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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Вступний інструктаж проводиться на початку кожного навчального року з усіма 

студентами фахового коледжу. 

1.2 Інструкція розроблена відповідно до «Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу», затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 21.01.2018 за №100/31552, «Правил дорожнього руху 

України», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306, 

«Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» , 

затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України №974 від 15.08.2016 та 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від  08.09.2016 за № 1229/29359. 

1.3 З усіма учасниками навчально-виховного процесу вивчаються правила надання 

першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях і правила користування 

медикаментами. 

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

2.1 Київський фаховий коледж електронних приладів є найстарішим фаховим 

навчальним закладом України. Його засновано в 1874 році. 

2.2 У фаховому коледжі ведеться підготовка молодших спеціалістів  та фахових 

молодших бакалаврів по спеціальностях: 

1. «Телекомунікації та радіотехніка» 

2. «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

3. «Електроніка» 



4. «Облік і оподаткування» 

5. «Економіка» 

6. «Галузеве машинобудування» 

7. «Інженерія програмного забезпечення» 

2.3 Кожна спеціальність має свої обладнані кабінети і лабораторії. Заняття і змагання з 

фізичного виховання проводяться в спортивному залі, на спортивному майданчику і на 

подвір’ї фахового коледжу. Іногородні студенти можуть проживати в гуртожитку 

фахового коледжу. 

2.4 Практичне навчання студенти проходять в навчальних майстернях. Загалом в 

фаховому коледжі понад 60 кабінетів і лабораторій, в тому числі 6 кабінетів 

обчислювальної техніки, механічні та радіомонтажні майстерні. Всі ці приміщення 

розташовані в4-х поверховому навчальному корпусі, 6-ти поверховому навчально-

лабораторному корпусі, 4-х поверховому корпусі навчальних майстерень. 

2.5 Нумерація приміщень складається з трьох цифр. Перша цифра – номер поверху, 

друга і третя – номер приміщення. 

2.6 В приміщенні навчальних майстерень своя двоцифрова нумерація.  

2.7 Початок нумерації приміщень ведеться з приміщень навчально-лабораторного 

коридору. 

3. СТРУКТУРА ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

В фаховому коледжі ведеться підготовка на двох денних відділеннях: 

1. Відділення інженерії програмного забезпечення та телекомунікацій 

Спеціальності: 

- Інженерія програмного забезпечення 

- Телекомунікації та радіотехніка 

 

2. Відділення радіоелектроніки та економіки 

Спеціальності: 

- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

- Електроніка 

- Галузеве машинобудування 

- Облік і оподаткування 

- Економіка 

 

Фаховий коледж має розгалужену систему кабінетів і лабораторій, бібліотеку з 

читальним залом, 3 цехи навчально-виробничих майстерень, спортивний комплекс, 

гуртожиток. 

4. ВИДИ І ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ 

4.1 Найважливішим фактором кабінетів і лабораторій фахового коледжу є електричний 

струм напругою 220В. 

4.2 Основний запобіжний захід – без дозволу викладача не торкатися розеток, 

приладів. 

4.3 Користуватись електроприладами лише в присутності викладача, з його дозволу, 

сухими та чистими руками. 



4.4 В разі виявлення обірваних неізольованих проводів, пошкоджених розеток та 

вимикачів, іскріння проводки негайно повідомити викладача. 

4.5 Під час масових заходів без дозволу викладачів не наближатися до бідь-якої 

апаратури, яка живиться електричним струмом. 

4.6 В майстернях і лабораторіях фахового коледжу в кожній є свої небезпечні фактори, 

тому, перебуваючи там, необхідно безумовно дотримуватись вимог інструкцій з техніки 

безпеки і вказівок викладача. 

4.7 В гуртожитку додатковим небезпечним фактором є газ. Поводження з газом 

вимагає ретельного дотримання всіх вимог інструкцій з техніки безпеки і протипожежної 

профілактики і уважного ставлення до своїх дій. 

4.8 На заняттях з фізичного виховання та тренувань в спортивних секціях можливі 

травмування різної тяжкості, особливо при користування спортивним обладнанням. 

4.9 Для профілактики травматизму потрібно ретельно виконувати настанови 

викладача, без страхування не користуватися спортивним обладнанням залу.  

4.10 Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в закладі 

ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні правил. Основні види життєдіяльності в 

закладі освіти – це праця, навчання, творчість. Під час знаходження в фаховому коледжі 

потрібно усвідомлювати наслідки своїх дій, щоб не створити небезпечну ситуацію, 

виховувати почуття особистої безпеки та безпеки оточуючих: розуміти те, що безпека, 

перш за все, залежить від кожної людини, її ставлення до навколишнього середовища та 

інших людей. 

4.11 Обставинами та причинами нещасних випадків можуть бути невиконання 

студентами правил охорони праці та безпеки життєдіяльності в лабораторіях, майстернях, 

спортивному залі, на спортивному майданчику. 

4.12 Велику небезпеку для студентів і працівників фахового коледжу становлять 

оточуючі фаховий коледж вулиці з інтенсивним автомобільним рухом і нерегульованими 

переходами. 

4.13 Під час руху по території фахового коледжу при зустрічі з транспортними засобами 

потрібно стати на бік дороги і звільнити проїжджу частину. 

4.14 Виконання інструкції з охорони праці і відповідальне ставлення до своєї поведінки 

забезпечать студентам безпечні і здорові умови навчання. 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ 

5.1 Студенти фахового коледжу повинну: 

- Виконувати вимоги з безпеки життєдіяльності, передбачені відповідними 

правилами та інструкціями, дотримуватися дисципліни, навчатися сумлінно;  

- Берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, бережливо 

ставитися до майна фахового коледжу; 

- Сумлінно дотримуватись правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці;  

- Виконувати лише ту роботу, яку доручив викладач чи майстер;  

- Не заходити до навчального кабінету без дозволу викладача; 

- Не підходити до відкритих вікон, починаючи з другого поверху;  

- Не бігати в аудиторіях, коридорах фахового коледжу під час навчально-виховного 

процесу; 

- Не допускати грубощів, образ, протиправних дій у вирішенні конфліктних ситуацій 

до оточуючих; 



- Не приносити до фахового коледжу небезпечні предмети (ріжучі, вибухові, 

вогненебезпечні предмети, газові балончики, петарди та інше);  

- Не палити; 

- Під час проведення занять не покидати навчальні кабінети та лабораторії; 

- Не виносити з фахового коледжу матеріальні цінності. 

5.2 Студенти фахового коледжу зобов’язані: 

- Дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм; 

- Систематично та глибоко опановувати теоретичні знання і практичні навички з 

обраної спеціальності; 

- Дотримуватися графіку навчального процесу та вимог навчального плану, 

виконувати всі завдання в терміни, визначені графіком навчального процесу;  

- Підвищувати свій культурний і професійний рівень; 

- Здобувати навички організаторської роботи; 

- Відвідувати обов’язкові навчальні заняття і виконувати у встановлений термін усі 

види завдань, передбачені навчальним планом і робочими програмами дисциплін;  

- Виховувати активну життєву позицію; 

- Додержуватись Положення про Київський фаховий коледж електронних приладів 

та виконувати Правила внутрішнього розпорядку фахового коледжу і Правила 

внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку; 

- Вчасно інформувати завідувача відділенням та класного керівника в разі 

неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки 

та екзамени, виконувати контрольні роботи тощо. 

5.3 Студенти зобов’язані дбайливо й обережно ставитись до власності фахового 

коледжу (аудиторій, інвентарю, навчальних посібників, книг, приладів тощо). Студентам 

забороняється без дозволу адміністрації виносити предмети і різне обладнання з 

лабораторій, навчальних та інших приміщень. 

За нанесення матеріального збитку студент несе матеріальну відповідальність, 

передбачену чинним законодавством. 

Належну чистоту і порядок у всіх навчальних і навчально-виробничих 

приміщеннях фахового коледжу забезпечує технічний персонал і студенти на принципах 

самообслуговування. 

6. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

6.1 В фаховому коледжі встановлений 5-денний робочий тиждень. Початок занять о 9 

годині 30 хвилин.  Вхід в навчальні корпуси дозволяють тільки в навчальний час з 9:30 до 

18:00. Навчальний рік складається з двох семестрів. Після першого семестру канікули – 2 

тижні, після другого – 8 тижнів. 

6.2 Навчальні заняття в фаховому коледжі проводяться за розкладом відповідно до 

навчальних планів і програм, затверджених у встановленому порядку.  

6.3 Навчальний розклад складається на семестр і вирішується не пізніше ніж за 10 днів 

до початку кожного семестру. 

6.4 Тривалість академічної години – 45 хвилин. Про початок навчального заняття 

викладачів та студентів сповіщають дзвінками. 



6.5 Після початку занять у всіх навчальних і прилеглих до них приміщеннях повинні 

бути тиша і порядок, необхідні для нормального ходу навчальних занять. Неприпустимо 

переривати навчальні заняття, заходити і виходити з аудиторій під час їх проведення.  

6.6 До початку кожного навчального заняття в аудиторіях, лабораторіях і кабінетах 

лаборанти готують необхідні навчальні посібники й апаратуру. 

6.7 Для проведення усіх видів навчальних занять формуються академічні групи 

чисельністю відповідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

Склад студентських груп затверджується наказом директора. 

6.8 У кожній групі класним керівником призначається староста з числа найбільш 

встигаючих і дисциплінованих студентів за узгодженням із академічною групою. Староста 

групи підпорядковується безпосередньо класному керівнику, доносить до своєї групи всі 

його розпорядження і вказівки. У функції старости групи входить: 

- персональний облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять;  

- подання завідувачу відділенням даних про неявку чи запізнення студентів на 

заняття; 

- спостереження за станом навчальної дисципліни в групі на лекціях і практичних 

заняттях, а також цілість навчального устаткування й інвентарю; 

- своєчасна організація одержання і розподілу серед студентів групи підручників і 

навчальних посібників; 

- повідомлення студентів про зміни, внесені до розкладу занять; 

- призначення на кожний день в порядку черги чергового по групі. 

6.9 Розпорядження старости в межах зазначених вище функцій обов’язкові для всіх 

студентів групи. 

6.10 У кожній групі ведеться журнал установленої форми, що зберігається в навчальній 

частині. 

6.11 Вхід у навчальні корпуси дозволяється тільки в робочий і навчальний час, в інших 

випадках вхід у навчальні корпуси допускається тільки з письмового дозволу 

адміністрації фахового коледжу. В бібліотеці фахового коледжу книги видаються тільки 

після пред’явлення студентського квитка. Перебування в робочі дні в навчальних 

корпусах та на території фахового коледжу працівникам та студентам, не пов’язаним зі 

змінною роботою, дозволяється з 9:30 до 19:00. 

7. БЕЗПЕКА НА ВУЛИЦЯХ І В ТРАНСПОРТІ 

7.1 Фаховий коледж розташований на вулицях з інтенсивним рухом і нерегульованими 

перехрестями. Це вимагає від студентів підвищеної уваги для забезпечення власної безпеки.  

7.2 Пішохід є рівноправним учасником руху. Це означає, щ в своїй поведінці 

пішоходи-студенти повинні керуватися правилами дорожнього руху. 

7.3 Правила дорожнього руху вимагають від пішохода в місті:  

- ходити тільки тротуарами; 

- переходити проїжджу частину вулиці тільки пішохідними переходами, які 

обладнані відповідними знаками та дорожньою розміткою; 

- в разі наявності підземних або надземних переходів, користуватися тільки ними; 

- перед переходом необхідно впевнитись в відсутності транспортних засобів;  

- в разі наявності транспортних засобів перед переходом, упевнитись, що водії 

бачать пішохода і зупиняються, пропускаючи його; 

- переходити вулицю в непризначених для цього місцях заборонено; 



- перебігати проїзну частину перед транспортом, що рухається, заборонено. 

7.4 Чекати громадський транспорт слід у відведених для цього місцях, поодаль від 

транспорту, що рухається вулицею. 

7.5 Під час руху транспорту, входу та виходу з нього слід триматись за поручні, щоб не 

травмуватись у разі різкої зупинки. Після виходу з транспорту не затримуватись біля 

дороги. Обходити на зупинці автобус і тролейбус потрібно ззаду, а трамвай – спереду. 

7.6 У разі виникнення аварій чи ДТП слід, по можливості, без паніки покинути 

транспортний засіб, надати першу допомогу постраждалим, викликати швидку допомогу за 

номером 103 та поліцію за номером 102. 

7.7 На території фахового коледжу також відбувається автомобільний рух, тому 

пересуваючись територією фахового коледжу потрібно бути уважним, дотримуватись 

правил дорожнього руху, по можливості давати дорогу транспорту, стати  на бік дороги і 

звільнити проїзну частину. 

8. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. ЗНАЙОМСТВО З 

ПРАВИЛАМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. ПРАВИЛА 

ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

8.1 Кожен студент фахового коледжу зобов’язаний знати і чітко виконувати правила 

пожежної безпеки, а при виникненні пожежі, заспокоївшись, виконувати вимоги 

інструкції та вказівки персоналу щодо виходу у безпечне від вогню місце. У приміщеннях 

та на території фахового коледжу забороняється палити та розкидати запалені сірники, 

застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо). На 

території фахового коледжу не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.  

8.2 Постійно утримувати робоче місце в чистоті. Використовувати пожежні рукавиці, 

пожежний інвентар та інструменти тільки за призначенням. Не використовувати у 

приміщеннях електрокип’ятильники, чайники та інше (окрім місць, спеціально відведених 

та обладнаних для цього), не залишати без нагляду ввімкнені в електромережу 

кондиціонери, комп’ютери, радіоприймачі тощо. 

8.3 Черговим після закінчення навчально-виховного процесу слід зачинити вікна, 

відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком чергового 

освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати 

цілодобово). 

8.4 Оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести 

до пожежі, і тільки після цього замкнути двері. У разі виявлення порушень доповісти 

черговому класному керівнику або будь-якому працівнику фахового коледжу. Кожен 

учасник навчально-виховного процесу, який відчув пожежу або її ознаки (задимлення, 

запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), 

зобов’язаний негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини (слід чітко 

назвати адресу об’єкта, місце виявлення пожежі, а також своє прізвище); задіяти сигнал 

оповіщення людей про пожежу; почувши сигнал оповіщення, розпочати евакуацію під 

керівництвом дорослих з будівлі в безпечне місце згідно з планом евакуації. 

Забороняється застосовувати пожежний інвентар та обладнання для потреб, не пов’язаних 

із пожежогасінням. 

 

8.5 Правила поведінки під час пожежі в фаховому коледжі на випадок, коли поруч зі 

студентом немає дорослої людини: 



8.5.1 пожежа у твоїй аудиторії, приміщенні фахового коледжу, в якому ти 

знаходишся: 

- якщо можеш вийти з аудиторії через двері, рятуйся сам, скажи іншим людям; 

- якщо вихід перекрито вогнем, але ти знаходишся не вище другого поверху або 

поряд є дерево чи пожежна драбина, вибирайся з аудиторії через вікно;  

- під час пожежі не можна ховатися в глухі кути, комори тощо; 

- захищай органи дихання і закрий щілини під дверима вологими ганчірками; 

- подавай сигнали рятувальникам. 

8.5.2 пожежа в коридорі фахового коледжу: 

- перш ніж визирнути в коридор, торкнися тильною стороною долоні ручки вхідних 

дверей. Якщо вона гаряча, не відчиняй, там пожежа; 

- якщо ручка дверей холодна, визирни в коридор. Якщо є вогонь або багато диму, 

зачини двері; 

- якщо диму небагато, але він йде знизу, це означає, що горить нижній поверх. Не 

спускайся вниз, зайди в аудиторію і зачини двері, чекай на допомогу рятувальників;  

- якщо неможливо залишити приміщення і в тебе є мобільний зв’язок, зателефонуй 

за номером 101, щоб повідомити про себе. Зачинись у приміщенні з виходом до 

вікна; 

- якщо пожежа сталася поверхом вище, попередньо захистивши органи дихання, 

спускайтеся вниз сходами. 

 

Відповідальний за охорону праці Валентин СЕВАСТЮК 
 

 


