати, обережно 

піднятись на неї та зайняти місце біля дошки; 

 при відповіді біля дошки стояти спокійно, поводитись чемно; 

 після закінчення відповіді та дозволу викладачем сідати пройти 

спокійно на своє робоче місце, дотримуючись правил знаходження в кабінеті. 

3.13. Під час демонструванні фільмів, презентацій тощо на 

мультимедійному устаткуванні: 

 поводитись тихо, не заважати іншим студентам; 

 не відволікати викладача від роботи з обладнанням; 

 не вставати зі свого робочого місця; 

 у разі проблем з зором використовувати окуляри. 

3.14. У разі погіршення стану здоров’я під час заняття (жар, біль у 

животі, головний біль, травмування тощо): 

 підняти руку та на запит викладача повідомити його про виникнення 

непередбаченої ситуації; 

 при отриманні дозволу та можливості самостійно пересуватись 

покинути кабінет та піти до медичного пункту: 

 повідомити медичну сестру про виникнення проблем зі здоров’ям; 

 отримати консультацію та допомогу від медичної сестри; 

 при рекомендації лікаря щодо домашнього режиму, викликати за 

телефоном батьків та повідомити їх про захворювання; 

 повідомити викладача та класного керівника про направлення 

лікарем додому; 

 дочекатись приїзду батьків та покинути заклад освіти у їх супроводі. 

 у разі неможливості самостійно пересуватись, повідомити про це 

викладача та відвідати медичний пункт у супроводі іншого студента за 

розпорядженням викладача. 

3.15. Під час перерви: 

3.15.1. Всім студентам вийти з кабінету. 
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3.15.2. Черговим, за наказом викладача, відкрити вікна і теж покинути 

кабінет. 

 

4 Вимоги безпеки після закінчення занять 

4.1. Після закінчення занять з використання засобів індивідуального 

захисту необхідно вимити руки та обличчя теплою водою з милом; скласти 

засоби індивідуального захисту, прибрати їх в місце зберігання. 

4.2. Після виконання нормативу „спорядження магазина” розрядити 

його за допомогою спеціальної дерев’яної палички, яка запобігає псуванню 

патронів. Скласти учбові патрони в колодки і прибрати в місце зберігання. 

4.3. Після закінчення занять з використанням технічних засобів 

навчання прибрати засоби в міста зберігання. 

4.4. Організовано покинути кабінет. 

 

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1. Під час навчання в кабінеті можливе виникнення аварійних 

ситуацій та небезпеки для життя студентів. 

5.2. При появі запаху диму: 

 негайно повідомити викладача; 

 без паніки виконувати всі розпорядження викладача; 

 при команді покинути приміщення прослідувати за викладачем, 

взявши особисті речі, до безпечного місця; 

 не кричати, не штовхатись, не заважати викладачу проводити 

евакуацію з кабінету; 

 не намагатись самостійно ліквідувати аварійну ситуацію.  

5.3. При виявленні іскріння електропроводки та запаху горілої 

електропроводки: 

 негайно повідомити викладача; 

 покинути приміщення за розпорядженням викладача, взявши 

особисті речі; 

 не намагатись самостійно ліквідувати аварійну ситуацію; 

5.4. Якщо є потерпілі при виникненні аварійної ситуації, надати їм 

допомогу у транспортуванні до медичного пункту. 

5.4. При пошкодженні шкіри чи інших ділянок тіла, нездужанні, 

негайно повідомте викладача для надання першої долікарської медичної 

допомоги. 

5.5. При необхідності викликати пожежну команду, швидку 

допомогу, поліцію, команду оперативно-рятувальної служби, команду з 

надзвичайних ситуацій. 

5.6. Роботи при ліквідації наслідків різноманітних аварійних ситуацій 

при розбиранні та збиранні макета автомата, а також стрільби з пневматичної 

гвинтівки потрібно проводити з виконанням усіх заходів безпеки. 



8 

 

5.7. При пожежі студенти повинні повідомити викладача та 

адміністрацію технікуму і в подальшому діяти під їх керівництвом. 

5.8. При евакуації з приміщення технікуму згідно плану евакуації 

спокійно покинути приміщення технікуму. 

5.9. У разі травмування при необхідності у всіх випадках потерпілим 

надати першу медичну допомогу, або направити до лікувального закладу, або 

викликати швидку допомогу.  

Телефони: 101-пожежна служба,  

102–поліція,  

103–швидка допомога  

112 – команда з надзвичайних ситуацій 

 

 

Голова ПЦК фізичного виховання  

та захисту Вітчизни  _______________  С.М.Сіянко 

 

УЗГОДЖЕНО: 

Інженер з охорони праці 

провідний спеціаліст  _______________  М.О. Сільвестрова 

 

Юрисконсульт  _______________  Н.В. Чорна 


