
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказ №135 від 30.08.2022р. 

в.о.директорка Золотівського 

професійного ліцею 

Ірина РУДЕНКО 

 

ІНСТРУКЦІЯ №1-22 

з безпеки життєдіяльності під час дистанційного навчання 

 

1. 1.Загальні положення. 

1.1 Ця інструкція  поширюється на всіх учасників освітнього процесу  і 

встановлює вимоги  з охорони праці під час дистанційного навчання. 

1.2 Інструкцію розроблено відповідно до таких нормативних актів: 

- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього  

процесу в установах і закладах освіти, затвердженого  наказом Міністерства 

освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669,зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23.01.2018 за №100/31552. 

- Правила дорожнього руху України, затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (зі змінами , затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України 29 .09.2021 №1091); 

- Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.08.2016 № 974. 

2. Вимоги безпеки перед початком дистанційного  навчання. 

2.2 Оглянути робочий стіл  та прибрати речі, що не стосуються виконуваної 

роботи. 

2.3 Оглянути і переконатися у справності обладнання, перевірити стан 

електричного шнура і вилки. 

2.4  Включити монітор і перевірити стабільність і чіткість зображення на екрані, 

переконатися у відсутності запаху диму  від комп’ютера. 

2.5 Регулярно дезінфікувати робочі поверхні – клавіатуру, стіл тощо. 

3. Вимоги безпеки під час дистанційного навчання. 

3.1 Під час дистанційного навчання забороняється переміщати та переносити 

системний блок, монітор ,будь-яке обладнання, яке знаходиться під 

напругою. 

3.2 Забороняється під час дистанційного навчання пити будь-які напої, приймати 

їжу. 

3.3 Під час регламентованих перерв, з метою зниження нервно - емоційного 

напруження , стомлення зорового аналізатора слід виконувати комплекс 

вправ для очей. 

3.4 Під час дистанційного навчання необхідно бути уважним , не звертати уваги 

на сторонні речі. 

3.5 Провітрювати приміщення щогодини не менше ніж 10 хвилин. 

 

 



4. Вимоги безпеки після закінчення дистанційного навчання. 

4.1 Вимкнути комп’ютер , ноутбук, колонки і іншу оргтехніку від електромережі 

та продезінфікувати клавіатуру. 

4.2 Протерти зовнішню поверхню комп’ютера чистою вологою тканиною. При 

цьому не допускайте використання розчинників ,препаратів в аерозольній 

упаковці. 

4.3 Прибрати робоче місце. 

4.4 Ретельно провітрити приміщення. 

4.5 Вимити руки з милом протягом не менше ніж 30 с або  обробити 

антисептиком. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях під час дистанційного навчання. 
5.1 При припиненні подавання електроенергії , вимкнути обладнання. 

5.2 При появі незвичного звуку, запаху паленого , негайно припинити навчання 

5.3 При виникненні пожежі негайно вимкнути обладнання, знеструмити 

електромережу. Повідомити батьків, або дорослих людей, які знаходяться в 

квартирі і приступити да гасіння осередку пожежі наявними засобами 

пожежогасіння. 

5.4 Якщо ситуація вийшла з-під контролю, слід зателефонувати до служб 

екстреної допомоги за телефонами: 101 – пожежна охорона; 102 – міліція; 103 

– швидка медична допомога; 104 – газова служба, коротко описати ситуацію, 

назвати адресу, де відбулася надзвичайна ситуація, а також своє прізвище, 

ім’я, номер свого телефону. 

5.5. За можливості варто залишити небезпечну територію. 

 

Розробив: 

 

Узгоджено: 

Інженер з охорони праці                                                            Ольга  КРУТІКОВА  

 

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до таких нормативних актів: 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього  

процесу в установах і закладах освіти, затвердженого  наказом Міністерства 

освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669,зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23.01.2018 за №100/31552. 

Правила дорожнього руху України, затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.10.2001 № 1306 (зі змінами , затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України 29 .09.2021 №1091); 

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України, затверджене  під час дистанційного навчання. 

 


