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ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ  

З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

В КОСТЯНТИНІВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ «ЕРУДИТ» МРР ЗО 
 

№ 

п/п 

Назва заходів Кількість 

годин 

Термін 

проведення 

Відповідальний за проведення 

І. Навчання з охорони праці з працівниками. 

Проведення лекцій, семінарів, консультацій на теми: 

1. Тема 1.   Законодавство 

України про охорону 

праці.  

2 вересень посадова особа з питань охорони 

праці Донець І.М. 

2. Тема 2. Організація 

роботи з охорони праці. 

4 вересень посадова особа з питань охорони 

праці Донець І.М. 

3. Тема 3. Вибухонебезпека 

виробництва і 

вибухозахист. 

4 жовтень посадова особа з питань охорони 

праці Донець І.М. 

4. Тема 4. Пожежна 

безпека. 

4 листопад посадова особа з питань охорони 

праці Донець І.М. 

5. Тема 5. Електробезпека. 4 грудень посадова особа з питань охорони 

праці Донець І.М. 

6. Тема 6. Гігієна праці. 

Медичні огляди. 

Профілактика 

професійних отруєнь і 

захворювань. 

4 січень посадова особа з питань охорони 

праці Донець І.М. 

7. Тема 7. Надання першої 

допомоги потерпілим у 

разі нещасного випадку. 

4 січень посадова особа з питань охорони 

праці Донець І.М. 

8. Тема 8. Управління 

роботами з профілактики 

та ліквідації наслідків 

аварій. 

2 лютий посадова особа з питань охорони 

праці Донець І.М. 

9. Тема  9.  Безпека праці в 

галузі освіти. 

 

2 березень посадова особа з питань охорони 

праці Донець І.М. 

Перевірка знань з питань ОП 26.03.2019 Комісія з перевірки знань з питань 

ОП 



 ІІ. Спеціальне навчання і перевірка знань працівників, що зайняті на роботах підвищеної 

небезпеки 

 Спеціальне 

навчання і 

перевірка знань 

працівників, що 

зайняті на 

роботах 

підвищеної 

небезпеки 

 Не рідше одного разу на рік Спеціалізовані установи, 

які зареєстро-вані в 

органах державного 

нагляду за охороною 

праці 

III. Навчання з охорони праці з учнями (вихованцями). 

1 Учні (вихованці) 

вивчають 

спеціальний курс 

«Охорона 

здоров’я». 

 Протягом року Учителі, класні 

керівники 

IV. Організація проведення інструктажів з працівниками з охорони праці 

Вид 

інструктажу 

Коли проводиться Термін 

прове-

дення 

Посада особи, 

яка проводить 

навчання, 

перевірку знань 

Реєстрація 

(оформлення) 

інструктажу 

Вступний 

інструктаж 

З усіма працівниками, які 

приймаються на постійну 

або тимчасову роботу, 

незалежно від їх освіти, 

стажу роботи та посади. 

Працівниками інших 

організацій, які прибули в 

Ліцей і беруть 

безпосередню участь у 

виробничому процесі або 

виконують інші роботи 

для Ліцею; З 

екскурсантами у разі 

екскурсії в Ліцеї. 

Протягом 

року 

Директор ліцею Журнал 

реєстрації 

вступного 

інструктажу 

Первинний 

інструктаж 

Проводиться до початку 

роботи безпосередньо на 

робочому місці з 

працівником: - 

новоприйнятим (постійно 

чи тимчасово) в ліцей; 

 - який переводиться з 

одного структурного 

підрозділу ліцею до 

іншого; 

Протягом 

року 

Посадова особа, 

на яку наказом 

директора ліцею 

покладено 

обов’язки 

відповідального 

за проведення 

інструктажів з 

охорони праці 

Журнал 

реєстрації 

інструктажів з 

питань охорони 

праці на 

робочому місці. 



 - який виконуватиме нову 

для нього роботу; 

 - відрядженим 

працівником іншого 

підприємства, який бере 

безпосередню участь у 

виробничому процесі в 

ліцеї. 

Позаплановий 

інструктаж 

З працівниками на 

робочому місці або в 

кабінеті охорони праці: 

 - при введенні в дію 

нових або переглянутих 

нормативно-правових 

актів з охорони праці, а 

також при внесенні змін 

та доповнень до них; 

 - при зміні 

технологічного процесу, 

заміні або модернізації 

устаткування, приладів та 

інструментів, вихідної 

сировини, матеріалів та 

інших факторів, що 

впливають на стан 

охорони праці;  

- при порушенні 

працівником, учнем 

(вихованцем) вимог 

нормативно-правових 

актів з охорони праці, що 

можуть призвести або 

призвели до травми, 

аварії, пожежі тощо; 

 - на вимогу працівників 

органу державного 

нагляду за охороною 

праці, якщо виявлено 

незнання працівником, 

учнем (вихованцем) 

безпечних методів, 

прийому праці чи 

нормативних актів про 

охорону праці;  

- при перерві в роботі 

виконавця робіт більш ніж 

на 30 календарних днів 

 - для робіт з підвищеною 

небезпекою, а для решти 

робіт - понад 60 днів. 

Протягом 

року 

Посадова особи, 

на яку наказом 

директора ліцею 

покладено 

обов’язки 

відповідального 

за проведення 

інструктажів з 

охорони праці 

Журнал 

реєстрації 

інструктажів з 

питань охорони 

праці на 

робочому місці. 



Цільовий 

інструктаж 

Проводиться з 

працівниками при:  

- ліквідації аварії або 

стихійного лиха; 

 - виконанні разових 

робіт, що не пов’язані з 

безпосередніми 

обов’язками за фахом; 

 - при проведенні робіт, на 

які відповідно до 

законодавства 

оформлюються наряд-

допуск, дозвіл, наказ або 

розпорядження та інші 

документи. 

Протягом 

року 

 

Посадова особа, 

на яку наказом 

директора Ліцею 

покладено 

обов’язки 

відповідального 

за проведення 

інструктажів з 

охорони праці 

Журнал 

реєстрації 

інструктажів з 

питань охорони 

праці на 

робочому місці. 

 

Графік склала: 

посадова особа з питань охорони праці                                                             Донець І.М. 


