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1. Загальнi правила поведiнки пiд час навчально-виховнOго процесу.

обставини та при""t " найбiльш характерних нещасних випадкiв, що сталися в

навчальних закладах

1.1 Безпека життсдiяльностi учасникiв навчаJIьно-виховного процесу в закладi

грунтусться на свiдомому i сумлiнному виконаннi правил. OcHoBHi види життедiяльностi

в закладi освiти - це праця, навчання, творчiсть. Пiд час знаходженЕя в навчilльному

закладi потрiбно усвiдЪмлювати наслiдки cBoix дiй, щоб Ее створити небезпечну

ситуацiю, виробивши вiдчуття особистоi безпеки та безпеки оточуючих. Розумiти те, що
безпека, перш за все, зЕlлежить вiд кожнот людини, ii ставлення до навколишнього

середовища та оточуючих людей.
1.2. Сryленти зобов'язанi:
- сумлiнно навчатися, виконувати вимоги з безпеки життсдiяльностi (в

подальшому - БЖД), передбаченi вiдповiдними правилами та iнструкцiями;
- берегти обладнання, iHBeHTap, навчальнi посiбники, бережливо ставитися до

майна унiверситету;
- сумлiнно дотримуватись правил особистот гiгiсни i санiтарних норм на

мiсцi навчання;
- виконувати лише ту роботу, яку доручив викладач, керiвник;
- не входити до навчаJIьного кабiнету без дозвопу викладача;

- не пiдходити до вiдкритих BiKoH, починаючи з 2-го поверху;
- не приноситИ дО УнiверситетУ небезпечнi предмети (рiжучi, колючi,

вибуховi, вогненебезпечнi, газовi балончики, петарди та iншi);
- не покидати навччlльну аудиторiю пiд час проведення занять.

2. Вимоги пожежноi безпеки в навчальному закладi. Правила поведiнКИ ПiД

час пожежi в навчальному закладi

2.1. Кожен студент зобов'язаний знати i точно виконувати правила пожежноi
безпеки, а при виникненнi пожежi, заспокоiвшись, виконувати вимоги, iнструкцii та

вказiвки викладачiв IIIодо виходу у небезпечне мiсце вiд вогню.
2.2. Утримувати мiсце свого навчання в чистотi, не використовУВаТи У

примiщеннях електрокип'ятильники, чайники, не заJIишати без нагляду BBiMKHeHi в

електромережу кондицiонери, комп'ютери, радiоприймачi, тощо.
2.3. Кожен учасник навч€uIьно-виховного процесу, виявивши пожежу або fi ознаки

(спрацювання пожежноi сигналiзацii, задимлення, запах горiння), зобов'язаниЙ:
- негайнО повiдомити прО це за телефоном <101> до пожежноi частини, задiяти

систему оповiщення людей про пожежу;
- почувши сигнал оповiщення про пожежу розпочати евакуацiю людей пiд

керiвництвом викладачiв чи спiвробiтникiв Унiверситету з булiвлi до безпечного мiСЦЯ

згiдно з планом евакуачii.

3. Загальнi правила електробезпеки

Електробезпека - це система органiзацiйних i технiчних засобiв, якi забезпечують
захист людей вiд шкiдливого i небезпечного впливу електричного струму, електричноi

дуги, електромагнiтного поля.

дiя електричного струму на органiзм людини супроводжуеться зовнiшнiм

ураженняМ тканиН та органiВ у виглядi механiчних ушкоджень, електричних опiкiв шкiри.
Тривалiсть проходження струму через органiзм людини вплива€ на кiнцевиЙ

результат ураження: чим довше проходження струму, тим бiльша можливiсть тЯжкОгО i
HaBiTb смертельного наслiдку.

Правильне користування електроенергiсю виключас випадки ураженнЯ
електричним струмом.
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4. Безпека дорожнього руху. Поведiнка на вулицi. Ознайомлення з правилами
дорожнього руху

4,\. В YKpaiHi встановлено правостороннiй рух транспортних засобiв. Питання
органiзацii руху та його безпеки регулюються Правилами дорожньоfо pyxyl що
затверджуються Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.

4,2. Що учасникiв дорожнього руху вiдносяться водii та пасажири транспортних
засобiв, пiшоходи, велосипедисти.

Студенти зобов'язанi:
- вчити на лекцiях з <БЖЩ> Правила дорожнього руху i неухильно

дотримуватись ix та iнших нормативних aKTiB з питань безпеки дорожнього руху;
- створювати безпечнi умови для дорожнього руху, не завдавати своТми дiями

-Fаоо оездlяльнlстю шкоди навчальному закладу, пrдпри€мствам r громадянам.
Пiд час знаходження на вулицi поза межами навчального закладу:
- рухатися по тротуарах, пiшохiдних або велосипедних дорiжках;
- перетинати проiжджу частину автомобiльноi дороги, вулицi по пiшохiдних

переходах, а в разi ix вiдсутностi - на перехрестях по лiнii TpoTyapiB i узбiч;
- керуватися сигналами регулювчrльника та свiтлофора;
- не переходити проiжджу частину автомобiльних дорiг, вулиць, залiзнични>

переiЪдiв безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються;
- утримуватися вiд переходу проТжджоi частини при наближенн

транспортного засобу iз включеними проблисковим маячком та спецiальниш
звуковим.сигнаJIом;

- здiйснювати посадку i висадку лише пiсля повного припинення рух)
транспортного засобу.

5. Побутовий травматизм. Попередження та дii у разi нещасних випадкiв у
побутi

Пiд нещасним випадком у побутi
процесом травми.

розумiти не пов'язанi з навчаJIьно-

дотримуватись правил

слiд
виховним

Поперелження та дiТ у разi нещасних випадкiв у побутi:
для уникнення травматизму в побутi потрiбно бути уважним, дотримуватись

правил безпеки життедiяльностi, пожежноi безпеки, правил дорожнього руху, безпечного
поводження на водi;

уникати конфлiктних ситуацiй, бути стриманим;
використовувати справнi електроприбори,

експлуатацii електроприладiв.

б. Пам'ятка для тих, хто опинився в небезпечнiй ситуацiТ

6.1. Оцiнiть piBeHb небезпеки. Якщо ситуацiя загрожус життю, часу на роздуми
нема€, дiйте негайно.

6.2. Якщо загрози життю немае, спочатку заспокойтеся.
б.3. Якщо не впораетесь з ситуацiею, складiть план дiй i виконуйте його.
б.4. Якщо потрiбна допомога, звернiться до рятувальних служб, родичiв, сусiдiв,

випадкових перехожих.
6.5. Якщо допомога не надходить, не втрачайте надii, ситуацiя може змiнитися на

краще наступноi митi.



7. Правила безпечноi поведiнки в мiсцях скупчення людей

7,1. Збираючись у мiсця скупчення людей, вiдповiдно одягнiться.
7.2.На концерти, вистави, змагання краще приходити ранiше.
7.З. Сiдайте на мiсця поблизу виходу.
7.4. Пiсля закiнчення заходу у натовпi треба рухатися разом з yciMa, намагаючись

триматися далi вiд cTiH i дверей, до яких натовп може вас притиснути.
7.5. ЯкщО впiUIи, спробуйте пiдвестись. А якщо не вдаеться, згрупуйтеся i

захищайте голову руками.
7.6. У випадкУ ушкодження, отримання травми звернiться за допомогою до

оточуючих, викликайте швидку медичну допомогу за телефоном <<103>.

8. Перша долiкарська допомога

при нещасних випадках дуже важливо до приiъду лiкаря своечасно надати першу
долiкарсьКу допомоГу потерпiлому. HixTo не мае права вiдмовити в наданнi дошомоги
потерпiлому. Але, коли не впевнений в cBoix можливостях допомогти, краще запроси
когось на допомогу, щоб не наrтrкодити.

ОДНОЧаСнО З наданням долiкарськоi допомоги необхiдно викликати швидку
допомогу або пiдготувати транспорт для вiдправки потерпiлого до найближчоi медичноi
установи.

ПОВiдомити адмiнiстрацiю Унiверситету про те, що трапилось. Важливо знати
обставини, за яких стzUIася травма, умови, якi спонукали до iT виникнення, час, годину i
HaBiTb хвилини. Особливо коли потерпiлий втратив свiдомiсть.

9. Дii пiд час карантину

Пiд час карантину виконувати правила з запобiгання захворювань на грип,
iнфекцiйнi та кишковi захворювання, KopoHaBipycHy хворобу та iншi хвороби, а саме:

- ПРИ НеЗДУжаннi не виходити з дому, щоб не заразити iнших людей, викликати
лiкаря;

- обробляти руки антисептичним засобом;
- постiйно провiтрювати примiщення;
- ВИКОРиСТоВУВати засоби iндивiдуального захисту (медичнi маски або респiратори,

гумовi рукавички);
- мити руки з милом перед iжею;
- не iсти брулних овочiв та фруктiв, ретельно ix мити перед вживанням;
- не Вживати саллостiЙно медичних медикilментiв чи препаратiв, не рекомендованих

лiкарем.

Проект вносить:

Вiдповiдальна з питань охорони працi з безпеки

. тузов
вiддiлу
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