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Про підсумки роботи по запобіганню всім видам  

дитячого травматизму за І семестр 2022/2023 навчального року 

Робота педагогічного колективу НВК «ШЕЛ» з охорони праці організована згідно із 

Законами України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони 

праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року № 563 (зі змінами і 

доповненнями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 

2006 року № 782, наказом Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 року № 2 

«Щодо заходів безпеки у навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15.08.2016 року № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ систем освіти України», наказом Міністерства освіти і науки України від 

10.11.2016 року № 1344 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-

виховного) процесу», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОНУ від 

26.12.2017 року № 1669, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затверджено наказом МОН від 

16.05.2019 року  № 659, Річного плану роботи НВК «ШЕЛ» на 2022/2023 навчальний рік. 

Дане питання розглядалося на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних 

нарадах при директорці, засіданнях м/о, батьківських зборах, засіданнях РУС НВК «ШЕЛ». 

У закладі освіти обладнано тематичні куточки з безпечної поведінки учнів у різних 

ситуаціях, розроблено плани-схеми безпечного руху учнів до НВК «ШЕЛ». 

З метою створення умов для підвищення ефективності роботи закладу освіти у 

2023/2023 році проведені заходи щодо профілактики травматизму:  

➢ розроблений план заходів щодо профілактики травматизму на 2023/2023 навчальний 

рік;  

➢ аналізується стан і причини травматизму (за потребою) на нарадах та зборах трудового 

колективу;  

➢ проводиться навчання та перевірка знань з охорони праці з новопризначеними 

працівниками; 

➢ проводяться вступний, первинний, позаплановий і цільовий інструктажі щодо окремих 

питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

➢ організовуються та проводяться тематичні тижні з профілактики безпеки 

життєдіяльності, охорони праці.  

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу в 

НВК «ШЕЛ» знаходиться під щоденним контролем адміністрації. Навчально-виховний 

комплекс «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей» забезпечений 

інструкціями з безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров'я учнів загального характеру 

та з предметів підвищеної небезпеки, нормативно-правовими документами. Кураторами 

навчальних груп та представниками адміністрації  ведуться журнали вступного, первинного, 



позапланового та цільового інструктажів. Розроблені і затверджені в установленому порядку 

загальноліцейські заходи і план роботи з профілактики дитячого травматизму.  

У закладі освіти створені всі безпечні умови перебування дітей, організована система 

профілактичної роботи. Педагогічний колектив активно проводив роз'яснювальну роботу з 

батьками під час батьківських зборів з питань профілактики травматизму дітей у побуті. 

Батьки учнів, які працюють вузькими спеціалістами в галузі ДСНС, профспілки, 

юриспруденції, медицини, МЧС, поліції долучались до проведення предметних тижнів з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. Це сприяло співпраці між учасниками освітнього 

процесу та більш глибшому досвіду вбереження себе від негативних наслідків нещасних 

випадків різного характеру.  

У НВК «ШЕЛ» проводяться додатково бесіди за фактами нещасних випадків, 

аналізується інформація щодо дитячого травматизму, яку читаємо на сторінках соціальних 

мереж. З учнями, які відсутні на заняттях, проводяться індивідуальні бесіди. Цибульською 

О.І., медсестрою НВК «ШЕЛ», проводяться індивідуальні бесіди та практичні лекторії щодо 

питань гігієни, надання І домедичної допомоги, профілактики негативних явищ та звичок 

серед молодого покоління. На уроках охорони здоров’я, предмета «Захист України», біології 

опрацьовуються питання особистої безпеки, вміння реагувати на небезпеку та діяти згідно 

чітко визначеного алгоритму. Олексів М.О., психологом НВК «ШЕЛ», проводились тренінги 

щодо профілактики негативних звичок та поведінкових явищ, вміння самоконтролю та 

самоорганізації, роботи над діями в надзвичайній ситуації або ситуації, яка становить 

небезпеку для життя і здоров’я учнів. 

Велика увага приділялась вивченню правил дорожнього руху. З метою збереження 

життя і здоров'я учасників освітнього процесу, посилення відповідальності педагогічних 

працівників за життя і здоров’я учнів впродовж І семестру 2022/2023 н.р. були проведені 

предметні тижні, до яких долучено представників ювенальної превенції. Спільно з 

представниками ювенальної превенції учні 5-7 груп повторили правила дорожнього руху, 

поглибили свої знання з «дорожньої азбуки». У доступній формі проведено лекційні заняття 

з попередження дитячого травматизму на дорогах для учнів 8,1,11 навчальних груп. Так, 

протягом І семестру був проведений Тиждень безпеки дорожнього руху (05.09.2022-

09.09.2022), Всесвітній день надання першої домедичної допомоги (09/10.09.2022),  Тиждень 

знань з основ безпеки життєдіяльності (19.09.2022-23.09.2022), Тиждень безпеки дитини 

(24.10.2022-28.10.2022), Тиждень правознавства (14.11.2022-18.11.2022), Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом (01/02.12.2022). Представниками РУС проведено два засідання з 

наступних питань: «Дії учнів в умовах оголошення правового режиму воєнного стану» 

(вересень, 2022), «Профілактика дорожньо-транспортного травматизму». Налагоджено 

постійну співпрацю із представниками «Привітної бібліотеки» на Хвильового, 3, які також 

розмовляли з учнями в інтерактивному форматі про поведінку на об’єктах критичної 

інфраструктури (залізниця, трамвайна колія, складні перехрестя доріг, бензозаправка і т.д.). 

Кураторами навчальних груп проводилися всі види програмних бесід по запобіганню різних 

видів травматизму в колі учнівської молоді: 

▪ « Попередження травматизму серед дітей від ДТП" 

▪ « Попередження отруєнь дітей» 

▪ «Запобігання дитячого травматизму» 

▪ «Поведінка дітей при поводженні з джерелами електроструму» 

▪ «Правила безпеки користування газом» 

▪ «Правила протипожежної безпеки» 



▪ «Правила поведінки під час оголошення сигналу «Повітряна тривога»» 

▪ «Правила поведінки під час оголошення сигналу «Евакуація»» 

▪ «Правила поведінки під час охолодження та роботи в умовах низьких температур» 

▪ «Про заборону використання піротехнічних засобів».                                                                                                                                                                                                  

Також у передканікулярний період кураторами груп проведено інструктажі щодо 

попередження всіх видів дитячого травматизму, ознайомлено батьків із розробленою 

пам’яткою на канікули. Інформація з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці 

розміщується на сайті НВК «ШЕЛ». Протягом семестру своєчасно відбувається заміна 

уроків вчителів, які знаходяться на лікарняному або на курсах. Ведеться журнал реєстрації 

нещасних випадків з учнями. Своєчасно складаються повідомлення та акти до відділу освіти 

ШЗР і УО ДР ЛМР. Один раз на квартал протягом року складаються звіти про випадки 

дитячого травматизму. Всі матеріали зберігаються без порушення термінів. 

З метою попередження дитячого травматизму у НВК «ШЕЛ» організовано чергування 

вчителів під час перерв, згідно з графіком, погодженим директором. Оперативне вивчення 

питання здійснення вчителями чергування показало, що у порівнянні з минулим навчальним 

роком педагоги більш відповідально поставилися до виконання обов’язків щодо створення 

безпечних умов для життєдіяльності учнів під час перерв. 

У лабораторії НВК «ШЕЛ», кабінеті трудового навчання, інформатики, тренажерному 

залі, а також в усіх навчальних кабінетах є розміщено правила безпеки життєдіяльності й 

журнали інструктажів з безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Виходячи з вищезазначеного і з метою вдосконалення системи роботи з 

профілактичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з учнями НВК «ШЕЛ» у ІІ 

семестрі 2022/2023 навчального року, 

НАКАЗУЮ: 

1. Роботу педагогічного колективу НВК «ШЕЛ», спрямовану на попередження всіх видів 

дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності у І семестрі 2022/2023 навчального 

року вважати задовільною. 

2. Врублевській А.П., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

2.1. здійснювати постійний контроль за станом профілактичної роботи із запобігання 

всім видам дитячого травматизму; 

2.2. вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей 

під час освітнього процесу; 

2.3. забезпечувати якісне проведення інструктажів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з учасниками освітнього процесу; 

2.4. аналізувати причини кожного випадку травмування учнів (вихованців) 

та визначати міру відповідальності посадових осіб із конкретними висновками; 

2.5. забезпечити дієвий контроль за організацією чергування вчителів; 

2.6. надавати до ВО ШЗР, УО ДР ЛМР аналіз стану профілактичної роботи щодо 

запобігання дитячому травматизму, статистичні звіти про кількість нещасних 

випадків під час освітнього процесу та в позаурочних час. 

3. Кураторам навчальних груп: 

3.1. проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками з питань запобігання всім 

видам дитячого травматизму; 



3.2. залучати до проведення профілактичних заходів запобігання дитячому 

травматизму представників батьківської громади, ГО, поліції, ДСНС, МЧС. 

4. Андрущаку Б.І., завгоспу, здійснювати систематичний контроль за станом навчального 

обладнання, приладів. 

5. Василик М.А., секретарю, розмістити цей наказ на сайті НВК «ШЕЛ». 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
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