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1.  Загальні відомості про заклад освіти 

 1.1. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Запорізької міської 

ради Запорізької області розміщена за адресою: м.Запоріжжя, Дніпровський  

район, вул..Парковий бульвар, буд.4 

1.2. Територія закладу освіти площею 1,8 га. розміщена у центрі міста, біля 

автодороги міського та державного значень,  межує з річкою Дніпро, 

Дніпрогесом, управлінням поліції, парком Металургів, житловими будинками. 

1.3. На території школи розміщені: головний корпус школи, приміщення 

майстерень, спортивної зали, спортивні та ігрові майданчики, насадження дерев 

та кущів, колодязі комунікацій, міська тепломережа та газопровід. Територія 

школи відгороджена металевою огорожею. Для руху пішоходів розміщено 

асфальтовані пішохідні доріжки по вулиці Богдана Хмельницького та проспекту 

Соборному. 

 

2.Об’єкти підвищеної небезпеки на території школи та біля неї. 

2.1.  Об’єкти поблизу школи: автомобільна дорога, Дніпрогес, господарчі 

будівлі установ і організацій біля школи. 

2.2.  Об’єкти на території школи: дах, вікна і фасад головного корпусу, колодязі 

підземних комунікацій та каналізації, автомобільний проїзд до їдальні, 

спортивні споруди. 

3.Правила внутрішнього трудового розпорядку 

Трудова дисципліна грунтується на свідомому і сумлінному виконанні правил. 

Працівники приймаються на роботу за трудовим договором, контрактом або на 

конкурсній основі згідно з чинним  законодавством. Вони можуть працювати за 

сумісництвом згідно з чинним законодавством. 

     Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять 

інструктаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої допомоги 

потерпілим від нещасних випадків, про правильні дії при виникненні аварії. 

     Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктажу і перевірки 

знань з охорони праці, забороняється. 

     Працівники школи зобов'язані: 

◼ виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни 

праці, трудитися сумлінно; 

◼ виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачені 

відповідними правилами та інструкціями; 

◼ берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники, тощо, 

виховувати у дітей бережливе ставлення до майна школи; 



◼ у встановлені строки проходити медичний огляд. 

     Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожен працівник за своєю 

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими 

інструкціями і положеннями в установленому порядку тарифно-

кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними 

довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами 

внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

     У школі для вчителів за погодженням з профкомітетом встановлений 

п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, а для інших 

педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу робочий тиждень 

визначається графіком роботи. 

     Час початку і закінчення роботи  встановлюється у відповідності з режимом 

робочого дня і затверджується директором. Робочий час педагогічних  

працівників визначається навчальним розкладом, графіком роботи вихователів. 

Тривалість робочого дня обслуговуючого персоналу і робітників визначається 

графіком змінності, який складається відповідно до встановленої тривалості 

робочого часу на тиждень. Вихователі залучаються до роботи у 

загальновстановлені вихідні та святкові дні. 

     На бажання працівника, який працює у святковий день, йому може бути 

наданий інший день відпочинку. 

     У навчальних закладах при кількості працюючих понад 100 чоловік 

створюється служба охорони праці (“Типове положення про службу охорони 

праці”). Службу охорони праці при чисельності працюючих від 101 до 500 

чоловік представляє один спеціаліст з інженерно-технічною освітою. 

     Необхідність підвищення рівня безпечних умов праці у навчальних закладах 

зумовлена  особливою турботою про збереження життя і здоров”я 

підростаючого покоління. У процесі навчання учні оволодівають різними 

виробничими професіями, їх залучають до суспільно корисної,  продуктивної 

праці. 

     У зв'язку з цим, першочерговим є завдання створення здорових і безпечних 

умов праці й навчання. Охорона здоров'я учнів під час освітнього процесу у 

закладі освіти, при залученні їх до суспільно корисної праці повинна бути 

організована так, щоб заздалегідь виключити можливі несприятливі наслідки, а 

заходи щодо виконання вимог, норм, правил та інструкцій з техніки безпеки, 

щоб мали попереджувальний, профілактичний характер, тобто виключали б 

ситуації, які можуть призвести до травматизму. Обов'язковим у роботі з 

охорони праці є навчання та інструктування про безпечні методи праці як 

працюючих, так і учнів. 

     Виконання вимог правил з  безпеки вчителями школи, завідуючими 

кабінетами, адміністрацією та іншими працівниками є обов'язковим у роботі, 

спрямованій на організацію безпечних та здорових умов праці співробітників, а 

також учнів - під час проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, 

спортивних залах. 

4. Основні положення Закону “Про охорону праці”, Кодексу законів про 

працю та інших нормативних актів про охорону праці  (Основні 

законодавчі акти з охорони праці). 

     Основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на 

охорону праці, їх життя і здоров”я у процесі трудової діяльності визначає Закон 



України “Про охорону праці” , введений в дію Верховною Радою з 2002 року. 

Закон “Про охорону праці” поширюється на всіх громадян, що працюють (ст.2). 

     Закон проголошує, що працівник має право відмовитись від дорученої 

роботи, якщо створилася ситуація, небезпечна для його життя чи здоров”я, або 

для людей, які його оточують (ст.7). 

     Працівникам видається безплатно за встановленими нормами спецодяг та 

інші засоби індивідуального захисту на таких видах робіт: 

◼ на роботах, пов”язаних із забрудненням; 

◼ на роботах, що здійснюються в несприятливих температурних умовах; 

◼ на роботах із шкідливими умовами праці; 

◼ на роботах, пов”язаних із обслуговуванням машин і механізмів (ст.10). 

      Якщо нещасний випадок трапиться внаслідок невиконання працівником 

вимог нормативних актів про охорону праці,  виділяється розмір допомоги, який 

визначається комісією з розслідування нещасного випадку. 

     У разі смерті потерпілого встановлюється такий розмір одноразової 

допомоги його сім”ї; не менше п”ятирічного заробітку працівника на його 

сім”ю, і, крім того, не менше однорічного заробітку на кожного утриманця 

потерпілого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті (ст.11). 

     Закон передбачає також відшкодування моральних збитків працівникові, 

якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до них, порушили 

нормальні життєві зв”язки потерпілого. 

 

                  Кодекс законів про працю України - основний 

                                       закон національного трудового законодавства 

     Законодавство про працю України визначає правові засади і гарантії 

здійснення громадянином України права розпоряджатися своїми здібностями 

продуктивної і творчої праці, регулює трудові відносини працвників усіх 

підприємст, установ незалежно від форми власності 

     Працівники мають право на: 

◼ відпочинок згідно з законами про обмеження робочого дня та робочого тижня 

і про щорічні оплачувані відпустки; 

◼ здорові і безпечні умови праці; 

◼ матеріальне забезпечення у порядку соціального страхування у старості, при 

хворобі, втраті працездатності, а також матеріальну допомогу у разі 

безробіття; 

◼ об”єднання у професійні спілки; 

◼ вирішення колективних трудових конфліктів. 

     Закон України “Про охорону здоров”я населення” визначає правові, 

організаційні, економічні та соціальні основи охорони здоров”я населення в 

Україні. 

     Громадяни зобов”язані: 

◼ піклуватися про своє здоров”я і здоров”я своїх дітей, не шкодити здоров”ю 

інших громадян; 

◼ проходити своєчасні профілактичні щеплення та медичні огляди; 

◼ надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які потрапили в  умови, 

що загрожують їхньому життю і здоров”ю. 

     Держава піклується, щоб виробниче навчання підлітків проводилося тільки з 

тих професій, які відповідають їх вікові, фізичному і розумовому розвитку та 



стану здоров”я. Трудове навчання здійснюється під систематичним медичним 

контролем. 

 

5.  Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Методи та способи 

запобігання нещасним випадкам 

Небезпечними факторами є відкриті електричні розетки, переносні електричні 

подовжувачі з відкритими електричними розетками, обладнання з електричними 

приводами (комп’ютери, ксерокопіювальна техніка), побутові електрообігрівачі  

(електрокип’ятильники, електрочайники). В приміщеннях біля електророзеток 

повинні бути зроблені трафаретні яскраві надписи, що вказують на величину 

напруги. 

Перед користуванням електроприладами необхідно візуально перевірити цілісність 

електропроводів, електровилок. 

Електроприлади з пошкодженими електропроводами або електровилками 

користуватися забороняється. 

Комп’ютери повинні бути обладнані захисними екранами і вмикатися в розетки з 

клемою заземлення. 

В екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, пожежа та інше), відключивши з 

електромережі електроприлади, працівникам необхідно залишити приміщення й 

евакуюватися відповідно до планів-схем евакуації, розміщених на поверхах 

будинку. 

   6.Загальні правила електробезпеки 

     Електробезпека - це система організаційних і технічних заходів і засобів, які 

забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного 

струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електричної 

електрики. 

     Електротравма - це травма, викликана впливом електричного струму або 

електричної дуги. 

 

                                    Особливості електротравматизму: 

◼ організм людини не наділений властивістю, за допомогою якої можна було б 

визначити наявність електроструму; 

◼ електротравма може виникнути без безпосереднього контакту зі 

струмопровідниками, частинами устаткування (ураження через електричну 

дугу, крокову напругу, тощо); 

◼ електричний струм, проходячи через тіло людини, діє не тільки в місцях 

контактів і на шляху проходження через організм, а й на центральну нервову 

систему, що спричиняє ураження внутрішніх органів (порушення нормальної 

діяльності серця, зупинку дихання тощо). 

     Дія електричного струму на організм людини супроводжується зовнішнім 

ураженням тканин та органів у вигляді механічних ушкоджень електричних 

знаків, електрометалізації шкіри, опіків. 

     Електричний струм, проходячи через організм людини, спричиняє термічну, 

електричну та біологічну дії. 

     Термічна дія струму виявляється в опіках окремих ділянок тіла, а нагріванні 

до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку, що стає 

причиною серйозних функціональних розладів. 



     Електротермічна дія струму виявляється в розкладанні органічної рідини 

крові, що призводить до значних порушень її фізико-хімічного складу. 

     Біологічна дія струму виявляється у подразненні і збудженні живої тканини 

організму, що супроводжується мимовільним скороченням м”язів. 

     Тривалість проходження струму через організм впливає на кінцевий 

результат ураження: чим довше проходження струму, тим більша можливість 

тяжкого і смертельного наслідку. 

     Правильне користування електроенергією виключає випадки ураження 

електричним струмом. 

 

                                    Основні вимоги, яких потрібно дотримуватись 

                                             при користуванні електроенергією: 

      1. Захист від коротких замикань (автомати, пробкові запобіжники) у 

електропроводці повинен бути завжди справним. 

     Заміна заводських запобіжників, навіть тимчасово, усілякими металевими 

провідниками (“жучками”) може стати причиною нещасного випадку чи 

пожежі. 

     2. Основною умовою безпечного застосування електроенергії у приміщеннях 

є справний стан ізоляції електропроводів, електроприладів і апаратів, 

електричних щитків, вимикачів, штепсельних розеток, лампових патронів і 

світильників, а також електрошнурів, з допомогою яких вмикають в 

електромережу електроприлади, тому необхідно слідкувати за станом ізоляції, 

забезпечуючи своєчасний ремонт. 

3.  Щоб уникнути пошкодження ізоляції, забороняється: 

◼ підвішувати електропровід на цвяхах, металевих і дерев”яних предметах; 

◼ перекручувати проводи; 

◼ закладати провід і шнури за газові і водопровідні труби, за батареї опалення; 

◼ витягати за шнур вилку з розетки. 

     4. У будинках, де електропроводка зроблена закритим способом під 

штукатуркою,  забивання у довільні місця стіни цвяхів (костилів) для 

підвішування штор, картин та інших предметів, а також пробивання отворів і 

боріздок може призвести до пошкодження схованої електропроводки і ураження 

електричним струмом. Тому всі подібні роботи треба виконувати,попередньо 

переконавшись у відсутності в даному місці електропроводки. 

     5. Освітлювальну арматуру і електролампи небезпечно чистити від 

забруднення  і пилюки при ввімкненому вимикачі, тобто під напругою, мокрими 

чи вологими ганчірками. 

     Чистку треба виконувати при вимкненому вимикачі сухою ганчіркою, стоячи 

на підставці, яка не проводить електроструму. 

     6.Пошкоджені вимикачі, лампові патрони, штепсельні розетки, 

електроприлади і апарати заборонено замінювати під напругою. Для цього 

прилад, апарат слід вимкнути з електромережі, а при ремонті електропроводки - 

викрутити запобіжник (чи вимкнути автомат). Цю роботу повинна виконувати 

особа, яка обізнана з правилами ремонту. 

     7.При користуванні переносними приладами, електроінструментами  

небезпечно одночасно торкатись батареї опалення, водопровідних труб та інших 

заземлених металевих конструкцій, тому що при пошкодженні ізоляції 



електричного приладу через тіло людини, яка доторкнулась до названих 

металевих конструкцій, пройде небезпечний для організму струм. 

     8.Небезпека ураження електричним струмом може виникнути також у таких 

випадках: 

◼ при користуванні електроприладами із пошкодженою ізоляцією, 

електроплитками із відкритою спіраллю; 

◼ саморобними електропечами, електроводонагрівачами, при заповненні водою 

електронагрівальних приладів (чайників, каструль, самоварів,тощо), вже 

ввімкнених в електромережу; 

◼ при порушенні порядку ввімкнення приладу у електромережу необхідно 

електрошнур спочатку підключити до приладу, а потім до мережі, а не 

навпаки; 

◼ при застосуванні оголених кінців проводу замість штепсельних вилок. 

     9.Діти, не усвідомлюючи небезпеки, доторкаються до електроприладів, 

ввімкнених у електромережу, і часто отримують опіки й більш серйозні травми. 

Необхідно виключити можливість доступу дітей до електроприладів і відкритих 

розеток. 

     10.Особливо обережним треба бути при  користуванні електроенергією у 

вологих приміщеннях, у приміщеннях із земляною, цегляною і бетонною 

підлогою (підвали, ванна кімната, вбиральня та ін.), які є добрим провідником 

струму, бо за таких умов небезпека ураження електричним струмом 

збільшується. Тому в санузлах та інших подібних приміщеннях не дозволяється 

встановлювати вимикачі і штепсельні розетки, користуватись ввімкненими в 

електромережу різними електронагрівальними приладами (плитками, камінами, 

рефлекторами), пральними машинами і переносними світильниками, а також 

використовувати стаціонарні світильники без запобіжної арматури. 

 

7.   Основи гігієни та санітарії 

     Санітарія - це система організаційних і технічних заходів, спрямованих на 

усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання захворювань та 

отруєнь. 

     До організаційних заходів належать: 

◼ дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років; 

◼ проведення попередніх та періодичних медичних оглядів; 

◼ забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально-профілактичним 

обслуговуванням. 

    Технічні засоби передбачають: 

◼ систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на робочих місцях; 

◼ розробку та конструювання обладнання, що виключає виділення пилу, газів 

та пари, шкідливих речовин у приміщеннях; 

◼ влаштування систем вентиляцій та кондиціювання робочого місця із 

шкідливими умовами праці; 

◼ забезпечення захисту працюючих від шуму, вібрації, різних видів 

випромінювання. 

     Граничні норми підіймання та переміщення вантажів вручну для жінок 

становить 10кг., для підлітків віком 16-17 років встановлені такі граничні норми 

переміщення та підіймання важких речей: для юнаків - 12,6кг., для дівчат - 

6,3кг. 



 

     Забороняється використання побутових приміщень не за призначенням. Усі 

побутові приміщення повинні мати на видному місці укомплектовані аптечки. 

Дезінфекцію побутових приміщень необхідно здійснювати не рідше одного разу 

на місяць. 

 

8. Обставини і причини можливих нещасних випадків та аварій 

Виходячи з того, що поліровані поверхні східців міжповерхових сходин у 

зволоженому стані являють собою небезпеку травм при падінні під час вологого 

прибирання східців і змочених підошов взуття від дощу та снігопаду. 

При постійному щоденному багатогодинному користуванні комп’ютером виникає 

так званий «зоровий синдром» від кінескопів моніторів. Для усунення цього 

негативного явища необхідно обладнати монітори, відповідно до технічних 

параметрів, захисними екранами. 

Забороняється користуватися електроприладами з пошкодженою ізоляцією 

електропроводів (кабелів), а також підключати електроприлади мокрими руками. 

 

9. Пожежна безпека 

Для забезпечення пожежної безпеки необхідно суворо виконувати і постійно 

дотримуватися норм і правил пожежної безпеки. 

У приміщеннях забороняється: 

1. Користуватися електронагрівачами з відкритими елементами для опалення, 

приготування їжі тощо. 

2. Палити й застосовувати відкритий вогонь у службових та інших  приміщеннях. 

Виконання вогненебезпечних робіт здійснювати тільки з дозволу адміністрації. 

3. Самовільно без потреби зривати пломби на дверях внутрішніх шаф з пожежними 

кранами. 

4. Користуватися пошкодженими розетками та подовжувачами, вимикачами й 

іншими електроприладами. 

5. Обертати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими 

легкозаймистими матеріалами, експлуатувати їх зі знятими ковпаками. 

6. Залишати без догляду, при виході з приміщення, увімкненими в електромережу 

нагрівальні прилади, радіоприймачі тощо. 

Відповідальними за дотримання норм і правил пожежної безпеки та підтримку 

належного протипожежного режиму у службових приміщеннях є керівники 

підрозділів та відділу освіти. 

Порядок дії у разі пожежі 

У разі виникнення пожежі кожний працівник зобов’язаний терміново телефонувати 

за номером 1-01, повідомляти адресу, вказати кількість поверхів будівлі, місце 

виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище. 

Якщо можливо, вжити заходів по евакуації людей, гасінні пожежі наявними 

засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей. 

 

10. Перша допомога потерпілим 

Дії працюючих у разі виникнення нещасного випадку. 

Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінювання загального стану 

потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження. 



У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця, негайно 

викликати за тел. 103 швидку медичну допомогу. 

Штучне дихання 

Перед початком штучного дихання необхідно швидко усунути причини, які 

перешкоджають диханню. 

Потерпілому потрібно розстібнути комір, пояс тощо. Звільнити від забруднення 

ротову порожнину. Найбільш простим і ефективним засобом штучного дихання є 

спосіб «рот у рот» та «рот у ніс». Штучне дихання треба продовжувати до 

відновлення самостійного дихання або до прибуття медичного працівника. 

Зовнішній масаж серця 

Метою масажу серця є підтримування кровообігу у життєво важливих органах. У 

разі відсутності серцевої діяльності до її відновлення потерпілий знаходиться у 

положенні на спині. Той, хто надає допомогу, робить енергійний ритмічний натиск  

на грудину потерпілого 50-60 разів на хвилину (після 3-4 натискувань роблять 

перерву на 2 секунди на час вдиху та початок видиху). 

Масаж переривати для повторного штучного дихання до трьох глибоких вдихів, 

після чого повторюють масаж протягом 15-20 хвилин. 

Перші ознаки того, що потерпілий приходить до тями: зіниці звужуються, 

з’являється самостійне дихання, зменшується синюшність шкіри і з’являється 

пульс. Констатувати смерть має право тільки лікар. 

Перша допомога при кровотечах 

Найбільш надійний спосіб тимчасової зупинки кровотечі – накладання джгута. У 

разі відсутності спеціального джгута можна використовувати підручні матеріали: 

ремінь, мотузку, рушник та інше. Джгут накладають вище місця кровотечі , 

зробивши 2-3 оберти навколо кінцівки. Джгут накладають на термін не більше 2 

год влітку і не більш як 1 год взимку. Під джгут треба підкласти записку, де 

вказати час накладання джгута. На рану накласти стерильну пов’язку. При підозрі 

на внутрішню кровотечу на ділянку ймовірної кровотечі потрібно накласти лід та 

якомога швидше транспортувати потерпілого до лікарні. 

Перша допомога при ураженні електричним струмом 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом  передусім має бути 

спрямоване на припинення дії його на людину способом вимикання рубильника 

або вимикача, відкидання від потерпілого струмоведучого дроту діелектричним 

предметом, або вивільнення потерпілого від джерела струму. Треба пам’ятати, що 

не можна торкатися ні до дроту, ні до самого потерпілого голими руками без 

гумових рукавиць; той, хто надає допомогу, повинен обгорнути свої руки якоюсь 

частиною одягу, сухою ганчіркою, якщо є змога, надіти гумові калоші, гумові 

чоботи або стати на суху дошку. Віддаляючи потерпілого від джерела струму, слід 

брати його за ті частини одягу, що не прилягають до тіла. 

За наявності дихання, навіть якщо потерпілий знепритомнів, його слід зручно 

покласти, розстебнути стискуючий одяг, забезпечити доступ свіжого повітря. Якщо 

потерпілий не дихає або дихає слабко, потрібно терміново почати робити штучне 

дихання, супроводжуючи його закритим масажем серця. При цьому слід пам’ятати, 

що смерть від дії електричного струму є часто уявною, тому штучне дихання та 

закритий масаж серця треба проводити наполегливо, іноді впродовж 2-3 годин 

безперервно. 

Перша допомога при переломах 



Необхідно накласти шину, а у разі її відсутності використовувати дошки, фанеру, 

палиці та інше, щоб забезпечити нерухомість уламків кісток у місці перелому, при 

відкритому переломі з кровотечею спочатку належить зупинити кровотечу, 

перев’язати рану і тільки потім приступити до накладання шини. Після цього треба 

організувати доставку потерпілого до лікарні. 

Перша допомога у разі непритомності 

Забезпечити доступ свіжого повітря, розстібнути одяг, дати понюхати нашатирний 

спирт. Якщо потерпілий не дихає, починати робити штучне дихання.      

   

   Працівник має право: 

◼ одержувати інформацію про стан свого здоров'я на основі висновків медичної 

комісії; 

◼ відмовитись від роботи, яка протипоказана йому згідно з медичними 

висновками. 

     Працівник зобов'язаний проходити в установленому порядку і термінах 

медичні огляди та виконувати медичні рекомендації. 
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