
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ 

 З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихованцями, учнями, студентами, 

курсантами, слухачами. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної 

безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. 

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку навчального 

року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, перед 

початком зимових канікул, наприкінці навчального року перед початком літніх канікул, а 

також за межами навчального закладу, де навчально-виховний процес пов'язаний з 

використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів. 

Первинний інструктаж проводять викладачі, учителі, класоводи, куратори груп, 

вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків 

тощо. Цей інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, 

слухачами, аспірантами, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. 

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації 

інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, 

майстерні, цеху, спортзалі та іншому робочому місці. 

Учні і вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу. 

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед виконанням 

кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на 

початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо. 

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття 

(практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, 

виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. 

Вихованці, учні, студенти, слухачі, які інструктуються, не розписуються про такий 

інструктаж. 

Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, 

аспірантами проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов 

виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної 

підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу. 

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів. 

Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, 

слухачами, аспірантами навчального закладу в разі організації позанавчальних заходів 

(олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під 

час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, 

науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення 

цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів. 

Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і 

скріплені печаткою. 

 


