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«Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського
національного аграрного університету»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директора коледжу

Анатолій ЛИТВИНЕНКО

ПРОГРАМА ПЕРВИННОГО ІНСТРУКТАЖУ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Програма первинного інструктажу з охорони праці здобувачів освіти

під час освітнього процесу в навчальному закладі поширюєтеся на всіх
учасників освітнього процесу.

Е2. Програму первинного інструктажу з охорони праці для здобувачів
освіти розроблено відповідно до «Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників освітнього процесу», затвердженого Наказом
Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669.

1.3. Усі учасники освітнього процесу повинні знати правила надання
першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД
ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2 .1. Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на
спортивних майданчиках, навчально-дослідних ділянках

2.1.1. Початок освітнього процесу починається о 8 год. Усі здобувані
освіти повинні приходити за 10 хв. до початку освітнього процесу.

2.1.2. Виконання вимог правил з охорони праці здобувачем освіти є
обов'язковим у роботі, спрямованій на організацію безпечних та здорових
умов праці студентів, під час проведення занять у навчальних кабінетах,
кабінетах підвищеного ризику, навчально-дослідних ділянках.

Усі кабінети підвищеного ризику, спортивний майданчик, навчально-
дослідна ділянка є об'єктами небезпеки, тому необхідно дотримувати Правил
безпеки під час роботи та бути одягненим у відповідний одяг.

2.1.3. Заборонено використовувати електроприлади із пошкодженою
ізоляцією, зберігати біля них легкозаймисті рідини, обгортати папером або
тканиною електричні лампи, заклеювати ділянки електропроводки
легкозаймистою тканиною, папером, працювати на несправному обладнанні.



2.2. Загальні правила поведінки під час освітнього процесу. 
Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, шо 

сталися в навчальних закладах
2.2.1. Здобувачам освіти зобов'язані виконувати вимоги з охорони прані, 

передбачені відповідними правилами та інструкціями, дотримувати 
дисципліни, сумлінно навчатися.

2.2.2. Здобувані освіти зобов'язані берегти обладнання, інвентар, 
матеріали, навчальні посібники та ін., бережливо ставитися до майна 
коледжу.

2.2.3. Здобувані освіти зобов'язані сумлінно дотримувати правил 
особистої гігієни і санітарних норм на місці праці.

2.2.4. Здобувані освіти зобов'язані виконувати лише ту роботу, яку 
доручив викладач, керівник, майстер виробничого навчання після 
прослуханого інструктажу.

2.2.5. Здобувані освіти не повинні заходити до навчального кабінету та 
виходити з нього без дозволу викладача, майстра виробничого навчання.

2.2.6. Не можна підходити до вікон.
2.2.7. Не можна бігати, штовхатися, кричати, грати в рухливі ігри на 

перервах, а також під час освітнього процесу.
2.2.8. Заборонено провокувати словами, діями агресивну поведінку, шо 

може призвести до бійки під час освітнього процесу.
2.2.9. Не можна підходити до внутрішніх балконів, перил, перехилятися 

через них, спускатися перилами сходів.
2.2.10. Не можна допускати грубощів, образ, застосування протиправних 

дій у розв'язуванні конфліктних ситуацій.
2.2.11. Не можна приносити до навчального закладу небезпечні 

предмети (ріжучі, колючі, вибухові, вогненебезпечні предмети, газові 
балончики, петарди та ін.).

2.2.12. Не можна курити, вживати алкогольні напої, наркотичні 
речовини.

2.2.13. Не можна виносити з навчального закладу цінності.
2.2.14. Потрібно мати зручне взуття на низькому підборі.
2.2.15. Слід бути обережним у найбільш травмонебезпечних місцях 

(уважно та спокійно спускатися сходами, перебувати в рекреаціях, біля 
дверей кабінетів та скляних дверей коридорів, не ховатися за ними).

2.2.16. Необхідно співпрацювати з адміністрацією навчального закладу 
щодо створення безпечних умов для навчання (повідомляти про всі недоліки, 



шо можуть призвести до неоезпеки ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ під час ОСВІТНЬОГО 

процесу).

2.2.17. Слід зважати на обставини та причини найхарактерніших 
нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах за останні роки:

• травмування внаслідок протиправних дій інших осіб (бійки між 
студентами);

• невиконання студентами правил безпеки під час проведення 
спортивних занять та заходів у спортивній залі та на майданчику;

• невиконання студентами вимог інструкцій безпеки життєдіяльності 
(біг, пустощі під час прийому перервами).

2.3. Перша домедична медична допомога у разі нещасних випадків, 
надзвичайних подій та ін., які сталися під час освітнього 

процесу в коледжі
2.3.1. Визначити, що перша домедична допомога — своєчасна правильна 

допомога потерпілому до приїзду лікарів.
2.3.2. У разі виявлення аварійної ситуації, під час якої постраждалий 

отримав певні ушкодження, негайно повідомити про це педагогічних 
працівників — викладачів, кураторів, адміністрацію.

2.3.3. У разі відсутності дорослих слід самостійно викликати швидку 
медичну допомогу за телефонним номером 103, описавши коротко стан 
здоров'я та ушкодження, які отримав постраждалий. Обов'язково потрібно 
зазначити відомості про місце перебування в навчальному закладі 
постраждалого та адресу, назвати номер свого телефону.

Інженер з охорони праці Наталія Чорнобай


