
Навчання з питань охорони праці 
 

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця 
інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.  

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, 
повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних 
нормативно-правових актів з охорони праці.  

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.  

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на 
роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони 
праці за участю профспілок.  

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається 
типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони праці. Порядок навчання та інструктажів з питань охорони праці 
затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15. 

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і 
перевірку знань з охорони праці.  

У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, 
вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.  

Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з 
урахуванням особливостей виробництва відповідних об'єктів економіки забезпечуються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, в усіх 
навчальних закладах за програмами, погодженими із центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони праці.  

Інструктажі з охорони праці 

Згідно з вимогами законодавства про охорону праці роботодавець не має право допускати до роботи осіб, які не 
пройшли у встановленому порядку навчання і інструктаж з охорони праці, які він або уповноважене їм особа 
зобов'язані організувати. 

Інструктаж з охорони праці представляє собою захід короткочасного навчання працівників вимогам безпеки 
праці. Відповідним законодавством за характером і часом проведення інструктажі поділяються на вступний, 
первинний на робочому місці, повторний, позаплановий та цільовий. 
 

Розробка інструкцій з охорони праці для працівників 
 
У відповідності з вимогами Закону «Про охорону праці» роботодавець розробляє і затверджує положення, 
інструкції, інші акти з охорони праці, які діють у межах підприємства (далі –  акти підприємства), та встановлюють 
правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на 
будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, безкоштовно 
забезпечує працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці. 

  
Для проведення  інструктажів роботодавець зобов'язаний розробити та затвердити наказом по підприємству 
інструкції з охорони праці. 
 
Інструкції з охорони праці розробляються відповідно до Наказу Комітету з нагляду за охороною праці 
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 «Про Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці». 
 
За більш детальною інформацією звертатися до інспектора з охорони праці Драган О. М. 



 


