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Тема 5  НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
План 

1. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. 

2. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. 

3. Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи. 

4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час 

прийняття на роботу і в процесі роботи. 
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1. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці.  

Основним нормативним документом, що встановлює порядок та види 

навчання і перевірки знань з охорони праці є Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене 

наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. Цей порядок 

спрямовано на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань 

охорони праці. 

Типове положення визначає порядок: 

• вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час 

професійного навчання працівників на підприємстві; 

• організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці на 

підприємстві; 

• спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці; 

• навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб; 

• організації проведення інструктажів з питань охорони праці; 

• стажування, дублювання і допуску працівників до роботи. 

У професійно-технічних навчальних закладах обов’язковим є вивчення 

предмета «Охорона праці», а у вищих навчальних закладах вивчаються 

навчальні дисципліни «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі». Це 

навчання проводиться за типовими навчальними планами і програмами, які 

затверджуються Міністерством освіти за погодженням з Держгірпромнаглядом. 

Окремі специфічні питання охорони праці вивчаються в курсах спеціальних та 

загально технічних дисциплін. 

Під час професійної підготовки працівників на підприємстві теоретична 

частина предмета «Охорона праці» вивчається в обсязі не менше 10 годин, а 

під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 8 годин. 

Працівники, які залучаються до виконання робіт з підвищеною 
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небезпекою, проходять підготовку лише в навчальних закладах. При цьому 

теоретична частина предмета «Охорона праці» вивчається обсягом не менше 30 

годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації – не менше 15 

годин. Специфічні питання охорони праці для конкретних професій вивчаються 

в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін. 

 

2. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів.  

Інструктаж з охорони праці – це усне пояснення положень відповідних 

нормативних документів, що закінчується вибірковою перевіркою шляхом 

опитування засвоєних знань і навичок в обсязі викладених питань. За 

характером і часом проведення інструктажі поділяються на вступний, 

первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 

Вступний інструктаж проводиться: 

♦ з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову 

роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; 

♦ з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть 

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для 

підприємства; 

♦ з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження 

трудового або професійного навчання; 

♦ з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство. 

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, 

або іншим фахівцем, на якого покладено ці обов’язки і який в установленому 

Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань 

охорони праці. 

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в 

приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних 

технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, 

розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей 

виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником 

підприємства. 

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо 

на робочому місці з працівником: 

• новоприйнятим (постійно чи тимчасово); 

• який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого; 

• який буде виконувати нову для нього роботу; 

• відрядженим працівником іншого підприємства, який бере 

безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві. 

Первинний інструктаж проводиться також з учнями, курсантами, 

слухачами та студентами навчальних закладів: 

♦ до початку трудового або професійного навчання; 

♦ перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з 

використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо. 

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб 

одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці 

відповідно до виконуваних робіт. 
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Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за 

обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. 

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в 

терміни, визначені НПАОП, які діють в галузі, або роботодавцем, з 

урахуванням конкретних умов праці, але не рідше: 

• на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці; 

• для решти робіт – 1 раз на 6 місяців. 

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому 

місці або в кабінеті охорони праці: 

♦ у разі введення в дію нових або переглянутих НПАОП, внесення змін та 

доповнень до них; 

♦ у разі зміни технологічного процесу, заміни або модернізації 

устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших 

факторів, що впливають на стан охорони праці; 

♦ у разі порушень працівниками вимог НПАОП, що можуть призвести 

або призвели до травм, аварій, пожеж тощо; 

♦ у разі перерви в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних 

днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів. 

З учнями, студентами, курсантами та слухачами позаплановий інструктаж 

проводиться при порушеннях ними вимог НПАОП, що можуть призвести або 

призвели до травм, аварій, пожеж тощо. 

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст 

позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку 

залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення. 

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: 

• при ліквідації аварії або стихійного лиха; 

• при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, наказ або 

розпорядження 

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником 

або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються в 

залежності від виду робіт, що ними виконуватимуться. 

 

3. Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної 

роботи. 

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу 

на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом 

досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2—15 змін 

або дублювання протягом не менше ніж шість змін. 

Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом 

(розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в якому 

визначаються тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище 

відповідального працівника. Перелік посад і професій працівників, які повинні 

проходити стажування (дублювання), а також його тривалість визначаються 

керівником підприємства. Тривалість стажування (дублювання) залежить від 
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стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника. Керівнику 

підприємства надається право своїм наказом звільняти від проходження 

стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною 

професією не менше ніж 3 роки або переводиться з одного цеху до іншого, де 

характер його роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не 

змінюються. 

Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях за програмами 

для конкретної професії, посади, робочого місця, які розробляються на 

підприємстві і затверджуються керівником підприємства (структурного 

підрозділу). У процесі стажузання (дублювання) працівник повинен: 

— поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації технічного 

обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони 

праці; 

— оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у 

нормальних і аварійних умовах; 

— засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та 

методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог охорони 

праці. 

Запис про проведення стажування (дублювання) та допуск до самостійної 

роботи здійснюється безпосереднім керівником робіт (начальник виробництва, 

цеху) в журналі реєстрації інструктажів. 

Якщо в процесі стажування (дублювання) працівник не оволодів 

необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку за 

результатами протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування 

(дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін, що не 

перевищує двох змін. Після закінчення стажування (дублювання) наказом 

керівника підприємства (або його структурного підрозділу) працівник 

допускається до самостійної роботи. 
 

 

Контрольні запитання: 

 

1. Які основні принципи функціонування системи управління охороною 

праці (СУОП)? 

2. Які основні завдання СУОП та напрямки створення безпечних умов 

праці ви знаєте? 

3. Які обов’язки роботодавця щодо забезпечення системи управління 

охороною праці? 

4. Які обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових 

актів з охорони праці? 

5. Який склад комісії з питань охорони праці підприємства? 

6. Хто організує і за які кошти проводить попередні і періодичні медичні 

огляди працюючих? 

7. Які обов’язки Національного науково-дослідного інституту (НДІ) з 

питань охорони праці? 

8. Яка мета атестації робочих місць? 

9. Які права має служба охорони праці? 


