
                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                        наказом директора  № 72 

                                                                                                                                                                   від 03 липня 2020 р. 

 

ПЛАН РОБОТИ  

КЗ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» ЧОР  

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

в  2020-2021  н.р. 

 

1. Попередження травматизму під час навчально-виховного процесу 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін проведення Відповідальний 

1 Провести бесіди про попередження дитячого травматизму під час 

перерв серед студентів 

Початок семестру,  

раз на місяць 

Керівники груп 

2 Під час вивчення предмету "Основи безпеки життєдіяльності" звернути 

увагу на поведінку студентів на вулиці, транспорті  

За графіком Керівники груп 

3 Проводити інструктажі з техніки безпеки під час уроків фізичного 

виховання 

На кожному уроці 

фізичного виховання 

Викладач  фіз. 

виховання 

4 Провести на батьківських зборах  лекції для попередження дитячого 

травматизму 

1 раз на рік  Керівники груп  

5 Серед студентів 1-х курсів провести конкурс стіннівок  з вивчення 

правил дорожнього руху 

Травень Відповідальний 

з охорони праці  

6 На засіданні комісії  керівників груп  та вчителів фізичного виховання 

провести аналіз дитячого травматизму протягом семестру    

1 раз на семестр Голова комісії 

7 Провести бесіди з студентами з питань уникнення ураження мінами і 

вибухонебезпечними предметами 

1 раз на семестр Керівники груп, 

інженер з ОП 

8 Провести бесіди з студентами з питань поведінки у надзвичайних 

ситуаціях 

1 раз на семестр Керівники груп, 

інженер з ОП 

 

 



2. Орієнтовний план заходів щодо пожежної безпеки в коледжі 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 Організувати навчання працівників коледжу з пожежної безпеки Протягом року Відповідальний з 

протипожежної 

безпеки 

2 Обновити в коледжі та гуртожитку куточок пожежної безпеки Січень Зав. гуртожитком, 

відповідальний з проти 

пожежної безпеки 

3 Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед студентів  на 

заняттях ОБЖД 

Протягом року Викладачі ОБЖД 

4 Забезпечити розробку і затвердити план евакуації і порядок 

оповіщення людей на випадок виникнення пожежі 

Лютий Відповідальний з 

протипожежної 

безпеки 

5 Регулярно проводити інструктажі з питань пожежної безпеки 1 раз у семестр Від. з охорони праці 

6 Регулярно проводити огляд  приміщень коледжу, гуртожитку  та їх 

територій  щодо дотримання протипожежного режиму 

1 раз на семестр Заст. директора з АГР 

7 Ознайомлення викладачів з вимогами пожежної безпеки для 

приміщень різного призначення та при проведенні культурно-масових 

заходів 

Березень Від. з протипожежної 

безпеки  

8 У разі виникнення пожежі дії працівників коледжу, гуртожитку, 

насамперед, повинні спрямуватись на забезпечення безпеки студентів 

та їхньої евакуації (практичне навчання) 

1 раз на рік Адміністрація 

9 Питання про пожежну безпеку в коледжі  розглянути на нараді при 

директорові 

Травень Директор 

 

 

 

 

 



3. Орієнтовний план заходів щодо запобігання аваріям, пожежам і нещасним випадкам виробничого характеру 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 Ознайомити трудовий колектив з правилами внутрішнього розпорядку Вересень Директор 

2 Ознайомити трудової колектив із посадовими інструкціями Серпень Директор 

3 Затвердити колективний договір адміністрації та профкому про 

проведення заходів з охорони праці 

Квітень Голова ПК 

4 Організувань навчання працівників коледжу  з безпеки 

життєдіяльності 

1 раз на місяць Від. з охорони праці 

5 Регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки серед 

педагогічного та технічного персоналу  

1 раз на півріччя Від. з охорони праці 

6 Організувати перевірку знань з питань охорони праці  1 раз на три роки Комісія 

 

4. Орієнтовні  заходи з охорони праці  в коледжі  

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 Провести інструктаж з охорони праці 01.09 Від. з охорони праці  

2 Оформити посадові обов’язки спеціалістів згідно з новими вимогами До 01.10 Від. з охорони праці 

3 Організувати вивчення  предмету "Безпека життєдіяльності" та 

«Охорона праці» 

До 01.09 Заст директора з нав. 

роботи 

4 Провести інструктаж на робочому місті та огляд кабінетів. Результати 

аналізувати на нарадах при директорові та на засіданнях ЦК 

1 раз на рік Заст. директора з 

практичного навчання, 

голови комісій 

5 Оформити відповідні накази з охорони праці Вересень директор 

6 Здійснювати контроль за чергуванням по коледжу та гуртожитку 

студентів  та викладачів. Аналізувати виконання заходів з охорони 

праці на засіданнях ЦК, нарадах при директорові, зборах колективу 

Постійно Зас. директора з навч. 

роботи 

7 Здійснювати контроль  за дотриманням  правил поведінки студентів на 

заняттях та перервах. 

Постійно Викладачі 



8 Перевірити стан спортивного обладнання в спортивних залах та на 

спортивних майданчиках 

Вересень Викладачі ф/в 

9 Завершити профілактичний ремонт приміщень коледжу та гуртожитку  До 25.08 Директор 

 

5. Орієнтовний план заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 Ознайомити студентів коледжу  із законом України "Про дорожній 

рух" 

Протягом року Викладачі ОБЖД, 

керівники груп 

2 Регулярно проводити профілактичну роботу серед студентів для 

попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

Протягом року Викладачі ОБЖД, 

керівники груп 

3 Провести на батьківських зборах бесіду щодо попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму 

Листопад Викладачі ОБЖД, 

керівники груп 

 

6. Орієнтовний план заходів профілактики побутового травматизму серед педагогічного та студентського колективів  

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін проведення Відповідальний 

1 Провести заняття серед педагогічного та технічного персоналу 

коледжу на тему "Профілактика побутового травматизму " 

Серпень Від. з охорони 

праці 

2 Провести бесіди серед педагогічного та технічного персоналу коледжу 

щодо запобігання побутового травматизму в житлових та підсобних 

приміщеннях 

1 раз на квартал адміністрація 

3 Регулярно проводити бесіди серед студентського  колективу на тему 

"Профілактика побутового травматизму"  

1 раз на місяць Керівники груп 

4 Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків з профілактики 

побутового травматизму 

Батьківські збори Керівники груп 

 

 

 


