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Заходи
ЩОДО безпеки ж иттєдіяльності учасників 

освітнього процесу та мінімізації 
можливих наслідків, пов'язаних з пожежною безпекою 

на 2021 — 2022 навчальний рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Малинського 

) фаховрго коледж у
І, Д. Іванюк 

серпня 2021р.

№
п/п

Найменування заходу Термін
виконання

Виконавець Відм
ітка

1. Провести перевірку наявності планів 
евакуації працівників та студентів на 
випадок пожежі на об’єктах коледжу

жовтень Інженер з ОП, 
начальник штабу 

ЦЗ, завідуючі 
кабінетами, 

лабораторіями
3. Відпрацювати з учасниками освітнього 

процесу дії згідно з планами евакуації 
людей на випадок виникнення пожежі

раз на квартал Інженер з ОП, 
начальник штабу 

ЦЗ

4. Знеструмлювати електромережі та 
електрообладнання на всіх виробничих 
об'єктах в неробочий час

постійно Відповідальні за 
пожежну безпеку

5. Заборонити користуватися саморобними 
електроприладами в гуртожитках та 
навчальних корпусах

постійно Коменданти

6. Провести тиждень охорони праці та 
безпеки життєдіяльності в коледжі

квітень Інженер з ОП, 
голова циклової 

комісії 
технологічних 

дисциплін
7. Перевірити утримання та улаштування 

електроустановок у будівлях та спорудах 
коледжу відповідно до Правил 
улаштування електроустановок і 
пожежної безпеки

вересень Заступник 
директора з АГР

8. Проводити роз'яснювальну роботу зі 
студентами щодо запобігання 
виникнення пожеж під час освітнього 
процесу

постійно Класні керівники, 
керівники 

підрозділів
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9. Переглянути та затвердити інструкції з 
техніки безпеки під час навчальних 
занять

серпень Заст. директора з 
навч. роботи, 
інженер з ОП

10. Переглянути та затвердити інструкції з 
техніки безпеки під час навчальної та 
виробничої практик

серпень Завідую чий
навчально-

виробничою
практикою
(заступник 
директора), 
керівники 
практики, 

інженер з ОП
11. Розглядати питання техніки безпеки 

учасників освітнього процесу на 
засіданнях адмін. ради

раз на рік Голова адмін. 
ради, інженер з 

ОП
12. Переглянути та затвердити інструкції з 

техніки безпеки для проживаючих в 
гуртожитку

серпень Заст. директора з 
вих. роботи, 
комендант 

гуртожитків, 
інженер з ОП

13. Провести навчання працівників коледжу 
з безпеки життєдіяльності

лютий Інженер з ОП

14. Перевіряти стан ведення журналів з 
техніки безпеки під час проведення 
практик

Раз в семестр Завідувач 
навчально- 

виробничою 
практикою, 

інженер з ОП
15. Провести перевірку стану обладнання в 

лабораторіях фізики, електротехніки, 
хімії, виробничих майстернях, 
спортивному комплексі

серпень Зав. відділенням 
експлуатації та 
обліку лісових 

ресурсів,інженер 
з ОП

16. Перевірити громовідводи навчально -  
виробничих будівель коледжу та 
привести їх до відповідності

червень Керівники
підрозділів

17. Провести навчання з методів надання 
долікарськох допомоги при травмах, 
опіках, отруєннях, кровотечах та інше, а 
також для формування у студентів 
прагнення до здорового та безпечног 
способу життя, негативного ставлення 
до вживання алкоголю та наркотиків, 
забезпечення належного виховання 
студентів.

постійно Заступник 
директора з 

виховної роботи, 
інженер з ОП, 

медичний 
працівник, класні 

керівники
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18. Залучення громадських організацій до 
участі у вирішенні питань безпеки 
життєдіяльності, зокрема безпеки руху, 
пожежної безпеки, безпеки на 
транспорті та водних об'єктах, а також 
для формування у підлітків здорового та 
безпечного способу життя, негативного 
ставлення до вживання алкоголю та 
наркотиків, забезпечення належного 
виховання студентів та учнів.

постійно Заступник 
директора з 

виховної роботи

19. Поновити куточок з охорони праці та 
пожежної безпеки

червень Інженер з ОП
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Погоджено :
Заст. директора з навчальної роботи

Заст. директора з виховної роботи 

Заст. директора з АГР 

Голова студентської профспілки 

Виконавець: Інженер з ОП


