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НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова 
ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
" 11 "  грудня  2019 р.                 м. Херсон                                  №   68                           
 
Про безпеку життєдіяльності 
учасників освітнього процесу 
 
 
 Відповідно до пп. 4  п. 2 та п. 14 розділу V Положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН України та з 

метою посилення контролю за збереження життя й здоров’я співробітників і 

студентів, попередження надзвичайних ситуацій в Херсонській філії 

провести заходи щодо проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних 

свят, а саме:  

 1. Заступнику директора із ЗП О.В. Годині:  

 - провести позапланові інструктажі з посадовими особами 

Херсонської філії з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

звернути увагу на порядок дій у разі загрози виникнення або виникнення 

надзвичайної ситуації, а також заборону використання обігрівальних 

приладів непромислового виробництва з реєстрацією у відповідних 

журналах;   

  - посилити контроль за режимом роботи Херсонської філії під час 

зимових канікул;  

 - забезпечити вільний доступ до первинних засобів пожежогасіння в 

приміщеннях філії; 

 - організувати проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності  у 

структурних підрозділах філії. 

 Термін – 20.12.19 р. 
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 2. Заступнику директора із загальних питань О.В. Годині, 

завідувачам кафедр А.А. Андреєву, О.Е. Ломоносовій, Л.М. Бойко, 

Д.В. Коновалову, П.Й. Гучеку, Г.В. Єрмолаєву, О.В. Щедролосєву,            

П.Є. Михаліченку, деканам О.В. Дрозд, О.М. Дудченку: 

 - організувати та провести роз’яснювальну роботу щодо забезпечення 

пожежної безпеки серед співробітників і здобувачів освіти у своїх 

підрозділах Херсонської філії; 

 - провести інструктаж з реєстрацією у відповідних журналах з питань 

безпеки життєдіяльності під час зимових канікул, новорічних та різдвяних 

свят, зокрема з: 

 - питань дотримання правил пожежної безпеки, техногенної безпеки 

та безпеки дорожнього руху; 

 - профілактики шлунково-кишкових захворювань, дотримання правил 

гігієни у період поширення епідемічних захворювань; 

 - поводження в громадських місцях з незнайомими людьми та 

підозрілими предметами; 

 - правил користування громадським транспортом; 

 - поведінки в умовах низьких температур, попередження випадків 

переохолодження та обморожень; 

 - питань безпечного перебування біля річок та водоймищ, що вкриті 

кригою;  

 - при використанні піротехніки; 

 - порядку надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок 

нещасних випадків  тощо. 

 Термін – 20.12.19 р. 

 3. Заступнику директора із загальних питань О.В. Годині та 

заступнику директора з організаційно-виховної роботи О.В. Дрозд 

забезпечити контроль за організацією туристично-екскурсійних перевезень 

студентів і співробітників, організованих Херсонською філією НУК, усіма 

видами транспорту. 
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 Термін – постійно. 

 4. Заступнику директора з організаційно-виховної роботи О.В. Дрозд 

під час урочистих заходів з нагоди новорічних та різдвяних свят, що 

здійснюються у Херсонській філії або прилеглій території: 

 - забезпечити невикористання легкозаймистих прикрас, несправних 

освітлювальних гірлянд, що можуть загорітися, а також ялинок, які 

необроблені спеціальним протипожежним розчином;  

 - заборонити використання феєрверків, петард, інших піротехнічних 

виробів; 

 - заборонити організацію позааудиторних заходів у закладах міста де є 

розпродаж алкогольних напоїв; 

 - заборонити проведення заходів із студентами філії у нічний час після 

22 год. 

 Термін – під час свят. 

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника директора із загальних питань О.В. Годину.   

  6. Провідному фахівцю М.В. Чепінозі зміст цього розпорядження 

довести до відома керівників структурних підрозділів Херсонської філії під 

розпис. 

 
  
 
 
 
 
 
 Директор                                                                                                                    А.В. Ломоносов 

 

 

 


