
Додаток 1 

ПЕРЕЛІК   ІНСТРУКЦІЙ 

№  

інструкції 
Найменування  інструкцій 

1 Інструкція  з пожежної безпеки 

2 Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях і учбових 

класах. 

3 Інструкція  про  заходи  пожежної  безпеки 

4 Інструкція під час виробничого навчання за професією слюсар з ремонту 
автомобілів для учнів  Хустського  професійного ліцею 

5 Інструкція   з охорони праці під час проведення занять у кабінеті хімії 

6 Інструкція  з охорони праці  при  роботі в кабінеті фізики 

7 Інструкція щодо заходів пожежної безпеки в навчальних кабінетах 

8 Інструкція  щодо заходів пожежної безпеки в навчальних майстернях 

9 Інструкція з ОП. Техніка  електробезпеки  в  кабінеті  фізики 

10 Інструкція з ОП.  Техніка безпеки при роботі з нагрівальними приладами з фізики 

11 Інструкція з ОП.    Техніка  безпеки при роботі зі скляним посудом у кабінеті 

фізики 

12 Інструкція з ОП  при роботах з ручним інструментом 

13 Інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням переносних драбин та 
драбинок    

14 Інструкція з ОП під час виробничого навчання за професією  

«Електрогазозварник»    

15 Інструкція з ОП під час виробничого навчання за професією  «Штукатур-

лицювальник»    

16 Інструкція з ОП під час виробничого навчання за професією «Муляр»    

17 Інструкція з ОП під час виробничого навчання за професією «Маляр»    

18 Інструкція з техніки безпеки при виконанні столярних робіт 

19 Інструкція з ОП під час роботи з електроінструментом 

20 Інструкція з ОП слюсаря  механоскладальних  робіт 

21 Інструкція з ОП під час виробничого навчання за професією слюсар з ремонту 

автомобілів для учнів ліцею 

22 Інструкція з ОП під час виробничого навчання за професією газозварник  для 

учнів ліцею 

23 Інструкція з ОП   під час експлуатації електронно-обчислювальної техніки                                                                                  

24 Інструкція з ОП під час виробничого навчання за професією монтажник 

санітарно-технічних систем і устаткування  для учнів ліцею 

25 Інструкція з ОП під  час  робіт  на  заточувальних  верстатах 

26 Інструкція з ОП для рихтувальників кузовів 

27 Інструкція з ОП  під час занять фізичної культури і здоров'я 

28 Інструкція з ОП при експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів із 

зрідженими, стисненими і розчиненими газами 

29 Інструкція з ОП. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної 

підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів 

акредитації 

30 Інструкція  з ОП про дотримання заходiв безпеки дiтей на водi в таборах 

вiдпочинку. 

31 Інструкція з ОП    під час проведення екскурсій    

32 Інструкція з ОП під час зимових та літніх канікул    

33 Інструкція з ОП по  наданню  першої  долікарської  допомоги 



№  

інструкції 
Найменування  інструкцій 

34 Інструкція з ОП під час занять легкою атлетикою 

35 Інструкція з ОП під час занять гімнастикою 

36 Інструкція з ОП під час занять лижною підготовкою (ковзанами) 

37 Інструкція з ОП  під час занять спортивними іграми 

38 Інструкція з ОП  на будівельному майданчику 

39 Інструкція вступного інструктажу для працівників 

40 Інструкція з ОП. Програма вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для 

учнів ліцею 

41 Інструкція з ОП  при проведенні спортивно-масових заходів 

42 Інструкція з ОП  під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики 

43 Інструкція з ОП при проведенні робіт на свердлильних верстатах у виробничій 

майстерні 

44 Інструкція з ОП при роботах на верстатах з використанням абразивного 

інструмента 

45 Інструкція з ОП для сторожа 

46 Інструкція з ОП для роботи на висоті 

47 Інструкція з ОП для працюючих з паяльною лампою,  пальником та при 

виконанні робіт з кислотами та клеями 

48 Інструкція з ОП під час роботи на деревообробних верстатах   фугувальних, 

рейсмусових, фрезерних, свердлильних, токарних  та циркулярних пилках. 

49 Інструкція з ОП для комірника, зав.складом 

50 Інструкція з ОП під час виробничого навчання за професією  

монтажник гіпсокартонних конструкцій 

51 Інструкція з ОП для робітників по обслуговуванню обладнання 

52 Інструкція з ОП  для робітників шліфувальних верстатів     

53 Інструкція з ОП. Правила техніки безпеки на будівельному майданчику. 

54 Інструкція з ОП прибиральника службових приміщень   

55 Інструкція з ОП для електромонтера 

56 Інструкція з ОП при виході на виробничу практику учнів ПТНЗ 

57 Інструкція з ОП під час виконання столярних робіт 

58 Інструкція з  ОП під час пиляння деревини 

59 Інструкція з ОП під час стругання деревини 

60 Інструкція з ОП під час розмічання деревини 

61 Інструкція з ОП під час свердління деревини 

62 Інструкція з ОП при роботі у столярній майстерні 

63 Інструкція з ОП  техніка безпеки на робочому місці з ручної обробки металу 

64 Інструкція з ОП з безпеки життєдіяльності учнів під час  перевезень  на 

залізничному транспорті  

65 Інструкція з охорони праці викладача з  предмета «Захист Вітчизни» 

66 Інструкція   з пожежної безпеки в кабінеті  інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій 

67 Інструкція  з безпеки життєдіяльності про порядок дій для педагогічних 

працівників та технічного персоналу при виникненні пожежі 

68 Інструкція  про заходи пожежної безпеки для працівників відділу охорони 

(сторожів) 

69 Інструкція  про заходи пожежної безпеки у приміщеннях  бібліотеки 

70 Інструкція   про заходи пожежної безпеки  у кабінеті (лабораторії) фізики 



 

№  

інструкції 
Найменування  інструкцій 

71 Інструкція про заходи пожежної безпеки  у кабінеті (лабораторії) хімії 

71 (а) Інструкція з ОП  під час виконання робіт на свердлильних верстатах 
72 Інструкція з ОП при роботі на точильному верстаті 

73 Інструкція з ОП для монтажника внутрішніх санітарно-технічних систем і 

устаткування 

74 Інструкція з ОП при роботі з пневматичним інструментом 

75 Інструкція з ОП при виконанні слюсарних робіт 

76 Інструкція з ОП під час роботи з електроінструментом 

77 Інструкція з ОП про дії працівників Хустського професійного ліцею   

при евакуації у разі виникнення пожежі 
 

78 Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування 

електроустаткування 

79 Інструкція   з охорони праці для з електробезпеки 

80 Інструкція   з охорони праці для електрика 

81 Інструкція з охорони праці для інженера-електроніка 

82 Інструкція з охорони праці для вчителя 

83 Інструкція  з охорони праці для секретаря керівника   

84 Інструкція  з охорони праці для методиста  

 

 

 


