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з охорони праці для соціального педагога

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1. До роботи соціального педагога допускаються особи не молодше 18 
років, що пройшли відповідну підготовку, інструктаж з охорони праці, 
медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров’я.

1.2. При роботі соціальному педагогу необхідно дотримуватись правил 
внутрішнього трудового розпорядку, встановленого режиму праці та 
відпочинку.

1.3. При проведенні групових та індивідуальних занять з дітьми 
можливий вплив на працюючих і студентів наступних небезпечних і шкідливих 
факторів:

- порушення гостроти зору при недостатній освітленості приміщення;
-порушення постави, викривлення хребта, розвитку короткозорості при 

неправильному підборі розмірів студентських меблів;
-травми при проведенні рухливих занять, при падінні на мокрій і слизькій 

підлозі;
- ураження електричним струмом при використанні несправних 

електричних музичних апаратів і інструментів.
1.4. Соціальний педагог зобов’язаний дотримуватися правил пожежної 

безпеки, місця розташування первинних засобів пожежогасіння та напрямку 
евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій.

1.5. При нещасному випадку негайно повідомити про це адміністрацію 
та сестру медичну коледжу.

1.6. В процесі занять та заходів соціальний педагог і студенти повинні 
дотримуватися правил особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце.

1.7. Особи, які допустили невиконання або порушення інструкцій з 
охорони праці, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до 
правил внутрішнього трудового розпорядку і, при необхідності, піддаються 
позачергової перевірки знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

При проведенні групових та індивідуальних занять з студентами соціальний 
педагог повинен:

2.1. Включити повністю освітлення в кабінеті, переконатися в справній



роботі світильників.
2.2. Переконатися в справності електрообладнання кабінету: світильники 

повинні бути надійно підвішені до стелі, корпуса і кришки вимикачів і розеток 
не повинні мати тріщин і відколів, а також оголених контактів.

2.3. Перевірити санітарний стан кабінету, переконатися в цілісності 
стекол у вікнах і провести наскрізне провітрювання кабінету. Тривалість 
провітрювання навчальних приміщень в залежності від температури 
зовнішнього повітря.

2.4. Переконатися в тому, що температура повітря в кабінеті знаходиться 
в межах: температура повітря в холодний період року 22-24° С, в теплий період 
23-25° С, відносна вологість повітря 40-60%.

3. Вимоги безпеки під час занять з студентами

Скло вікон в кабінеті повинно очищатися від пилу і бруду, а також 
проводитися очистка світильників не рідше двох разів на рік. Миття вікон і 
світильників дозволяється тільки після проведення цільового інструктажу. 
Залучати студентів до цих робіт забороняється.

Щоб уникнути падіння з вікна, а також поранення склом, не ставати 
на підвіконня.

Забороняється:
- самостійно виконувати ремонт електроприладів, заміняти електролампи;
- користуватися несправними, нестійкими драбинами;
- використовувати випадкові предмети, підставки для роботи на висоті;
- залишати в кабінеті ввімкненні електроприлади без нагляду;
- приносити та зберігати на робочому місці вибухонебезпечні предмети, 

отруйні речовини, легкозаймисті та горючі рідини;
- користуватися саморобними електроприладами;
-працювати на електрообладнанні у разі виявлення «пробою» на корпус;
- користуватися несправними електророзетками, вимикачами, 

електрошнурами;
-нагромаджувати на шафах зверху речі різного призначення (прилади, 

планшети, вазони тощо);
- користуватися обладнанням без попереднього навчання правилам

безпечної експлуатації;
- палити в приміщенні коледжу;
- вживати алкогольні напої та наркотичні речовини;
- приступати до разових не передбачених трудовим договором робіт без 

цільового інструктажу.

4. Вимоги безпеки після закінчення занять.

4.1. Вимкнути всі технічні засоби навчання та електроприлади.
4.2. Прибрати своє робоче місце.
4.3. Закрити вікна, фрамуги і вимкнути світло.



5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

У випадку будь - якої аварійної ситуації негайно повідомити
керівництво коледжу та виконати наступні дії:

-у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все 
електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

-при виникненні пожежі (чи загорання) негайно евакуювати студентів з 
будівлі, відповідно до плану евакуації; негайно повідомити адміністрацію 
коледжу та службу порятунку за телефоном 101. приступити до ліквідації 
пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння;

-у разі появи несправності в роботі електроприладів, вимкнути їх та 
повідомити про це адміністрацію коледжу. Роботу можна проводити тільки у 
разі усунення виниклої несправності;

-у разі аварії в системі водопостачання чи каналізації необхідно терміново 
перекрити крани водопостачання і викликати аварійну службу водоканалу;

-при прориві системи опалення вивести студентів з кабінету, повідомити 
адміністрацію коледжу;

-у разі травмування працівника коледжу чи студента необхідно надати 
першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити потерпілого до 
медпункту.

Інструкцію склав: В.І. Богун

Погоджено: 
Провідний фахівець 
(інженер з ОП)


