
  
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова 
ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
"08" січня 2020 р.                      м. Херсон                              № 01                                 
 
Щодо безпеки життєдіяльності  
учасників освітнього процесу 
 

  
Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 
освіти», затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 р. № 1669, 
«Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти 
України», затверджених наказом МОН України і ГУДПО МВС України від 
30.09.1998 р. № 348/70, та враховуючи випадки пожеж, що мали місце в 
Україні за останній період, а також з метою забезпечення і попередження 
надзвичайних ситуацій у філії 

1. 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: 

1.1. Провести теоретичні та практичні заняття з професорсько-
викладацьким та допоміжним складом філії щодо дій при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій.  

Термін – 28.01.2020 р. 
Виконавці – О.В. Година, О.М. Філіпщук, Я.В. Надич, представник 

МЧС. 
 1.2. Ввести до паспортів приміщень філії інформацію про наявність 
електроподовжувачів з вказівкою їх технічних характеристик (сила струму, 
напругу тощо) та їх відповідності електронавантаженню. 
 Відповідальні – керівники підрозділів філії.  

Термін – до 24.01.2020 р. 
1.3. При проведенні практичних занять із професорсько-викладацьким 

та допоміжним складом філії зробити запис у журналі інструктажів під 
розпис.  

Термін – 28.01.2020 р. 
1.4. Відпрацювати практичну евакуацію персоналу філії. 
Відповідальний – заступник директора з навчальної роботи             

О.М. Дудченко. 
1.5. Провести практичні покази роботи вогнегасників філії 

(представник МЧС). 
Термін – 28.01.2020 р. 



  
 

 1.6. Забезпечити присутність працівників кафедр на заняттях та 
здійснити суворий контроль за явкою. 

Відповідальна –  О.В. Година.  
1.7. Провести 15.01.2020 р. практичне заняття із працівниками АГЧ 

щодо дій у надзвичайних ситуаціях: 
- практичне обеструмлення частини приміщень філії (виконавець – 

електрик філії); 
-  відключення водопостачання і теплопостачання; 
- дії у випадку спрацювання пожежної сигналізації; 
- дії у випадку припинення подачі електроенергії у будівлю філії; 
- порядок огляду будівлі по закінченню роботи та відповідні записи 

результатів огляду; 
- наявність телефонів керівників філії та організацій, необхідних для  

повідомлень у надзвичайних ситуаціях. 
1.8. Виконати перевірку стану електрогосподарства філії комісією у 

складі: 
- заступник директора із загальних питань – О.В. Година;  

 - інженер з ОП – Я.В. Надич; 
          - відповідальний за електрогосподарство – О.М. Філіпщук. 
 Термін – 20.01.2020 р. – 28.01.2020 р.      
 1.9. Скласти акт і надати мені на затвердження. 
 Термін – 28.01.2020 р.  

 1.10. Забезпечити сторожам вільний доступ до ключів від приміщень 
філії. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на інженера 
з охорони праці Я.В. Надич. 

3. Провідному фахівцю М.В. Чепінозі зміст цього розпорядження 
довести до відома керівників структурних підрозділів Херсонської філії під 
розпис. 

 
 
 
 
 

 Директор                                                                          А.В. Ломоносов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


