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Тема програми:  

1. ЗПБ. Вступ. Інструктаж з охорони праці, 

пожежної та електробезпеки. 

Тема уроку :  

ЗПБ №1.Вступ. Інструктаж з охорони праці, 

пожежної та електробезпеки. 



* Мета уроку 

Навчальна :дотримуватися 

охорони праці під час роботи за 

ПК. 

Виховна: виховувати в учнів 

культуру праці та бережливе 

ставлення до ПК 

Розвивальна:розвиток логічного 

мислення і пізнавального 

характеру. 

 



Інструктаж з ОП та БЖД 

Грамотна експлуатація і дисциплінована поведінка дають повну гарантію безпеки при роботі на 
комп'ютері. 

Комп'ютер живиться від електричної мережі напругою 220В.  Напруга, більша 36В, небезпечна для 
людини. 

Джерелом небезпеки можуть бути розетки з розбитими корпусами, проводи з пошкодженою ізоляцією, 
прокладені по підлозі кабелі. 

Інструкція з техніки безпеки 

Суворо забороняється: 

торкатися задніх стінок комп'ютера і кабелів; торкатися до проводів живлення і заземлення; торкатися 
екрана монітора і його задньої стінки; 

класти книги, зошити на клавіатуру, „мишу" або монітор; працювати з мокрими руками або в мокрому 
одязі. Перед роботою переконайся у відсутності видимих пошкоджень. 

Під час роботи: 

не допускай різких і грубих ударів по клавішах;  у жодному разі не намагайся самостійно ремонтувати 
ПК; якщо зникла напруга негайно вимкни комп'ютер. 

Після закінчення роботи:  

коректно заверши роботу з активними програмами;  

прибери своє робоче місце. 

  

  

 

* Вступний інструктаж 



* Комплекс вправ для профілактики захворювань 

опорно-рухового апарату 

  Нахиліть голову, дістаючи підборіддям груди. Нахиливши голову вперед, 

повільно повертайте її вправо і вліво кілька разів. 

 Переміщайте голову назад, притискаючи до грудей підборіддя. 

 Тримаючи руки на стегнах, зводите і розводите лопатки. 

 Покладіть ногу на ногу й ліктем протилежної руки зіпріться про зовнішню 

поверхню стегна. Ведіть плече вперед, до упору скручуючи хребет. Помінявши 

ногу, виконуйте той же рух в інший бік. 

Рух очей по вертикалі вгору - вниз 

Рух очей по горизонталі вліво - вправо. 

Рух очей по діагоналі лівий нижній кут - правий верхній кут. 

Рух очей по діагоналі лівий верхній кут - правий нижній кут. 

Обертання очей за годинниковою стрілкою (уявіть перед собою великі 

годинники і переміщайтеся очима у слід за стрілкою). 

 

 



 

 
 Обертання очей проти годинникової стрілки (уявіть перед собою 

великі годинники і переміщайтеся очима у слід за стрілкою). 

 Піднесіть палець до носа і подивіться на нього протягом декількох 

секунд. 

 Уявіть перед собою «змійку» (/ \ / \ / \) і переміщайтеся по ній очима, 

як зліва направо, так і справа наліво. 

 Швидко моргайте очима протягом декількох (3-5) секунд. Як варіант 

можна виконувати цю вправу по разу між попередніми. 

 Стисніть очі з усіх сил. Розслабте. Допомагає при сухості в очах. 

 Тріть долонями один про одного наскільки можна сильніше і 

швидше, щоб вони стали максимально теплими. 

 Прикладіть долоні до очей так, щоб пальці рук перетиналися на лобі. 

При цьому перевірте, щоб не було видно світла. 

 Закрийте очі і подумайте про щось хороше. Перебуваєте в такому 

положенні як можна більше (не менше 10-15 секунд, можете і 2 

години сидіти). 

 Відкрийте очі. Можете швидко поморгати. Ви відчуєте, що ваші очі 

розслабилися. 



Охорона праці - це:  

 система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини під 

час трудової діяльності; 

 чинна (що діє на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних 

актів) система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, які 

забезпечують збереження здоров'я і працездатність людини під час праці. 

 дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації 

чи підприємству, хто працює в будівництві. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8


Пожежна безпека - це стан об'єкта, при якому із встановленою 

імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі 

і впливу на людей небезпечних чинників пожежі, а також 

забезпечується захист матеріальних цінностей. 

При виникненні пожежі в будь-якому місці виробничої будівлі, 

споруди або територій підприємства повинна забезпечуватися 

безпека людей. 

 

*Пожежна безпека 



* При виникненні пожежі на людей можуть впливати небезпечні 

чинники: 

- відкритий вогонь та іскри; 

- підвищена температура повітря, предметів, обладнання; 

- токсичні продукти горіння, дим; 

- знижена концентрація кисню; 

- обвалення і пошкодження будівель, споруд, установок; 

- вибух. 

 



* Запобігання пожежі - це комплекс організаційних заходів і 

технічних засобів, спрямованих на виключення можливості 

виникнення пожежі. 

 

Попередження пожежі на підприємствах досягається: 

- запобіганням утворенню горючого середовища; 

- запобіганням виникненню в горючому середовищі або появи в ньому 

джерел запалювання. 

Запобігання утворення горючего середовища повинно досягатися: 

-максимально можливим застосуванням негорючих і важкогорючих 

речовин і матеріалів; 

- обмеженням маси і об'єму горючих речовин, матеріалів та найбільш 

безпечним способом їх розміщення; 

- ізолюванням горючого середовища; 

- підтримуванням концентрації горючих газів, пари, суспензій і 

окислювача в суміші за межею їх спалаху; 

- достатньої концентрації флегматизатора в повітрі захищуваного 

об'єкту

 



* Поведінка оператора під час пожежі. 

 

Якщо виникла пожежа - рахунок часу йде на секунди. 

 

Не панікуйте та остерігайтеся: високої температури, задимленості та 

загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів 

технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і 

провалів. Знайте де знаходяться засоби пожежегасіння та вмійте ними 

користуватися.



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 

електрики. 

*



Особливості електротравматизму: 

• людина не в змозі дистанційно, без спеціальних приладів, визначити 

наявність електричного струму, а тому його дія раптовою і захисна 

реакція організму проявляється лише після впливу струму; 

 

• струм діє на органи не лише в місцях контакту зі струмопровідними 

частинами, але як надзвичайно сильний подразник, впливає на весь 

організм, що призводить до порушення функціонування життєво 

важливих систем організму: нервової, дихальної, серцево-судинної; 

 

• електротравми можливі без дотику людини до струмопровідних 

частин (внаслідок утворення електричної дуги під час пробою 

повітряного проміжку між струмопробідними частинами і людиною чи 

землею). 



*Дії електричного струму на людину бувають різних видів. 

* Термічна дія струму виявляється в опіках ділянок тіла, нагріванні до високої 

температури кровоносних судин, нервових закінчень, серця, мозку, що є причиною 

серйозних функціональних розладів. 

*Електролітична дія струму виявляється в розкладанні органічної речовини та 

крові, що призводить до істотних змін їх фізико-хімічного складу. 

*Біологічна дія струму виявляється у подразненні збудливих тканин організму, яке 

супроводжується мимовільним скороченням м'язів. 

*Механічна дія електричного струму проявляється в розшаруванні тканин і навіть у 

відриві частин тіла. 

*Електричні травми (рис. 1.64) – це чітко виражені місцеві пошкодження тканин і 

органів людини, які виникають від дії електричного струму та електричної дуги. 

*Електричні удари призводять до судорожних скорочень м'язів без втрати 

свідомості, до судорожних скорочень м'язів із втратою свідомості, до порушень 

діяльності органів дихання і серця. Сильні електричні удари можуть викликали 

клінічну смерть. 

*Електричний шок – своєрідна важка нервово-рефлекторна реакція організму на 

надмірне подразнення електричним струмом, яке супроводжується глибоким 

розладом кровообігу, дихання та обміну речовин. 

 



Засоби індивідуального захисту, залежно від призначення, 

поділяються на такі:

ізолюючі костюми (пневмокостюми, скафандри); 

засоби захисту органів дихання (протигази, респіратори, 

пневмошоломи, пневмомаски); 

спеціальний одяг (комбінезони, куртки, штани, костюми, 

халати, плащі, кожухи, фартухи, жилети, нарукавники); 

спеціальне взуття (чоботи, черевики, боти, бахіли); 

засоби захисту рук (рукавиці, рукавички); 

засоби захисту очей (захисні окуляри) ; 

засоби захисту обличчя (захисні маски, захисні щитки); 

засоби захисту голови (каски, шоломи, шапки, берети) ; 

засоби захисту від падіння з висоти тощо (запобіжні пояси, 

діелектричні килимки, ручні захвати, маніпулятори); 

засоби захисту органів слуху (протишумові шоломи, 

навушники, вкладиші); 

захисні дерматологічні засоби (різні миючі розчини, пасти, 

креми, мазі).



КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1. Охорона праці – це? 

2.  Пожежна безпека – це? 

3.  Які ви знаєте небезпечні чинники при пожежі? 

4. Як уникнути пожежі? 

5. Електробезпека - це? 

6. Особливості електротравматизму? 

7.  Види електричного струму? 

8. Засоби індивідуального захисту? 

 



* Виконану картку завдання №1 

 відправити на поштову скриньку 

julia_puziy@ukr.net  

 

Тема листа Прізвище номер уроку. 

 

Кожному надам індивідуальні 

рекомендації щодо покращення виконання 

завдань з теми. 

 




