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Мета: 

 навчальна – повідомити  учнями загальні закони з 
охорони праці, відпрацювати з учнями навички для 
майбутньої професійної діяльності.   

 розвивальна – розвивати пізнавальну активність та 
самостійність учнів, увагу та 
спостережливість,звички контролювати та 
планувати свою роботу. 

 виховна – виховувати в учнів почуття 
відповідальності, ініціативи та любові до обраної 
професії. 

 

 

Тема 1 : Інстуктаж з охорони праці  
та безпека життідіяльності.   



 

 

Вступний інструктаж 

Поточний інструктаж 

Заключний інструктаж                

Зміст: 



І.Вступний інструктаж 

1.Актуалізація знань: 

-    повідомлення теми програми і уроку; 
-    цільова установка проведення уроку; 

2. Викладання нового матеріалу: 
-    повідомлення нової навчальної інформації; 
-    пояснення характеру і послідовності роботи учнів на   
уроці; 
-    опитування учнів ; 
-    відповідь майстра на запитання учнів; 
-    підбиття підсумків вступного інструктажу. 



1. Вступний інструктаж 

              Вступне слово майстра виробничого навчання. 
 
        Високий рівень травматизму в галузях господарства 
свідчить про те, що заходи з пропаганди безпечних та 
нешкідливих  умов праці, що діють  нині, недостатньо 
висвітлюють проблемні питання. 
         Згідно з результатами аналізу виробничого 
травматизму,  основною причиною виникнення  нещасних 
випадків у всіх галузях господарства є організаційні 
причини: чисельні грубі  порушення правил безпеки 
безпосередньо виконавцями  робіт та незадовільна робота 
керівників та посадових осіб щодо створення безпечних і 
нешкідливих умов праці на виробництві. 
       

 



                         Питання до учнів : 

 

   Для чого потрібно вивчати охорону праці та 
безпеку життєдіяльності і аналізувати причини 
виникнення виробничого травматизму? 

 

 
1.Вступний інструктаж 

 



Охорона праці  – це система правових, соціально-
економічних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і 
засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я 
і працездатності людини у процесі трудової 
діяльності. 

                                     

1.Вступний інструктаж 





                   

1.Вступний інструктаж 



1.Вступний інструктаж 
Знаки безпеки 



1.Вступний інструктаж 

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. 

                              

 

 

 

 



Основні заходи щодо попередження пожеж від 
необережного поводження з вогнем:  

1.активізувати роз’яснювальну роботу серед 
підприємств, установ, організацій різних форм власності 
та населення щодо дотримання вимог пожежної 
безпеки та природоохоронного законодавства; 

2.забезпечиння об’єктів первинними засобами 
пожежогасіння згідно з нормами належності; 

3.застосовування для гасіння воду та вогнегасники 

4. терміново телефонуй за номером 101 і викликай 
пожежників на допомогу. 

 

1.Вступний інструктаж 



 Електробезпе́ка — система організаційних та 
технічних заходів і засобів, що 
забезпечують захист людей від шкідливого та 
небезпечного впливу електричного 
струму, електричної дуги, електромагнітного 
поля і статичної електрики 

1.Вступний інструктаж 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


1.Вступний інструктаж 

 Не допускається: 

1- виконувати технічне обслуговування, ремонт і 
налагодження екранних пристроїв безпосередньо на 
робочому місці працівника під час роботи з 
екранними пристроями; 

2- відключати захисні пристрої, самочинно проводити 
зміни у конструкції та складі екранних пристроїв або 
їх технічне налагодження; 

3- працювати з екранними пристроями, у яких під час 
роботи виникають нехарактерні сигнали, нестабільне 
зображення на екрані та інші несправності. 



1. Вступний інструктаж 

 При нещасних випадках дуже важливо до приїзду 
лікаря своєчасно надати першу долікарську 
допомогу потерпілому. 

 

 



        

         Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги: 
 
 1.Вивести потерпілого з оточення , де стався нещасний випадок. 
 2.Вибрати потерпілому найбільш зручне положення , що забезпечує спокій. 
 3.Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо). 
 4.Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво 

важливих органів. 
   5.Розпочати проведення необхідних заходів: 
 зупинити кровотечу; 

 
 зафіксувати місце перелому; 

 
 вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зовнішній масаж серця; 

 
 обробити ушкоджені частини тіла. 

 
  6. Одночасно з наданням першої долікарської допомоги необхідно викликати швидку 

допомогу або підготувати транспорт для відправки потерпілого до найближчої 
медичної установи. 

  7. Повідомити адміністрацію про те, що трапилось. 
 

1.Вступний інструктаж 



 Інструкція з охорони праці — це нормативний акт, 
який містить обов’язкові для дотримання 
працівниками вимоги з охорони праці під час 
виконання ними робіт певного виду чи за певною 
професією на робочих місцях, у виробничих 
приміщеннях, на території підприємства і 
будівельних майданчиках або в інших місцях. 

1.Вступний інструктаж 



 Інструкції з охорони праці розробляються на основі 
нормативно-правових актів з охорони праці, 
технологічної документації підприємства з 
урахуванням конкретних умов виробництва та 
вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та 
ремонтній документації підприємств - 
виготовлювачів устаткування. 

  Інструкція з охорони праці на робочому місці 
затверджуються роботодавцем і є обов’язковим 
документам для дотримання працівниками 
відповідних професій або виконавцями відповідних 
робіт на цьому підприємстві. 

 

1.Вступний інструктаж 



1.Вступний інструктаж 



 Картка завдань 
 Вам надається 4 завдання. Перші  2 теоретичні і 2 

практичне.  

 Завдання 1.  Охарактеризуйте ступінь дотримання правил і 
норм безпеки праці під час виконання роботи агента з 
постачання . 

 Завдання 2.  Самостійно ознайомитися зі стандартами, що 
стосуються умов праці і техніки безпеки, а також 
пожежної безпеки, інструкціями, нормативами. 

 Завдання 3. Практичне завдання. Оформлення засобів 
індивідуального захисту. 

 Завдання 4. Практичне завдання. Оформлення інструкції 

     з охорони праці для професії «Агент з постачання»         

 

2.Поточний інструктаж 
 



                                                                    Перевір себе. 

      Під час виконання навчально-виробничих вправ учень ,яких повинен  
дотримуватись правил охорони праці та безпеки життєдіяльності повинен … 
  

         Вибери вірну відповідь та закінчи речення: 
 дотримуватися затверджених у лабораторії правила внутрішнього 

розпорядку; 
 дотримуватися вимог безпеки та правил експлуатації   використання 

канцелярських приладів; 
  підтримувати порядок на своєму робочому місці; 
 бути уважним під час роботи, не відволікати уваги на сторонні справа та 

розмови, не відволікати інших від роботи; 
 не допускати порушень вимог безпеки праці та правил пожежної 

безпеки; 
 дотримуватися правил особистої гігієни; 
 виконувати тільки ту роботу, яка визначена майстром виробничого 

навчання; 
 дотримуватися режиму праці і відпочинку  (раціональний режим праці і 

відпочинку  передбачає дотримання перерв); 
 негайно повідомляти майстра  про будь-які ситуації, які загрожують 

життю і здоров'ю учнів, про погіршення стану свого здоров'я. 
 

 
2.Поточний інструктаж 

 



2.Поточний інструктаж 
Інструкційно-технологічна картка 

№ Назва операції Схеми,малюнки,інструкційні вказівки 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

Назва виду документа 

 

Текст інструкції 
складається з розділів 

 

 

 

Підписи керівників , 

печатка 

Інструкція з охорони праці для професії   «Агент з постачання» 
оформляється на загальному аркуші формату А4. Назву 
документа пишуть посередині рядка 

 

 

 

 

 

Підписи керівників  або засновників підприємства  . Печатка - обов 
язковий реквізит  документу 

 



  

 

 

 

Кожному скласти кросворд на тему «Охорона праці» 

 

 

3.Заключний інструктаж 


