
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 

НАКАЗ 
 

20 червня 2017 року    м. Івано-Франківськ         № 160 

 

Про безпеку життєдіяльності  
учасників навчально-виховного  
процесу на час літніх канікул 2017 року 
 
У зв’язку із закінченням навчального року, з метою посилення контролю за 

збереженням життя і здоров’я студентів коледжу, здійснення заходів 

цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій, належної організації 

і проведення літніх канікул,  

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Кураторам академічних груп провести студентам у закріплених групах 

позаплановий інструктаж з охорони праці «Про безпеку життєдіяльності 

учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул у 2017 

році», при цьому особливу увагу акцентувати на: 

1.1. Дотриманні правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки 

дорожнього руху, користування громадським транспортом. 

1.2. Охороні здоров’я, норм виробничої санітарії. 

1.3. Правилах поведінки в громадських місцях, поводження із 

незнайомими людьми та предметами. 

1.4. Небезпеці перебування на поверхнях річок і водойм. 

1.5. Посиленню контролю за організацією туристично-екскурсійних 

перевезень студентів автобусами, залізничним та авіаційним 

транспортом 

1.6. Проведенню роз’яснювальної роботи з батьками та опікунами 

студентів щодо запобігання випадків перенагріву, навчанню з 

надання першої долікарської допомоги при утопленнях та 

сонячних (теплових) ударах 

1.7. Вжиттю дійових заходів щодо збереження життя та здоров’я 

студентів при проведенні відпочинку, під час проведення зборів 

та екскурсій  

 

 



2. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Бандураку В.М., 

завідуючій господарством Радецькій Н.І. та завідуючому гуртожитку 

Петруніву І.Я. та завідуючому колекційно-дослідним полем Б.І. 

Медведю: 

2.1. Організувати і забезпечити контроль за дотриманням режиму в 

навчальному корпусі і гуртожитку на період літніх канікул. 

2.2. Провести позачергові інструктажі з охорони праці з сторожами 

та відповідальними черговими щодо дотримання правил 

пожежної безпеки та збереження майна. 

 

3. Інженеру з охорони праці Абрам’яку М.В.: 

3.1. Провести інструктивну нараду-навчання із залученням 

спеціалістів, з питань безпеки життєдіяльності студентів 

коледжу на час літніх канікул із кураторами навчальних груп, 

головами циклових комісій, завідуючою господарством 

Радецькою Н.І., завідуючим гуртожитку Петрунів І.Я., 

завідуючим колекційно-дослідного поля Медвідь Б.І. та 

завідуючими відділеннями коледжу. 

3.2. Разом із завідуючими відділеннями коледжу організувати і 

проконтролювати своєчасне проведення позапланового 

інструктажу. 

3.3. Ознайомити з даним наказом під розписку усіх виконавців 

зазначених в ньому. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з навчальної роботи Кулаєць Г.П. 

 

 

 

Директор коледжу     Б.А. Костюк 

 
  Проект наказу внесено 

  Інженер з охорони праці     М.В. Абрам’як 

 

Погоджено юрисконсульт    І.П. Бучковський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З наказом ознайомлені: 

 

Кулаєць Г.П.   ____________  Бучковський І.П. ____________ 

Маланчук М.О. ____________  Петрунів І.Я. ____________  

Бандурак В.М.  ____________  Радецька Н.І. ____________  

Вихованець В.Я. ____________  Маланчук М.О. ____________ 

Голубчак О.М.  ____________  Медвідь Б.І. ____________ 

 

Куратори груп: 

 

Непран О.А.  ____________  Василів Р.М. ____________ 

Савчук О.Я.  ____________  Досин О.М. ____________ 

Спасюк В.В.  ____________  Грицуляк Г.М. ____________ 

Лещишин Ю.С. ____________  Підлуська Н.М. ____________ 

Міщанин М.В.  ____________  Грицак Т.В. ____________ 

Єремчук Л.Ю.  ____________  Зубанський Р.І. ____________ 

Нанюк І.В.  ____________  Федорко Н.Б. ____________ 

Брус Л.П.  ____________  Гурик О.Я.  ____________ 

Глеб О.В.  ____________  Придюк О.М. ____________ 

Костюк Н.В.  ____________  Карпенко Б.М. ____________ 

Чепеляк О.Д.  ____________  Бодак О.Б.  ____________ 

Щербій У.Р.  ____________  Сворак Л.М. ____________ 

 


