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Про призначення посадових осіб,  

відповідальних за організацію роботи  

з охорони праці 

 

 

На виконання ст.13 та ст.14 Закону України "Про охорону праці" та Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

закладах освіти , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.2001р. 

№ 563, і з метою належної організації роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

профілактики виробничого травматизму, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відповідальність за забезпечення функціонування системи управління 

охороною праці університету, а саме: 

 за створення служби охорони праці і призначення посадових осіб, які 

забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці, затвердження посадових 

інструкцій про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них 

функцій, а також контролювати їх додержання; 

 за організацію розроблення з участю профспілкового комітету колективної 

угоди з питань охорони праці і реалізацію комплексних заходів для досягнення 

встановлених нормативів та існуючого рівня охорони праці в університеті; 

 за організацію усунення причин, що призводять до нещасних випадків, 

професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за 

підсумками розслідування цих причин; 

 за організацію проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень 

умов праці, оцінку технічного стану навчально-виробничого обладнання та устаткування, 

атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в 

порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів 

щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; 

 за організацію розроблення та затвердження положень, інструкцій, інших 

нормативних актів з охорони праці, що діють в межах університету та встановлюють 

правила виконання робіт і поведінки працівників на території університету відповідно до 

нормативних актів про охорону праці; 

 за здійснення адміністративного і спільно з головою профспілкового комітету 

громадського контролю за станом охорони праці та за дотриманням працівниками 

технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 



іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального 

захисту і виконання робіт відповідно вимог щодо охорони праці; 

 за вживання термінових заходів для допомоги потерпілим, залучення за 

необхідності професійних аварійно-рятувальних формувань у разі виникнення в 

університеті аварій, нещасних випадків чи надзвичайних ситуацій; 

 за забезпечення належного утримання будівель і споруд навчальних корпусів 

та гуртожитків, навчально-виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх 

технічним станом; 

 за організацію пропаганди безпечних методів праці та співробітництво з 

працівниками в галузі охорони праці – покласти на в.о. ректора університету ДВНЗ 

«КНУ» Ступніка М.І. 

 

2. Відповідальність за організацію виконання заходів з охорони праці покласти на 

наступних керівників: 

2.1. Проректора з науково-педагогічної і навчальної роботи Вербицького В.І.: 

 за створення здорових і безпечних умов навчання під час проведення всіх видів 

навчальних занять і виробничих практик зі студентами в аудиторіях, кабінетах, 

лабораторіях та на території університету ; 

 за організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності професорсько-викладацького персоналу та інженерно-технічних 

працівників, керівників і спеціалістів підпорядкованих підрозділів (служб); 

 за організацію всіх видів практик та контроль за їх проведенням; 

 за здійснення адміністративного і спільно з комісією охорони праці 

профспілкового комітету громадського контролю за станом охорони праці, за розробкою, 

переглядом і впровадженням інструкцій з питань охорони праці, за своєчасністю 

проведення інструктажів з питань охорони праці з студентами та працівниками. 

 

2.2. Проректора з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи Стрюка 

М.І.:  
 за організацію навчання за планами і програмами з питань охорони праці під 

час професійної підготовки і за проведення інструктажів з питань охорони праці з 

студентами, курсантами; 

 за створення здорових і безпечних умов при організації позанавчальної роботи, 

фізкультурно-спортивних і культурно-масових заходів, туристичних походів і екскурсій зі 

студентами, курсантами; 

 за забезпечення контролю за використанням в навчальному процесі технічних 

засобів, обчислювальної техніки, планування і контроль лабораторної бази університету, 

предметних і лекційних аудиторій; 

 за забезпечення контролю по виконанню навчальних програм для навчання 

студентів відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів; 

 за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці 

громадського контролю за станом охорони праці при веденні навчального процесу, за 

проведення навчання та інструктажу студентам, курсантам з питань охорони праці; 

 

2.3. Проректора з наукової роботи Моркуна В.С.: 
 за створення здорових і безпечних умов праці при організації науково-

дослідних, експедиційних робіт, роботи студентських наукових товариств та на час 

проведення наукової підготовки аспірантів; 

 за організацію навчання і підвищення кваліфікації керівників, заступників 

керівників і спеціалістів підпорядкованих підрозділів (служб), які безпосередньо 

відповідають за організацію виробництва, технічний стан устаткування машин та 

механізмів з питань охорони праці; 

 за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці 

громадського контролю за станом охорони праці, за своєчасністю проведення 



інструктажів з питань охорони праці з працівниками, студентами і аспіратами 

підпорядкованих підрозділів (служб). 

 

2.4. Проректора з адміністративно-господарської роботи Бондарця А.О. 
 за створення здорових і безпечних умов праці та побуту при організації 

будівництва, реконструкції і ремонту, а також експлуатації та догляду будівель, споруд і 

приміщень, виробничого і енергетичного обладнання, автомобільного та житлового 

господарства на території університету; 

 за організацію розроблення з участю профспілкового комітету колективної 

угоди з питань охорони праці і реалізацію комплексних заходів для досягнення 

встановлених нормативів та існуючого рівня охорони праці в університеті; 

 за організацію усунення причин, що призводять до нещасних випадків, 

професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за 

підсумками розслідування цих причин; 

 за організацію навчання з питань охорони праці та підвищення кваліфікації 

керівників, заступників керівників та спеціалістів підпорядкованих підрозділів (служб), 

які безпосередньо відповідають за організацію виробництва, технічний стан устаткування, 

машин і механізмів, а також окремих працівників, які виконують роботи в шкідливих або 

небезпечних умовах праці; 

 за здійснення адміністративного і спільного з комісією з охорони праці 

громадського контролю за станом охорони праці, за розробку, перегляд і впровадження 

інструкцій з охорони праці, за своєчасністю проведення інструктажів з питань охорони 

праці з всіма працівниками підпорядкованих підрозділів (служб), працівниками інших 

організацій і підприємств, які виконують роботи для університету на його об'єктах та 

території. 

 

3. Покласти відповідальність за організацію роботи з охорони праці, створення 

здорових та безпечних умов праці і навчання, збереження здоров'я працівників та 

студентів, профілактики виробничого травматизму на час проведення навчальних занять, 

виробничих практик, науково-дослідних і інших робіт на кафедрах: 

 за забезпечення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 

завідувачів кафедр, професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу 

раз на три роки; 

 за здійснення керівництва розробленням і переглядом інструкцій з питань 

охорони праці для конкретних лабораторних та практичних робіт 

 за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці 

громадського контролю за станом охорони праці при веденні навчального процесу, 

 за забезпечення навчання за планами та програмами з питань охорони праці і 

безпеки життєдіяльності під час професійної підготовки, а також проведення повторних 

інструктажів з охорони праці зі студентами та працівниками на початку навчальних 

семестрів і в процесі навчання; 

 за дотриманням працівниками і студентами правил поводження з машинами, 

механізмами, устаткуванням та  іншими засобами виробництва і навчання, використання 

засобів колективного та індивідуального захисту – на керівників підрозділів, що 

забезпечують навчальний процес: 

3.1 По факультетах – на деканів відповідних факультетів: 

 факультету економіки та управління бізнесом Кашубіну Ю.Б. 

 гірничого факультету Швагер Н.Ю. 

 механіко-машинобудівного факультету Дубровського С.С. 

 електротехнічного факультету Осадчук Ю.Г. 

 транспортного факультету Крейсман Е.А. 

 факультету інформаційних технологій Чубарова В.А. 

 будівельного факультету Астахова В.І. 

 геолого-екологічного факультету Березовського А.А. 

 факультету рудопідготовки та обробки металів Ткач В.В. 



 

 

3.2 Покласти відповідальність в навчальних підрозділах на завідувачів відповідних 

кафедр:  

 Кафедра підземної розробки родовищ корисних копали Калініченко В.О. 

 Кафедра відкритих гірничих робіт Жуков С.О. 

 Кафедра маркшейдерії Федоренко П.Й. 

 Кафедра рудникової аерології та охорони праці Гурін А.О. 

 Кафедра будівельних геотехнологій Андреєв Б.М. 

 Кафедра збагачення корисних копалин і хімії Олійник Т.А. 
 

 Кафедра геології і прикладної мінералогії Євтехов В.Д. 

 Кафедра екології Бондаренко А.М. 

 Кафедра геодезії та землеустрою Сидоренко В.Д. 

 

 Кафедра моделювання та програмного забезпечення Азарян А.А. 

 Кафедра інформатики, автоматики і систем управління Щокін В.П. 

 Кафедра комп’ютерних систем та мереж Купін А.І.  

 Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки Семеріков С.О. 

 Кафедра економічної кібернетики і управління проектами Попов С.О. 

 Кафедра іноземних мов Голівер Н.О. 
 

 Кафедра промислового, цивільного і міського будівництва Валовой О.І. 

 Кафедра технології будів.виробів, матеріалів та конструкцій Шишкін О.О. 

 Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції Голишев О.М. 
 

 Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту Константінов Г.В. 

 Кафедра електромеханіки Тлмачов С.Т. 

 Кафедра теплоенергетики Замицький О.В. 

 Кафедра фізики Несмашний Є.О. 

 Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та 

транспорті Сінчук О.М. 

 

 Кафедра технології машинобудування Кіяновський М.В. 

 Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін Рудь Ю.С. 

 Кафедра гірничих машин та обладнання Громадський А.С. 

 

 Кафедра автомобільного транспорту Монастирський Ю.А. 

 Кафедра підйомно-транспортних машин Веснін А.В. 

 Кафедра фізичного виховання Послушной І.В. 
 

 Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Турило А.М. 

 Кафедра обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК Нусінов 

В.Я. 

 Кафедра менеджменту і адміністрування Варава Л.М. 

 Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку  Корнух 

О.В. 
 

 Кафедра вищої математики Тищенко С.В.  

 Кафедра філософії і соціальних наук Капіца В.Ф. 

 Металургії чорних металів і ливарного виробництва Губін Г.В. 

 

4. Покласти відповідальність: 

 за організацію роботи з охорони праці, створення здорових та безпечних умов 

праці і навчання, збереження здоров'я працівників та студентів, профілактики 



виробничого травматизму на час проведений навчальних занять, виробничих практик, 

науково-дослідних і інших робіт на кафедрах, 

 забезпечення проведення навчання, інструктажів і перевірки знань з питань 

охорони праці студентів на початку кожного семестру в кожному кабінеті, лабораторії, де 

навчальний процес пов'язаний із застосуванням діючого електроустаткування, перед 

заняттями з виробничого навчання у навчально-виробничих майстернях; 

 реєстрацію інструктажів з охорони праці у спеціальному журналі – на 

професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів, інженерів, начальних 

майстрів, які проводять конкретні навчальні заняття. 

 

5. Покласти відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці, 

збереження здоров'я працівників та профілактику виробничого травматизму працівниками 

підрозділів, що забезпечують навчальний процес: 

 Навчально-методичний відділ – на Отверченко Г.Х.; 

 Інформаційно-обчислювальний цент – на Соломенного О.В.; 

 Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення – на Міщук 

Є.В.; 

 Бібліотека – на Баскакову С.О. 

 

6. Покласти відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці, 

збереження здоров’я працівників та профілактику виробничого травматизму на керівників 

підрозділів , що забезпечують наукову та інноваційну діяльність: 

 Науково-дослідна частина –  Бровко Д.В. 
 Відділ  аспірантури та докторантури – Кібенко О.Я. 

 

7. Покласти відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці, 

збереження здоров’я працівників та профілактику виробничого травматизму на керівників 

адміністративних підрозділів: 

 Архів – на Єпімахову Г.П.; 

 Бухгалтерія – на Леонову І.Б.; 

 Відділ кадрів – на Демчишину В.Г.; 

 Військово-мобілізаційний відділ – на Томіліна В.Є.; 

 Загальний відділ – на Зайцеву Н.М.; 

 Плановий відділ – на Шевченко С.Ш.; 

 Юридичний відділ – на Медвідь Г.В.; 

 Відділ міжнародних зв'язків – на Кругленко Л.В. 

 Експлуатаційно-технічний відділ – на Жаботенко О.Д. 

 

8. Покласти відповідальність:  

 за створення здорових і безпечних умов праці при організації і виконанні 

будівельно-монтажних і ремонтних робіт на об'єктах та території університету; 

 за оформлення акта-допуска підрядним організаціям на виконання будівельно-

монтажних робіт на об'єктах, території університету; 

 за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці 

громадського контролю за станом охорони праці, за дотриманням працівниками 

технологічних процесів, правил поводження з машинами і механізмами, устаткуванням, 

іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального 

захисту і виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони праці, 

 за своєчасністю проведення інструктажів з питань охорони праці з усіма 

підпорядкованими працівниками, а також працівниками інших організацій та 

підприємств, які виконують роботи для університету на його об'єктах, території на 

керівників підрозділів господарського комплексу університету: 

 на начальника технічної служби по обслуговування дільниці №1 – Ковальова 

Д.А.; 



 на начальника технічної служби по обслуговування дільниці №2 – 

Ярославського В.А.; 

 на начальника технічної служби по обслуговування дільниці №3 – Підгірного 

Ф.М. 

 

9. Покласти відповідальність: 

 за створення здорових і безпечних умов праці при організації і виконанні 

монтажу, демонтажу і експлуатації електротехнічного устаткування та мережі на об'єктах 

та території університету; 

 за організацію і проведення планово-попереджувальних ремонтів, 

профілактичних оглядів та випробувань електричних, енергетичних , вентиляційних 

установок , апаратури та мереж , своєчасне випробування захисних засобів у відповідності 

з правилами та інструкціями ; 

 за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці 

громадського контролю за станом охорони праці, за дотриманням працівниками 

технологічних процесів, правил поводження з машинами і механізмами, устаткуванням, 

іншими засобами виробництва, використання засобів колективного та індивідуального 

захисту і виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони праці, 

 за своєчасністю проведення інструктажів з питань охорони праці з усіма 

підпорядкованими працівниками, а також працівниками інших організацій та 

підприємств, які виконують роботи для університету на його об'єктах і території – на 

головного енергетика Єфімова А.П. 

 

10. Покласти відповідальність: 

 за створення здорових і безпечних умов праці, збереження здоров'я працівників 

та профілактику виробничого травматизму; 

 за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці 

громадського контролю за станом охорони праці, за дотриманням працівниками правил 

поводження з електрообладнанням, устаткуванням, іншими засобами виробництва, 

використання засобів колективного та індивідуального захисту і виконання робіт 

відповідно до вимог охорони праці та виробничої санітарії; 

 за розроблення, перегляд і впровадження інструкцій з питань охорони праці 

для виконання конкретних робіт в приміщеннях та на території гуртожитків; 

 за організацію проведення інструктажів і перевірки знань з питань охорони 

праці з мешканцями гуртожитків та виробничим персоналом, та за реєстрацію 

інструктажів в спеціальному Журналі, у гуртожитках на: 

завідувача гуртожитком № 2  Симоненко В.Є.  

завідувача гуртожитком № 3 Кириленко А.А.  

завідувача гуртожитком № 4 Александрову І.В. 

 

11. Покласти відповідальність в навчальних, допоміжних, виробничо-технічних та 

адміністративно-господарських приміщеннях навчальних корпусів та території 

університету на комендантів: 

навчального корпусу  №1 – Безрученко М.М.; 

навчального корпусу № 2, 3, 4 – Горбунову А.В.; 

навчального корпусу №5, 5а – Коваленко Л.І.;      

навчального корпусу №6 – Гук Н.В.: 

 за створення здорових і безпечних умов праці, збереження здоров'я працівників 

та профілактику виробничого травматизму; 

 за здійснення адміністративного і спільно з комісією з охорони праці 

громадського контролю за станом охорони праці, за дотриманням працівниками правил 

поводження з електрообладнанням, устаткуванням, іншими засобами виробництва, 

використання засобів колективного та індивідуального захисту і виконання робіт 

відповідно до вимог охорони праці та виробничої санітарії; 



 за розроблення, перегляд і впровадження інструкцій з питань охорони праці 

для виконання конкретних робіт в приміщеннях навчальних корпусів та на території 

університету; 

 за організацію проведення інструктажів і перевірки знань з питань охорони 

праці з  виробничим персоналом, та за реєстрацію інструктажів в спеціальному Журналі. 

 

12. Покласти відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці, 

збереження здоров'я працівників та профілактику виробничого травматизму в соціально-

побутових,культурних та оздоровчих підрозділах: 

 Палац молоді і студентів – Єфімову Т.Ф.; 

 Геолого-мінералогічний музей – Максименко Н.І. 

 

13. Покласти відповідальність за організацію виконання організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, 

спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в 

процесі праці та навчання в університеті, згідно функціональних обов'язків Положення 

про відділ охорони праці  – на начальника відділу Журавльову Т.М. 

14. Покласти відповідальність за проведення вступних інструктажів з питань 

охорони праці з працівниками університету на начальника відділу охорони праці 

Журавльову Т.М. 

 

Контроль за виконанням наказу покладаю на  відділ охорони праці. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Т.в.о. ректора      В.І. Вербицький 

  

Проректор з науково-педагогічної 

та навчально-виховної  роботи    М.І. Стрюк 

 

Проректор з адміністративно- 

господарської роботи     А.О. Бондарець 

 

 

Начальник відділу охорони праці    Т.М. Журавльова 

 


