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Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки – одне з 

наймолодших училищ області. Воно було засноване в листопаді 1976 року як 

Чернівецьке технічне училище №5. Спочатку училище було сформовано як 

базова кузня кадрів для заводу “Кварц”. Але незабаром почало здійснювати 

підготовку фахівців для багатьох інших підприємств міста та області. 

 

 
Початкова будова училища. 

 

У 1994 році навчальний заклад було перейменовано в професійно-

технічне училище №15 м. Чернівці, а 2003 році реорганізовано в Чернівецьке 

вище професійне училище радіоелектроніки. Тепер воно є професійно-

технічним навчальним закладом І рівня акредитації, ІІІ атестаційного рівня, яке 

здійснює підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів для галузей 

промисловості (загальні для всіх галузей економіки та електротехнічного 

виробництва). 

Станом на 01.01.19 р. в училищі працює 90 педагогів та технічних 

працівників та навчається 406 учнів на денній формі навчання за такими 

робітничими професіями: 

- оператор комп’ютерного набору, фотограф (фотороботи), секретар 

керівника (організації, підприємства, установи); 

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

- радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури; 

- слюсар-електромонтажник; слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування; 

- радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, 

електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; 

- майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування 

автомобільних засобів. 

Навчально-матеріальна база училища включає два навчальні корпуси: 

корпус навчально-теоретичних кабінетів та корпус навчально-виробничих 

майстерень.  



 

Училище має п’ятиповерховий гуртожиток, медичний пункт, їдальню, 

бібліотеку, спортивну та актову зали, стадіон, атлетичний зал. Училище на 

100% забезпечене власною площею. 

 

 
 

Адміністрація училища в співпраці з профспілковим комітетом приділяє 

значну увагу питанням охорони праці, БЖД і створенню належних умов праці і 

навчання для учасників навчально-виховного процесу училища, тому що тільки 

здоровий працівник принесе багато більше користі суспільству. Адже більшість 

правових, соціально-економічних, організаційно-технічних , санітарно-

гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження 

життя, здоров’я та працездатності людини в процесі праці.  

  

Навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими актами з 

охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та БЖД. 
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В навчальному закладі нормативно-правовою основою для організаційно-

методичної роботи з питань охорони праці та БЖД є наступні законодавчі акти:  

- Конституція України; 

- Закон «Про охорону праці»; 

- Правила пожежної безпеки в Україні; 

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; 

- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти; 

- Типове положення про навчання з охорони праці; 

- Положення про розслідування нещасних випадків під час 

навчально-виховного процесу; 

- Порядок розслідування нещасних випадків не виробничого 

характеру; 

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці; 

- Положення про навчання неповнолітніх з професій, пов’язаних з 

важкими роботами і роботами шкідливими і небезпечними умовами праці; 

- Типове положення про службу охорони праці; 

 

В училищі розроблені наступні нормативно-правові документи:  

 

- Положення про систему управління охороною праці Чернівецькому 

ВПУ радіоелектроніки ; 

- Положення «Про службу охорони праці в Чернівецькому ВПУ 

радіоелектроніки». Додаток 7. 

- Положення про навчання та перевірку знань з охорони праці 

працівників та учнів Чернівецького ВПУ радіоелектроніки; 

- Положення про адміністративно - громадський контроль за станом 

охорони праці. Додаток 8. 

- Положення про роботу уповноважених трудового колективу 

Чернівецького ВПУ радіоелектроніки з питань охорони праці, затвердженого 

протоколом загальних зборів трудового колективу; 

- Пакет наказів по училищу про організацію роботи з охорони праці 

згідно вимог чинного законодавства; 

- Інструкції з охорони праці з усіх професій з яких ведеться 

підготовка кваліфікованих робітників та з усіх видів робіт (є в наявності 

журнали реєстрації та видачі інструкції). Додаток 9. 

- Посадові інструкції для всіх категорій працівників. Додаток 10. 

- Програми вступних інструктажів з охорони праці та БЖД для 

працівників та учнів. Додаток 10. 

 - Правила внутрішнього трудового розпорядку. Додаток 11. 

 

  



І. Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення належних і 

нешкідливих умов праці та навчання. 
 

Робота адміністрації і служби з охорони праці училища спрямована на 

виконання вимог щодо організації роботи з охорони праці, передбачених 

Законом України «Про охорону праці» і передбачає підготовку, прийняття та 

реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-

гігієнічних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я всіх учасників 

навчально-виховного процесу.  

Дана робота проводиться за наступними напрямками: 

 створення безпечних умов праці та навчання;  

 документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності; 

 
 систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу 

безпеці праці та життєдіяльності; 

 профілактика нещасних випадків; 



 робота з учнями в позаурочний час (виховна робота);  

 організація спільної роботи з представниками з питань 

надзвичайних ситуацій у місті Чернівцях, управлінням Держпраці у 

Чернівецькій області; 

 інформаційно-агітаційна діяльність ;  

 контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

 Плануючи роботу з охорони праці було звернуто увагу на матеріально- 

технічне забезпечення навчального процесу закладу, використання навчального 

обладнання, стан безпеки приміщень і споруд, причини можливих випадків 

травматизму і професійних захворювань, умови праці, навчання учасників 

навчально-виховного процесу, враховувались можливі потенційні небезпеки 

техногенного характеру, надзвичайні ситуації.  

 Відповідно до вимог чинного законодавства на протязі навчального року 

розроблялась нормативна документація з питань дотримання норм техніки 

безпеки з охорони праці, постійно проводилось навчання учасників навчально-

виховного процесу по дотриманню безпечних умов праці, систематично 

проводився контроль за дотримання вимог безпечного навчання і виховання 

учнів. 

 Планування роботи з охорони праці передбачало складання річного 

плану в якому визначались такі заходи:  

- навчання та перевірка знань працівників та учнів з охорони праці;  

 - проведення інструктажів, розробка та перегляд інструкцій з охорони 

праці і безпеки життєдіяльності;  

- визначення потреби у матеріально-технічних засобах безпеки та 

санітарно-побутовому обслуговуванні. 

 Найактуальнішими питаннями річного плану роботи з охорони праці є: 

 - організація і проведення занять, інструктажів з учнями з питань безпеки 

життєдіяльності;  

 - проведення виховних годин з висвітленням актуальних питань безпеки 

людини, попередження дитячого побутового травматизму;  

 - проведення контролю за дотриманням учасниками навчально-

виховного процесу правил і вимог охорони праці, проведення навчання з дій на 

випадок надзвичайних ситуацій;  

 - проведення тижнів,творчих конкурсів, масових заходів з висвітлення 

актуальних питань безпеки людини; проведення батьківських зборів із 

попередження дитячого побутового травматизму; 

 - оформлення інформаційних матеріалів, стендів з висвітленням безпеки 

життя людини в оточуючому середовищі.  

 

1.1. Організаційні документи, матеріали для організації роботи з 

охорони праці. 
 

* План роботи служби охорони праці з питань охорони праці у ВПУР на 

2018-2019 н.р. Додаток 1. 

 



* Наказ № 244 від 15.08.2018 р. «Про організацію роботи з ОП та безпеку 

життєдіяльності в закладі». Додаток 2. 

 * Наказ № 247 від 15.08.2018 р. «Про призначення відповідальної особи 

за електрогосподарство». Додаток 3. 

 * Накази №263 і №265 від 29.08.2018 р. «Про призначення 

відповідальних осіб за організацію навчально-виховного процесу в навчальних 

майстернях і кабінетах, спортивній залі». Додаток 4. 

 * Наказ №246 від 15.08.2018 р «Про призначення відповідальної особи з 

питань пожежної безпеки». Додаток 5. 

 * Накази №245 від 15.08.2018 р., №248 від 15.08.2018 р., №310 від 

12.10.2017р про призначення відповідальних за експлуатацію вентиляційного 

обладнання; за збереження хімічних і легкозаймистих речовин. Додаток 6.  

* Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального 

року. Додаток 12. 

* Наказ №339 від 26.09.2018 р. «Про призначення відповідальних з обліку 

отруйних речовин та токсичних відходів». Додаток 13. 

* Акт-дозвіл на проведення навчального процесу в навчальних 

майстернях, кабінетах, спортивному залі. Додаток 14. 

 

 
Бібліотека 

 
Актовий зал 

 
Електромонтажна майстерня. 



Кабінек основ роботи на ПК. 

 

 
 

Навчальний кабінет української мови і літератури 

 
Їдальня училища. 

 
  Спортивний зал. 

 



Мікрокліматичні умови навчальних майстерень, кабінетів, спортивного 

залу (повітряно-тепловий режим, освітленість, санітарний стан) відповідають 

допустимим величинам, визначеним Санітарними нормами мікроклімату 

виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99.  

 

Гуртож иток, де проживають студенти, відповідає санітарно-
технічним нормам, забезпечений в достатній кількості меблями, необхідним 
устаткуванням та іншим обладнанням. 

Харчування учнів проводиться в їдальні училища (сніданок та обід), 
вечеря готується учнями в гуртожитку в обладнаних кухонних приміщеннях. 

Всі кімнати, де проживають учні, забезпечені меблями (шафа, ліжко, стіл, 
стілець, тумбочка), на кожного мешканця є комплекти білизни, що міняються 
через кожні десять днів. 

 
У гуртожитку обладнано 4 санітарно-побутові кімнати, 4 кухні, 11 

санвузлів, 10 приміщень з умивальниками. 

 

 
 

* Колективний договір, розділ Охорона праці і здоров’я. Додаток 15. 

* Санітарно-технічний паспорт приміщень. Додаток 16. 

* Накази про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 

і місячника безпеки дорожнього руху. Додаток 17.  

* План евакуації учасників навчально-виховного процесу. Додаток 18. 

  * Акт перевірки захисного заземлення, опору ізоляції. Технічний звіт.  

 Додаток 19. 

 * Акт технічного діагностування стану безпеки електроустановок. 

Додаток 20. 
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Виконання заходів з проведення місячника з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності у ВПУР у 2018 р. 

 

 Згідно наказу № 116 від 16.04. 2018 р. в училищі з 16.04 по 11.05. 2018 р. 

проведено місячник з охорони праці, за підсумками якого зроблено аналіз 

роботи усіх підрозділів училища з питань охорони праці.  

 Під час місячника відповідно плану заходів до відзначення «Дня з 

охорони праці» організовано випуск стінних газет навчальними групами №16, 

№15, №4 за тематикою «Безпека праці в моїй професії» 

 
 

 
 

 

 В рамках проведення Місячника з охорони праці, «Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності», «Дня цивільного захисту» і відзначення « 

Дня охорони праці 28 квітня» в училищі проводились заходи щодо 

дотримання вимог охорони праці і використання на практиці правил основ з 

безпеки життєдіяльності.  

 Так, 27.04.2018 р. проведено тренування учнів і працівників училища за 

участю інспекторів міського відділу ДСНС майора Ференца В.В., капітана 

Новіцького Д.І. на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. 

При цьому весь постійний склад працівників та учнів за сигналом 

тривоги «Увага всім» за лічені хвилини евакуювались з навчального корпусу 

училища і вишикувались в небезпечній зоні на лінійку біля училища. 



 Евакуаційний вихід, план евакуації. 

 
 

Первинні засоби пожежогасіння. 

 
 



 
 

Навчальна евакуація проводиться в училищі не рідше одного разу на 

семестр, що запобігає виникненню паніки, а також забезпечує організацію 

учнів та працівників в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж. 

Особливо небезпечні пожежі в громадських приміщеннях, зокрема у навчальних 

закладах, де одночасно перебуває багато людей. Тому актуальними є 

відпрацювання дій з евакуації із задимленого приміщення. 

 
 

 
 

 

  



Практичне відпрацювання дій під час евакуації при виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

 

 
 

 
 



Працівниками ДСНС проведено навчання по правилам дій при 

надзвичайних ситуаціях, користування різного виду вогнегасниками і 

практично продемонстровано дію вогнегасника при локалізації умовної пожежі. 

Було надано можливість кожному працівнику і учню училища самостійно 

потренуватись погасити вогнегасником полум’я. 

 

 
 

 
Практичне ознайомлення з правилами користування вогнегасником. 

 

 



Ознайомлено працівників і учнів училища із засобами пожежогасіння, 

якими оснащені пожежні автомобілі. 

 

 
 
 Викладачем охорони праці Яковишиною К.П. проведено 

відкритий урок «Профілактика невиробничого травматизму» у групі №17, 

І курсу, професія «Оператор комп’ютерного набору, фотограф (фотороботи), 

секретар керівника (організації, підприємства, установи)». 

Урок проводився з метою виховання уважного ставлення до безпеки 

людини, формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ 

здорового способу життя, гармонізованих з природними, технічними та 

соціальними чинниками, усвідомлення необхідності вироблення навичок 

дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, що виникають під час 

порушення життєвого процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в 

соціальному середовищі, а також підняття рівня інформаційно-просвітницької 

роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу. 

 



 

 
 

 
 

  



Відповідно до проведення «Тижня знань з основа безпеки 

життєдіяльності» і розробленого «Плану заходів профілактики дитячого 

травматизму, організації безпеки життєдіяльності і охорони праці в училищі 

на 2018 рік» в училищі проводились позапланові інструктажі з правил 

поведінки учнів на водних об’єктах області як в зимовий так і в літній період, 

правил поведінки з вибухонебезпечними предметами та піротехнічними 

виробами, а також під час святкування новорічних та різдвяних свят. 

 В училищі радіоелектроніки вже стало традицією перші уроки 

виробничого навчання з усіх професій проводити на тему «Вступ. Інструктаж з 

охорони праці» застосовувуючи інтерактивні технології, а саме: практичне 

застосування методів надання долікарської допомоги потерпілим під 

керівництвом професійної бригади медиків Центра екстреної медичної 

допомоги. 

 

 

 

 

 

 

Такі уроки надання 

долікарської допомоги проводяться 

на базі нашого училища постійно. 

 Вміння надання домедичноі 

допомоги учні училища 

демострували на конкурсі військово-

патріотичної гри «Козацька слава». 
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Місячника безпеки дорожнього руху з 03по 28.09.18 р. 
 Відповідно до заходів проведення Місячника безпеки дорожнього руху 

учень Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки Трачук 
Альберт під керівництвом викладача інформатики Пушкарьової Ольги 
Миколаївни зняв відеоролик з теми соціальної важливості дотримання правил 
безпечної поведінки суспільством. Робота зайняла І  місце у Всеукраїнському 
конкурсі, спрямованому на покращення знань правил дорожнього руху з 
метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні від освітнього 
проекту «Всеосвіта». 

 

 
  

  



Облікова документація. 
 

1. Журнали реєстрації вступного інструктажу з працівниками і 

учнями. Додаток 21. 

2. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового 

інструктажів учнів навчального закладу. Додаток 22.  

3. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці учнів на 

робочому місці. Додаток 23. 

4. Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями. Додаток 24. 

5. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці з 

електробезпеки. Додаток 25. 
 

1.2. Роль профспілкового комітету в галузі охорони праці. 
 

Відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про колективні 

договори і угоди» між дирекцією і за дорученням колективу профспілковим 

комітетом укладено колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін 

щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також реалізація 

працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. Розроблено 

актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці на робочих місцях. 

Адміністрація визнає профспілковий комітет єдиним і повноваженим 

представником трудового колективу. Двосторонні обов’язки з охорони праці у 

колективному договорі враховані в розділі «Охорона праці». Загальні принципи 

формування двосторонніх зобов’язань з охорони праці у колективному договорі 

не суперечать законам та нормативним актам України. 

 

ІІ. Форми та методи управління охороною праці в навчальному 

закладі. 

 Ефективне керування охороною праці можна здійснювати тільки при 

наявності повної, своєчасної і дострокової інформації про стан охорони праці. 

Контроль стану охорони праці є найбільш відповідальна функція управління 

охороною праці. 

 До основних форм контролю за станом охорони праці належить: 

 - оперативний контроль; 

 - контроль, що проводиться службою з охорони праці навчального 

закладу; 

 - громадський контроль; 

 - відомчий контроль вищих органів. 

Оперативний контроль з боку структурних підрозділів училища 

проводиться згідно із затвердженими посадовими обов’язками. 

У справі створення здорових та безпечних умов праці значна роль 

відводиться громадському контролю, який здійснюється комісією з питань 

охорони праці. 

Служба з охорони праці училища контролює виконання вимог безпеки 

праці у всіх підрозділах та службах училища. 

 У навчальному закладі контролюється забезпечення безпечних умов 

організації навчально-виховного процесу на заняттях предметів хімії, фізики, 



курсу «Захист Вітчизни», фізичної культури, навчально-виробничих 

майстернях, кабінетах інформатики. 

Результати проведеного контролю розглядаються на засіданнях 

педагогічної ради для прийняття управлінського рішення.  

 

 Матеріали контролю за станом організації з охорони праці. 

 

1. План роботи педради (стан охорони праці розглядається в червні). 

Додаток 26.  

  План роботи комісії з охорони праці на навчальний рік. Додаток 27. 

2. План роботи кабінету з охорони праці. Додаток 28. 

3. Програми стажування працівників училища. Додаток 29. 

4. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 

охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних 

захворювань та аварій на рік. Додаток 30.  

5. Наказ про підсумки місячника з охорони праці. Додаток 31. 

 

 

 Навчання і перевірка знань з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності. 

 

1. Наказ про створення комісії з проведення навчання та перевірки 

знань з ОП та БЖД. Додаток 32 

 Тематичний план навчання посадових осіб і спеціалістів з питань 

охорони праці. Додаток 33. 

2. План семінарів і консультацій з питань охорони праці. Додаток 34.  

3. Протокол засідання комісії по перевірці знань з питань охорони 

праці. Додаток 35. 

5. Журнали протоколів перевірки знань з охорони праці і Правил 

безпечної експлуатації споживачів, реєстрації інструктажів учнів. Додаток 36. 

 

Іспит учнів на допуск з електробезпеки 12.12.2018 р. 

 

Відповідно до Типового положення про порядок проведення і перевірки 

знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), а також відповідно до 

вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів 12 грудня 2018 р. в 

училищі пройшов іспит на отримання групи допуску з електробезпеки в 

навчальних групах №2,4,8,10,15 з професій «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», «Радіомеханік з обслуговування та 

ремонту радіотелеапаратури», «Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування». 

Іспит проводився в присутності Головного Державного інспектора 

Держпраці Бербенюка М.В.  

 



Знання перевіряла комісія у такому складі: 

- Голова комісії – Одайський С.І. — директор училища; 

- Заст. голови комісії — Писаревська Г.М, — керівник служби ОП 

- Члени комісії: 

 - Косоловський В.І., механік училища, відповідальний за 

електрогосподарство; 

- Нікітюк В.С. – майстер в/н, уповноважений трудового колективу  

 з питань охорони праці; 

- Гончар А.В., інженер з ОП; 

- Трищук М.І. – відповідальний за пожежну безпеку; 

- Коваш А.В. - старший майстер; 

- Мінченко Н.А. - майстер в/н, секретар комісії, член профкому. 

 

  

  



Іспит передбачав виконання тестових завдань у двох варіантах на другу 

та третю групу допуску з електробезпеки.  
 

  
Підводячи підсумки іспиту, комісія проаналізувала виконання тестів, 

оцінила кожного учня, зробила висновок, що всі учні мають необхідні знання 

для присвоєння відповідної групи допуску з електробезпеки.  

 

Перевірка знань працівників з охорони праці 11.01.2018 р. 

 

Відповідно до плану роботи Чернівецького вищого професійного 

училища радіоелектроніки один раз на три роки проводиться навчання та 

перевірка знань працівників училища з питань охорони праці та з безпеки 

життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. 

Перевірка пройшла 11.01.2018р. у кабінеті охорони праці. Формою 

перевірки був іспит, який проводився за екзаменаційним білетами у вигляді 

письмового тестування. 

 Всі працівники справилися із завданням, за результатами перевірки 

видано наказ «Про результати перевірки знань працівників училища з охорони 

праці та техніки безпеки». Результати перевірки оформлені в протоколі. 

 

 Знання перевіряла комісія у такому складі:  

- Голова комісії – Одайський С.І. — директор училища; 

- Заст. голови комісії — Писаревська Г.М, — керівник служби ОП 

- Члени комісії – Коваш А.В., старший майстер училища; 

- Косоловський В.І., механік училища, відповідальний за 

електрогосподарство; 

- Нікітюк В.С. – уповноважений трудового колективу з питань ОП. 

- Гончар А.В., інженер з ОП; 

- Трищук М.І. – відповідальний за пожежну безпеку; 



- Дерій І.В. – голова профкому; 

- Бербенюк М.І. - Головний Державний інспектор Держпраці. 

- Мінченко Н.А. - секретар комісії. 

 
 

 
 
 

На іспит було запрошено Головного інспектора відділу Управління 
Держпраці у Чернівецькій області Бербенюка М.В., який перед початком іспиту 

провів змістовну бесіду з працівниками училища з метою профілактики 

виробничого та невиробничого травматизму. 
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Підводячи підсумки іспиту, комісія оцінила кожного працівника і зробила 

висновок, що працівники мають необхідні знання охорони праці та присвоєння 

групи з електробезпеки. 

 

ІІІ. Профілактична робота щодо попередження травматизму 

та професійних захворювань. 

 

Основні заходи по запобіганню травматизму передбачені: в системі 

нормативно-технічної документації з безпеки праці; в організації навчання і 

забезпечення працюючих безпечними засобами захисту; прогнозуванні 

виробничого травматизму; раціональному використанні коштів і визначення 

економічної ефективності від запланованих заходів.  

В училищі проводяться такі нормативно-методичні заходи: 
 

- розробка посібників і рекомендацій; 

- забезпечення необхідною нормативно-правовою документацією 

функціональних служб, окремих структурних підрозділів та робочих місць; 

- розробка нормативно-правової бази з охорони праці; 

- забезпечення програм і методик навчання з питань охорони праці; 

- розробка програм вступних інструктажів з охорони праці і БЖД для 

працівників і учнів училища; 

- розробка правил безпеки поведінки учнів ( Правила безпеки поведінки 

учнів ЧВПУР при вражені мінами і виявленні вибухонебезпечних предметів. 

Додаток 37.) 

- розробка інструкцій ( Перелік інструкцій з ОП і БЖД Чернівецького ВПУР. 

Додаток 38.) 
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Вся робота по запобіганню виробничого і невиробничого травматизму в 

училищі спрямована на якісне виконання організаційних і технічних заходів. 

 

Організаційні заходи: 

 - контроль за технічним станом обладнання, інструментів, будівель і споруд 

(Акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій ВПУР до початку 

2018/2019 навчального року. Акт про перевірку стану обладнання майстерень 

училища від 15.08.2018 р. Додаток 39). 

- контроль за дотриманням вимог нормативних документів з охорони праці; 

- нагляд за обладнанням підвищеної небезпеки; 

- організація навчання, перевірка знань з питань охорони праці і 

інструктажів працівників і учнів; 

- організація належних умов до проїздів і проходів відповідно до вимог 

охорони праці; 

- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного 

захисту; 

- забезпечення відповідними знаками безпеки, плакатами. 

 

Санітарно-гігієнічні заходи:  

- контроль за впливом виробничих факторів на здоров’я працівників; 

- забезпечення санітарно-побутових умов згідно з діючими нормами; 

- планування заходів щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці; 

- паспортизація санітарно-технічного стану умов праці. 

 

Технічні заходи: 
- створення безпечного технологічного і допоміжного обладнання; 

- правильний вибір і компонування обладнання у виробничих приміщеннях і 

навчальних кабінетах відповідно до норм і правил безпеки та виробничої санітарії;  

- створення надійних технічних засобів запобіганню вибухам, пожежам на 

виробництві, виключення можливості утворення шкідливих факторів. 

 

IV. Інформаційні матеріали з охорони праці і безпеки життєдіяльності в 

навчально-виховному процесі . Довідка № 2. 
 

В училищі підготовлено накази та розроблено наступні заходи і проведено 

практично-тренувальні уроки з питань охорони праці:  

1.Наказ про невідкладні заходи безпеки під час зимових канікул, Новорічних 

та Різдвяних свят та організацію роботи щодо попередження надзвичайних 

ситуацій в навчальному закладі. Додаток 40. 

  

2.Наказ про встановлення протипожежного режиму в навчальному закладі. 

Додаток 41.  

3.Наказ про посилення відповідальності за збереження життя і здоров’я 

учнів та запобігання нещасним випадкам . Додаток 42. 

4.Наказ про запобігання дорожньо-транспортного травматизму, збереження 

життя і здоров’я дітей, запобігання нещасним випадкам під час літніх канікул 2018 

р. Додаток 43. 

  



Висновки 
 

 Організація роботи з безпеки життєдіяльності, учасників навчально-

виховного процесу здійснюється у відповідності з законами «Про охорону 

праці», «Про дорожній рух», «Про охорону здоров’я», Кодексу цивільного 

захисту, типового «Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти», затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 р.№1669. 

В училищі ведеться ступеневий контроль за дотриманням вимог охорони 

праці, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.  

Затверджено колективний договір між адміністрацією і профсоюзним 

комітетом, у якому передбачено розділ з охорони праці, заплановано комплекс 

заходів з охорони праці з призначенням відповідальних осіб та термінів їх 

виконання. План комплексних заходів колективного договору училища щодо 

досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних 

захворювань і аварій протягом трьох років виконується. 

Щорічно під час зимових канікул проводиться навчання та перевірка 

знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників училища 

згідно з «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань з охорони праці». Всі посадові особи, які є членами комісії з перевірки 

знань пройшли спеціальне навчання по охороні праці, безпеки життєдіяльності 

у спеціальних навчальних закладах та мають посвідчення встановленого зразка. 

Навчання та перевірка знань учнів проводиться за комплексною 

системою як під час навчально-виробничого процесу так і на термін канікул, 

позаурочних заходів та інше. З метою володіння учнями правовими та 

організаційними основами охорони праці введені предмети «Охорона праці» - 

30 годин, «Правила дорожнього руху» - 8 годин, які рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України. В училищі в належному стані 

знаходяться навчальні плани та програми з перелічених предметів, викладання 

ведеться педагогічними працівниками, які мають відповідну підготовку та 

посвідчення. В училищі є кабінет з Охорони праці» площею 72,2 м
2
 який у 

повному обсязі забезпечений нормативно-правовими актами з охорони праці та 

пожежної безпеки. 

При влаштуванні на роботу до училища всі працівники проходять 

вступний інструктаж. Первинні інструктажі проводяться керівниками 

структурних підрозділів за планами інструктажів, затверджених директором 

училища. Для категорій працівників, задіяних на особливо-небезпечних 

роботах повторні інструктажі проводяться один раз в три місяці, для решти 

працівників – не рідше одного разу на пів року. 

З учнями та працівниками регулярно проводяться тренування та 

навчання. Результати навчання фіксуються у журналах, протоколах та інше. 

Серед учнів та працівників регулярно з чіткою періодичністю проводяться 

медичні огляди.  

В училищі ведуться журнали інструктажів з безпеки праці для 

працівників та учнів кожної навчальної групи та в навчальних кабінетах, 



розроблено документація з обліку і розслідування фактів травматизму учнів і 

працівників училища. У навчальних кабінетах знаходяться куточки з охорони 

праці, розроблено інструкції з охорони праці, які зареєстровані у журналі 

встановленого зразка.  

Випадки травматизму за останні три роки відсутні.  

Щорічно перед виходом на виробничу практику учнів з професій 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Слюсар-

електрик з ремонту електроустаткування» відповідно до наказу училища 

проводиться перевірка знань з питань охорони праці та іспит на отримання 

групи допуску з електробезпеки. За результатами перевірки знань з охорони 

праці і електробезпеки складається протокол та видаються посвідчення. 

В училищі ведеться робота з профілактики та ремонту всього обладнання. 

Проводиться вимірювання опору контурів заземлення та ізоляції проводів з 

оформленням протоколів. Проводиться випробування електричних засобів 

відповідно до термінів.  

Навчальні кабінети та майстерні, спортивна зала, їдальня, гуртожиток 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно нормативів, на 

видному місці розміщені оновлені кутки з охорони праці та плани евакуації на 

випадок пожежі. Щорічно працівниками та учнями училища організовується 

проведення практичного відпрацювання евакуації з приміщень згідно з 

розробленими схемами евакуаційних шляхів та виходів, щоб уникнути 

нещасних випадків при виникненні надзвичайних ситуацій. В училищі працює 

система оповіщення та пожежна сигналізація. 

Санітарно-технічний стан навчальних кабінетів та майстерень відповідає 

нормам освітлення, повітряного середовища, рівнів шумів та іншим вимогам 

виробничої санітарії, кабінети мають гарний естетичний вигляд. Обладнання 

навчальних кабінетів, виробничих майстерень училища відповідає вимогам 

охорони праці та пожежної безпеки (укомплектовані вогнегасниками, 

аптечками). 

Житлові кімнати гуртожитку відповідають вимогам, мають все необхідне 

для проживання. Постійно здійснюється контроль за санітарним станом кімнат. 

Стан виробничої санітарії та пожежної безпеки періодично перевіряються 

представниками адміністрації училища.  

У наявності є акт про готовність навчального закладу до 2018-2019 

навчального року від 15.08.2018 року. 

На виконання приписів УДСНС України в Чернівецькій області 

розпочато монтажні роботи по обладнанню гуртожитку протипожежною 

сигналізацією. 

Санітарний стан будівлі та споруд задовільний, навчальні майстерні та 

кабінети відповідають безпечним умовам праці. 

  



Виконання заходів щодо проведення Тижнів знань з безпеки 

життєдіяльності і охорони праці.  
 Культ здорового тіла, в якому здоровий дух, завжди був притаманний 

працівникам і учням училища. А тому в однією з головних цілей в училищі 

радіоелектроніки є підвищення рівня фізичного і психічного стану людини до 

величин, які гарантують стабільне здоров’я і сильний дух. Адже завдяки спорту 

в характері учнів з’являється місце для спортивної спрямованості. 

Тому з 11 вересня 2018 р. в училищі у спортивній залі пройшли змагання 

з настільного тенісу серед навчальних груп. Поборотись за призові місця 

прийшло 38 учасників навчальних груп №18, №17, №7, №4, №14. 

Настільний теніс. 

 
Всі призери та переможці спортивних змагань будуть нагороджені на 

урочистій лінійці грамотами. 

 

 
 

17 жовтня 2018 року в училищі відбувся фізкультурно-оздоровчий захід 

«День здоров'я». 

 

Учні всіх навчальних груп разом з класними керівниками та майстрами 

виробничого навчання долучились до проведення спортивного дійства. 
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Програма змагань включала: конкурс представлення групи, спортивні естафети, 

змагання з метання довбні, змагання з дартсу.  

На урочистому відкритті учасників змагань привітав начальник обласного 

відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 

Жукотинський Корнелій Костянтинович та директор училища Одайський 

Савелій Іванович. 

Серед команд дівчат 1 місце – група №16 – ІІІ курсу, 2місце – група №18 

– І курсу, 3 місце - група №17- ІІ курсу, всі дівчата здобувають професію 

«Оператор комп'ютерного набору; Фотограф (фотороботи); Секретар керівника 

(організації, підприємства, установи)». У юнаків трійка призерів виглядає 

наступним чином: 1 місце – група №4 – І курс професія «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування», 2 місце – група №9 – І курс, 

професія «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування 

автомобільних засобів», третє місце – група №2 - ІІ курс, професія 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». Всі 

призери та переможці нагороджені грамотами, медалями та солодкими 

подарунками від учнівського профкому. 
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Захід проводиться з метою привернення уваги учнівської молоді  до 
здорового способу життя та мотивування їх більше рухатися і активно 
відпочивати. Учасники заходу, своїм прикладом, нагадують всім українцям, що 
здоровий спосіб життя — це легко і не вимагає багато зусиль і часу 
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 Проводилась робота по оновленню Куточків з охорони праці. 

 

Оформлено Куток з охорони праці в навчальному корпусі на першому 

поверсі, де наглядно на планшеті показано заходи безпеки при обслуговуванні 

електроустановок, правила пожежної безпеки, правила надання домедичної 

допомоги. 

 

 
 

 

 Кабінет з охорони праці. 
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 Кабінет з «Охорони праці» в повному обсязі забезпечено нормативно-

правовими актами з охорони праці і пожежної безпеки . Придбано манікен на 

якому наглядно продемонстровані засоби індивідуального захисту при 

виконанні робіт по обслуговуванню і ремонту електроустановок працівниками 

професій «Електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування», 

«Слюсар-електромонтажник». 

 
 

Кабінет обладнано меблями, стендами,технічними засобами навчання, 

має виставку засобів захисту, 

укомплектований необхідною законодавчою 

та нормативною документацією. 

 

 

 

 



 
 

 

 Кабінет охорони праці. 

 

 
 

 

  



Документація служби охорони праці. 

 

 
 

Робота кабінету охорони праці здійснюється відповідно до навчальних 

планів і програм з предмету «Охорона праці», інших навчальних програм з 

предметів, що вивчають питання охорони праці, проведення навчання, 

перевірки знань та інструктажу працівників з питань охорони праці та надання, 

методичної допомоги керівникам структурних підрозділів училища.  

 

 



З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з учнями 

щодо дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки 

дорожнього руху на виховних годинах з учнями проводились бесіди з 

відповідної тематики безпеки життєдіяльності і охорони праці.  

  

Тематика стінних газет: 

 

- «Коли електроприлади бувають небезпечні»; 

- «Безпека праці - запорука життя»; 

- «Захисти дітей від пожеж». 

 

 
 

 

 
  



Додаток 2 до Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс 
 

Довідка 
про стан умов і охорони праці  

в___________________________________________________ 
(назва навчального закладу) 

 

(телефон, повна адреса) 

 

№ 

з/п 
Показники діяльності 

Покаж-

чик 

за 

звітний 

рік 

Оцінка в балах 

Мак-

симальна 

Наяв-

на 

1 2 3 4 5 

І. Загальні відомості про навчальний заклад 

1 Середньосписочна кількість працівників    

2 Кількість вихованців, учнів, студентів денної форми навчання    

3 

 

Кількість навчальних площ, м² на одного вихованця, учня, студента 

(порівняно з попереднім роком) 

 

 

5 

 
 

4 

 

 

Кількість коштів, що витрачені на заходи з охорони праці відповідно до 

колективного договору, угоди (порівняно із запланованими коштами) 

 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

Наявність розділу з охорони праці в колективному договорі, угоді + - 

 

 

 

 

6 

 

Наявність акта прийому готовності навчального закладу до нового 

навчального року  

+ - 

 

  

7 

 

Відповідність навчальних приміщень вимогам нормативно-правових актів з 

охорони праці 

+ - 

 

  

8 

Наявність: 

- служби охорони праці; + -   

- інженера з охорони праці; + -   

- кабінету охорони праці; + -   

 - забезпеченість кабінету охорони праці навчально-наочними та навчально-

методичними матеріалами 

 

+ - 

  

 

ІІ. Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення навчально-виховного процесу 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Наявність наказів про призначення осіб, відповідальних за: 

- організацію охорони праці в навчальному закладі; + -   

- експлуатацію енергогосподарства; + -   

- експлуатацію котлів, інших посудин, що працюють під тиском; + - 

 

 

 
 

- експлуатацію виробничого і вентиляційного обладнання; + - 

 

 

 
 

- організацію збереження хімічних, горючих та легкозаймистих речовин + - 

 

 

 
 

 

10 

 

Наявність у колективному договорі, угоді комплексних заходів щодо 

забезпечення охорони праці, 

заплановано/виконано 

 
 

10 
 

 

ІІІ. Забезпечення умов проведення навчально-виховного процесу в навчальному закладі 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Стан будівель, споруд, приміщень навчального закладу щодо виконання 

будівельних, санітарно-гігієнічних вимог і норм 

(наявність котельного обладнання, допуску до роботи у операторів 

(машиністів, кочегарів), паспортів на вентиляційні установки, актів 

санітарно-епідеміологічної служби щодо перевірки повітряно-теплового 

режиму, мікроклімату, освітленості, проведення паспортизації робочих 

місць за умовами праці тощо)  

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

12 

 

Забезпечення пожежної безпеки в навчальному закладі 

(наявність планів евакуації, наявність протипожежного обладнання та 
 

 

 
 



 

 

інвентарю, своєчасна зарядка вогнегасників тощо) 5 

 

13 

Стан електромережі та експлуатація електроустановок 

(наявність актів перевірки контуру захисного заземлення, випробування 

опору ізоляції, випробування індивідуальних захисних засобів, допуск до 

роботи електрика та працівників, що експлуатують електроустановки тощо) 

 

 

 

10 

 

 

14 
Умови експлуатації обладнання (лабораторного, майстерень, такелажних 

засобів (драбини, стрем’янки тощо) 
 

5 

 
 

15 

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в гуртожитках, що належать 

навчальному закладу (усі питання забезпечення безпеки життєдіяльності 

учнів, студентів, працівників: пожежна безпека, електробезпека, плани 

евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації, інструкції з безпеки під 

час користування побутовими електроприладами тощо) 
 

 

 

 

 

10 

 

 

 

ІУ. Профілактична робота з попередження травматизму та профзахворювань 

16 

 

Кількість працівників, що працюють в шкідливих умовах праці, з них: всього   

 - пройшли медогляд (щорічний).  ____ 5  

 - отримують пільги за роботу в шкідливих умовах праці  ____ 10  

17 

 

 

Кількість робочих місць з шкідливими умовами праці, 

з них: 
 

 

 

 

- п - - проведено атестацію за умовами праці (за участю санітарно- 

епідеміологічної служби) 
_____ 10 

 

18 

 

 

Наявність у приміщеннях навчального закладу: 

- інст. - інструкцій з охорони праці для працівників (відповідність вимогам 

нормативно-правових актів); 
+- 

 

 

 

- - куточків охорони праці; +-   

 - аптечок +-   

 

119 

З Забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту 

учасників навчально-виробничого процесу (спецодяг, спецвзуття, 

діелектричні засоби, інші засоби індивідуального захисту, наявність 

захисних огорож, вентиляції, заземлення, блискавкозахисту тощо) 

 

 

 

10 

 

 

У. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності 

 

 

20 

 

 

Проведення та облік інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності 

з працівниками, учнями, студентами (журнали, програми проведення 

інструктажів тощо) 

  

10 

 

 

 

21 

 

 

 

Проведення навчання і перевірки знань працівників з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності один раз на три роки (наявність наказу про 

проведення навчання та перевірки знань, програми проведення навчання, 

протоколів про проведення перевірки знань з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності працівників) 

  

 

10 

 

22 

Проведення у звітному році навчання та перевірки знань працівників, що 

працюють в шкідливих і небезпечних умовах праці (наявність посвідчень, 

допуск до роботи) 

  

10 

 

 Підсумкова оцінка в балах    

Загальна підсумкова оцінка з урахуванням знаків «+» і «-» 

 

   

 

Голова оглядової комісії  _________ (підпис) (прізвище, ім’я, по 

батькові) 
Члени комісії:   _________  (підпис) (прізвище, ініціали) 

 _________  (підпис) (прізвище, ініціали) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


