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Мета - надання знань, умінь, компетентностей для здійснення ефективної 

професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною 

праці на підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов'язкового виконання в 

повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.  

Навчити вмінню використовувати закони та інші нормативно-правові акти, 

чинну нормативно-технічну документацію, засоби з охорони праці для того, щоб: 

- складати інструкції з охорони праці; 

- проводити навчання з охорони праці персоналу; 

- проводити інструктажі з охорони праці. 

 

1. Навчання та перевірка знань посадових осіб 

1. Навчання з питань охорони праці - це навчання працівників, учнів, 

курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з 

питань охорони праці або безпечного ведення робіт; 

Робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу шкідливих та 

небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, 

чи пов'язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів 

праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем 

ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, 

майну, довкіллю; 

Спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які залучаються до 

виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному 

доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці; 

Стажування - набуття особою практичного досвіду виконання виробничих 

завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки 

до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого 

фахівця; 

Дублювання - самостійне виконання працівником (дублером) професійних 

обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим 

проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань. 

2. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного 

навчання працівників на підприємстві 

2.1. Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах, а саме: предмета 

"охорона праці" (професійно-технічні навчальні заклади), навчальних дисциплін 

"основи охорони праці" (вищі навчальні заклади) та "охорона праці в галузі" (вищі 

навчальні заклади), проводиться за типовими навчальними планами і програмами з 

цього предмета і навчальних дисциплін, які затверджуються спеціально 

вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за 

погодженням із спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади 

з нагляду за охороною праці. Окремі питання (розділи) з охорони праці мають 

передбачатися у навчальних програмах загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. 
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Зміст та обсяг предмета "охорона праці" для підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з 

підвищеною небезпекою, визначаються типовим навчальним планом і типовою 

навчальною програмою з предмета "охорона праці", що затверджуються спеціально 

вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти і науки та 

погоджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади 

з нагляду за охороною праці. 

При цьому теоретична частина предмета "охорона праці" вивчається обсягом 

не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації - не менше 

15 годин. Специфічні питання охорони праці для конкретних професій мають 

вивчатися в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою 

поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі 

навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання безпеки 

праці. 

Теоретична частина предмета "охорона праці" під час професійної підготовки 

працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт з підвищеною 

небезпекою, вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та 

підвищення кваліфікації - не менше 8 годин. 

Обсяг годин предмета "охорона праці" не може зменшуватись під час 

розробки робочих навчальних планів і програм. 

Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на 

підприємстві 

3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, 

курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять 

на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних 

випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії. 

3.2. На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням 

специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, 

розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з 

питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені 

працівники. 

3.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці 

працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів 

або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи. 

3.4. Навчання з питань охорони праці в частині організації навчального 

процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, 

розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації та 

порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3.6. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною 

небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний 

мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, 
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один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з 

пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і 

періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань 

пожежної безпеки. 

3.7. Особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і 

перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з 

професій за сумісництвом. 

3.8. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для 

працівників організується навчання: лекції, семінари та консультації. 

3.9. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за 

нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх 

функціональних обов'язків. 

3.10. Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві 

здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці (далі - комісія) 

підприємства, склад якої затверджується наказом керівника. Головою комісії 

призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків 

яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення 

комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного 

підрозділу чи його заступник. 

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, 

представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки 

або вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. До 

складу комісії підприємства можуть залучатися страхові експерти з охорони праці 

відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та 

викладачі охорони праці, які проводили навчання. 

Участь представника спеціально вповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його територіального управління 

у складі комісії обов'язкова лише під час первинної перевірки знань з питань 

охорони праці в працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної 

небезпеки. 

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох 

осіб. 

3.11. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положенням, 

повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 

3.12. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з 

урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та 

затверджується роботодавцем. 

3.13. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є 

тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою 

технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за 

екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування. 

3.14. Результат перевірки знань з питань охорони праці з робіт з підвищеною 

небезпекою, а також там, де є потреба у професійному доборі, до виконання яких 
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допускається працівник, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки 

знань з питань охорони праці (додаток 1). 

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні 

результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці 

(додаток 2). При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається 

перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного 

виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку 

знань. 

Питання щодо порядку зберігання посвідчень про перевірку знань з питань 

охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під 

час виконання трудових обов'язків вирішується роботодавцем. 

3.15. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони 

праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов'язковою лише тим, хто 

виконує роботи підвищеної небезпеки. 

3.16. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці 

працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну 

перевірку знань. 

3.17. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які 

не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. 

3.18. Організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення 

перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів 

перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань 

охорони праці) покладається на суб'єкт господарювання, яким проводилось 

навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з 

питань охорони праці не менше 5 років. 

3.19. Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та 

перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця. 

3.20. Представники профспілок, уповноважені найманими працівниками особи 

як члени постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці, 

проходять навчання з питань охорони праці відповідно до Типового положення, а 

перевірку знань у порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями 

за участю представника спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці. 

 

2. Інструктажі з питань охорони праці 

6.1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні 

проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої 

медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 

та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. 

6.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці 

(далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий 

та цільовий. 

6.3. Вступний інструктаж 

Проводиться: 
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з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, 

незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; 

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть 

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для 

підприємства; 

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження 

трудового або професійного навчання; 

з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство. 

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або 

іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в 

установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань 

з питань охорони праці. 

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, 

що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів 

навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою 

охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість 

інструктажу затверджуються керівником підприємства. 

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації 

вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 5), який зберігається 

службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного 

інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу. 

6.4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на 

робочому місці з працівником: 

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної 

особи, яка використовує найману працю; 

який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого; 

який виконуватиме нову для нього роботу; 

відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню 

участь у виробничому процесі на підприємстві. 

Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних 

закладів: 

до початку трудового або професійного навчання; 

перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з 

використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо. 

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з 

групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці 

відповідно до виконуваних робіт. 

6.5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з 

окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за 

обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. 

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-

правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною 

особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, 

але не рідше: 

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці; 
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для решти робіт - 1 раз на 6 місяців. 

6.6. Позаплановий інструктаж проводиться 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 порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо; 

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для 

робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів. 

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами 

проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при 

порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть 

призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо. 

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового 

інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і 

обставин, що спричинили потребу його проведення. 

6.7. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: 

при ліквідації аварії або стихійного лиха; 

при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються 

наряд-допуск, наказ або розпорядження. 

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з 

групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від 

виду робіт, що виконуватимуться. 

з студентами в разі організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні 

заходи) 

6.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить 

безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або 

фізична особа, яка використовує найману працю. 

6.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі 

завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою 

технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, 

особою, яка проводила інструктаж. 

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо 

безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового 

інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна 

перевірка знань. 

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу 

допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не 

дозволяється. 

6.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового 

інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, уносить 
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запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 

місці (додаток 6). Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути 

пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. 

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий 

інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації 

інструктажів - не обов'язково. 

6.11. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного 

інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути 

зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з 

безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування, 

застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, 

матеріалів тощо. 

6.12. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці 

для учнів, курсантів, слухачів, студентів під час трудового і професійного навчання 

у навчальних закладах визначаються нормативно-правовими актами в галузі освіти 

 

3. Складання інструкцій з охорони праці 

1. Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про 

охорону праці,  чинних у межах  конкретного підприємства.  Такі  інструкції  

розробляються  на  основі чинних державних міжгалузевих і галузевих 

нормативних актів про охорону праці, з урахуванням конкретних умов 

виробництва та вимог безпеки. Вони затверджуються  роботодавцем і є 

обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при 

виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві. 

1.6. Інструкції повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам 

державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, 

норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів про 

охорону праці, на основі яких вони розробляються. 

1.7. Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, 

дотримання яких обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих 

вимог повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього 

може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством. 

2. Зміст і побудова інструкцій 

2.1. Кожній інструкції   присвоюється назва і скорочене позначення (код, 

порядковий номер). 

Інструкціям, що розробляються і затверджуються на підприємствах, 

присвоюються порядкові  номери  службами  охорони праці цих підприємств. 

У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона 

призначена, наприклад: "Інструкція з охорони праці для електрозварника", 

"Примірна інструкція з охорони  праці при роботі з ручним електроінструментом". 

2.2. Включенню до інструкцій  підлягають  загальні  положення щодо охорони 

праці та організаційні і технічні вимоги безпеки,  що визначаються на основі: 

- чинного законодавства України про працю та охорону праці, стандартів, 

правил, норм та  інших нормативних і організаційно-методичних документів 

про охорону праці; 
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- аналізу документів з охорони праці стосовно відповідного виробництва, 

професії (виду робіт); 

- характеристики робіт, що підлягають виконанню працівником конкретної 

професії у відповідності з її кваліфікаційною характеристикою; 

- вимог безпеки до технологічного процесу, виробничого обладнання, 

інструментів і пристроїв, що застосовуються при виконанні відповідних 

робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній 

документації і в технологічному регламенті; 

- виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для 

даної професії (виду робіт) як при нормальному протіканні процесу, так і при 

відхиленнях від оптимального режиму, визначення   заходів та засобів 

захисту від  них, вивчення конструктивних та експлуатаційних особливостей 

і ефективності використання цих засобів; 

- аналізу обставин та причин найбільш імовірних аварійних ситуацій,  

нещасних випадків та професійних захворювань, характерних для даної 

професії (виду робіт); 

- вивчення передового досвіду безпечної організації праці та виконання 

відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів та прийомів їх 

виконання. 

2.3. Вимоги інструкцій  викладаються відповідно до послідовності 

технологічного процесу і з урахуванням умов, у яких виконується даний вид робіт. 

2.4. Інструкції повинні містити такі розділи: 

- загальні положення; 

- вимоги безпеки перед початком роботи; 

- вимоги безпеки під час виконання роботи; 

- вимоги безпеки після закінчення роботи; 

- вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

За необхідності в інструкції можна включити й інші розділи. Наприклад, у 

примірних інструкціях може бути передбачений  розділ "Вступ", у якому 

відображаються відповідні положення законодавства України про працю та 

охорону праці, вказівки щодо порядку внесення змін і доповнень до цих інструкцій 

тощо. 

Для розміщення матеріалів, які доповнюють основну частину інструкцій, 

ілюструють  чи  конкретизують її окремі вимоги,  може бути включений розділ 

"Додатки".  У цьому  ж  розділі  може  бути наведений  перелік нормативних актів, 

на підставі яких розроблена інструкція. 

2.5. Розділ "Загальні положення" повинен містити: 

- відомості про сферу застосування інструкції; 

- загальні відомості про об'єкт розробки: визначення робочого місця 

працівника даної професії (виду робіт) в залежності  від тривалості  його  

перебування на ньому протягом робочої зміни (постійне чи непостійне); 

коротка характеристика технологічного процесу та обладнання, що 

застосовується на цьому робочому місці, виробничій дільниці, в цеху; 

- умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або 

до виконання відповідного виду  робіт  (вимоги  щодо віку, стажу роботи, 
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статі, стану здоров'я, проходження медоглядів, професійної освіти та 

спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань 

тощо); 

- вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань 

охорони праці  для  даного  виду  робіт  або професії, а також відомості про 

специфічні особливості організації праці і технологічних процесів  та про 

коло трудових обов'язків працівників даної професії (що виконують даний 

вид робіт); 

- характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника; 

- перелік видів  спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту, що належать до видачі працівникам даної професії (виду робіт) 

згідно з  чинними  нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на 

них; 

- вимоги санітарних  норм і правил особистої гігієни, яких повинен 

дотримуватись працівник під час виконання роботи. 

2.6. Розділ "Вимоги безпеки перед початком роботи" повинен містити: 

- порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому числі при 

порушенні режиму роботи виробничого обладнання або технологічного 

процесу; 

- порядок підготовки робочого  місця, засобів індивідуального захисту; 

- порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв 

небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових і 

очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та 

освітлення, знаків безпеки, первинних засобів  пожежогасіння, виявлення 

видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо; 

- порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сировини, 

заготовок, напівфабрикатів); 

- порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, 

пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо. 

2.7. Розділ "Вимоги безпеки під час роботи" повинен містити: 

- відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи 

безпечного виконання робіт, правила використання технологічного 

обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі 

небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено 

застосовувати; 

- правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, 

заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжними 

матеріалами та відходами виробництва, що являють небезпеку для 

працівників; 

- правила безпечної експлуатації внутрішньо цехових транспортних і 

вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари; вимоги безпеки при 

вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу; 

- вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані; 



 11 

- можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи 

обладнання  та  технологічного регламенту і способи їх усунення; 

- вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту 

від шкідливих і небезпечних виробничих факторів; 

- умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, 

санітарно-гігієнічні тощо); 

- вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки; 

- порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові 

захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені 

несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів 

захисту та про інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що 

загрожують життю і здоров'ю працівників. 

2.8. Розділ "Вимоги безпеки після закінчення роботи" повинен містити: 

- порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і 

змащення обладнання,  пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а при 

безперервному процесі - порядок передачі їх черговій зміні; 

- порядок здавання робочого місця; 

- порядок прибирання відходів виробництва; 

- вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен 

дотримуватись працівник після закінчення роботи; 

- порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, що виявились у процесі 

роботи. 

2.9. Розділ "Вимоги безпеки в  аварійних  ситуаціях" повинен містити: 

- відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини 

аварій (вибухів, пожеж тощо); 

- відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям; 

- порядок дій, особисті обов'язки та правила поведінки працівника при 

виникненні аварії згідно з планом її ліквідації,  в тому числі у випадку її 

виникнення під час передачі-приймання зміни при безперервній роботі; 

- порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них 

призвести; 

- відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та 

сигналізації; 

- порядок дій щодо подання першої медичної допомоги  потерпілим під час 

аварії.  

3. Викладення тексту інструкцій 

При викладенні тексту інструкції слід керуватися такими правилами: 

- текст інструкції повинен бути стислим, зрозумілим і не допускати різних 

тлумачень; 

- інструкція не повинна  містити посилань на нормативні акти, вимоги яких 

враховуються при її розробці. За необхідності ці вимоги відтворюються 

дослівно; 

- у тексті інструкцій не допускається застосування не властивих для 

нормативних актів зворотів розмовної мови, довільних словосполучень, 

скорочення слів, використання для одного поняття різних термінів, а також 
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іноземних слів чи термінів за наявності рівнозначних слів чи термінів в 

українській мові; допускається застосування лише загальноприйнятих 

скорочень і абревіатур, а також  заміна застосованих у даній інструкції 

словосполучень скороченням або абревіатурою за умови повного відтворення 

цього словосполучення при першому згадуванні в тексті із  зазначенням  у 

дужках відповідного скорочення чи абревіатури; 

- у тексті інструкції слід уникати викладу вимог у формі заборони, а при 

необхідності слід давати пояснення, чим викликана заборона; не повинні 

застосовуватися слова "категорично", "особливо", "обов'язково", "суворо" та 

ін., оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов'язковими; 

- для наочності окремі вимоги інструкцій можуть бути ілюстровані 

малюнками, схемами, кресленнями тощо; 

- якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини відстаней, 

напруги та ін.), то вони повинні бути наведені в інструкції.  

4. Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію 

4.3. Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій на підприємстві 

4.3.4. Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють на підприємстві, 

здійснюється безпосередніми керівниками робіт (начальник виробництва, цеху, 

дільниці, відділу, лабораторії та інших відповідних їм підрозділів підприємства), 

які несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи. 

4.3.9. Титульний аркуш, перша та остання сторінки інструкції, що діє на 

підприємстві, оформлюються згідно з додатками 3, 4, 5. 


