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ПЕРЕЛІК ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЩО ДІЮТЬ В СТРУКТУРНИХ 

ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

з/п Найменування   інструкції з охорони праці  Номер інструкції 

 

 

 

Загальні інструкції 

 

 

  Інструкція вступного інструктажу з питань охорони 

праці 

1 

  Інструкція з охорони праці безпечної експлуатації, 

зберігання і транспортування балонів ( з киснем, 

ацетиленом, із зрідженими газами та ін.газами) 

2 

  Вступного інструктажу зі студентами 3 

 Під час проведення поїздок (навчальних екскурсій, 

тренувань, змагань) 

3а 

  Інструкція з охорони праці для студентів зайнятих на 

господарських роботах 

4 

  Інструкція    з безпеки життєдіяльності  для студенів 

(в літній період) 

5 

  Інструкція з безпеки життєдіяльності в умовах 

низьких температур 

6 

   

1 Центр харчування НАУ  

 Для прибиральника 7 

 Для завідувача господарством 8 

 Для кухаря  9 

 Для техніка (електрика) 10 

 Для продавця з лотка 11 

 Для мийника посуду 12 

 Для касира-контролера 13 

 Для буфетниці 14 

 Для експедитора з супроводження вантажів 15 

 При роботі на ПК 16 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

17 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

18 

  При проведені вантажно-розвантажувальних робіт 19 

  Для кондитера  217 

   

2 Відділ головного енергетика  



  Під час монтажу силових трансформаторів 20 

  Під час монтажу вторинних ланцюгів 21 

  Під час спорудження повітряних ліній  22 

  Під час експлуатації ручного електрифікованого 

інструменту 

23 

  Під час виконання робіт із з’єднання і закінцювання 

СК 

24 

  При виконанні електромереж них робіт у діючих 

електроустановках 

25 

  Під час монтажу розподільчих устаткувань 26 

  Для неелектротехнічного персоналу 27 

  Для прибиральника службових приміщень 28 

  При експлуатації електроустановок ( загальні 

організаційно-технічні вимоги) 

29 

  Під час обслуговування та ремонтних робіт РУ 30 

  При виконанні робіт на висоті 31 

  Електромонтера по освітленню та освітлювальним 

мережам 

32 

  Оперативного чергового п/с 35/10 кВ 33 

 Під час монтажу контуру заземлення 34 

  Під час виконання токарних робіт 35  

 По веденню оперативних переговорів та записів 

черговим персоналом п/ст. 35/10 ГВФ 

36 

  При роботі на ПК 37 

  З електробезпеки для відряджених працівників 38 

 З електробезпеки для 1 групи 39 

   

3 Служба головного метролога  

  При роботі на ПК 40 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

41 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

42 

 При експлуатації контрольно -вимірювального 

обладнання 

43 

   

4 Служба головного механіка  

 При роботі в колодязях систем водопостачання і 

водовідведення 

44 

 Для персоналу при роботі з ножицями по металу 45 

 Прибиральника службових приміщень 46 

 При ручній обробці металу  47 

 При роботах в колодязях, колекторах, вентиляційних 

камерах 

48 

 При роботах із застосуванням переносних драбин та 

драбинок 

49 

 При роботі на токарному станку 50 

 При роботі з електрофеном 51 

 При роботі зі шліфувальною машинкою (болгарка) 52 

 При виконанні земляних робіт 53 

 При роботі на заточувальних верстатах 54 

 При виконанні вантажно – розвантажувальних робіт 55 

 Для комірника 56 



 Для слюсаря аварійно-випробувальних робіт 

(каналізаційних мереж) 

57 

 При роботі на свердлувальному  верстаті 58 

 При роботі на фрезерувальному верстаті 59 

 При роботі на токарно-гвинторізному верстаті 60 

 Для газозварників  61 

 Для електрозварника ручного зварювання 62 

 При роботі з електричними інструментами 63 

 При роботі з газовим обладнанням в гуртожитках 64 

 Для слюсаря по обслуговуванню теплових пунктів 65 

 Про надання першої допомоги 66 

 Для слюсаря-ремонтника сантехнічного обладнання 67 

 При роботі на металообробних (металорізальних) 

верстатах 

68 

 При виконанні робіт на висоті 69 

 При роботі  з ударним дрилем, перфоратором, 

відбійним молотком 

70 

 Для слюсаря по ремонту та обслуговування 

вентиляції 

71 

 При роботі на ПК 72 

 При роботі з ручним інструментом (не 

електрофікованим) 

73 

 При експлуатації балонів 74 

 При роботі на трубозгинальному верстаті 75 

 Для слюсаря по експлуатації і ремонту газового 

обладнання 

76 

 Під час перевезення балонів 77 

 Для слюсаря по обслуговуванню теплових мереж 78 

 Для ліфтера та ліфтера-провідника обслуговуючого 

ліфти 

79 

 Для слюсаря – електрика по КВП ТА А 80 

   

5 Юридичний відділ  

 При роботі на ПК 81 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

82 

   

6 Виробничо-ремонтна служба  

 Для шліфувальника  83 

 При роботі на прес-ножицях  84 

 Для монтажника металоконструкцій  85 

 При роботі на деревообробних верстатах  86 

 Для підсобного робітника 87 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

88  

 Для електромонтажних робіт 89 

 При користуванні вантажно-підіймальними 

машинами, що керуються з підлоги 

90 

 При роботах із застосуванням переносних драбин та 

драбинок 

91 

  Для мотористів розчиномішалки, бетономішалки 92 

 Для слюсаря-сантехніка 93 

 При роботі на заточувальних верстатах 94 



 Для скляра 95 

 При роботі на ПК 96 

 Для підсобного робітника 97 

 Для столяра 98 

 Для підсобного робітника 99 

 Для покрівельника 100 

 Для маляра 101 

 Для електрозварника ручного зварювання  102 

 Для робіт на висоті 103 

 Для муляра 104 

 При роботі з переносними інструментами 105 

 При вантажно-розвантажувальних роботах 106 

 На свердлильному верстаті 107 

 Для верстатників з холодної обробки металів 

різанням 

108 

   

7 Режимно-секретний відділ  

  При роботі на ПК 109 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

110 

  З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

111 

   

8 Навчально-виробничий центр (НВЦ)«Автоцентр 

НАУ»  

 

 При користуванні електропобутовими приладами 112 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

113 

 Для прибиральника території 114 

 При роботі з ручним пневматичним інструментом 115 

 При роботі на ПК 116 

 При роботі на двостійковому та чотирьохстійковому 

гвинтовому та гідравлічному автомобільному 

підйомнику    

117 

 Для  слюсаря по ремонту автомобілів  дільниці 

технічного обслуговування і ремонту автомобілів 

118 

 При роботі з ручним електрифікованим інструментом 119 

 Для  електрогазозварника   дільниці технічного 

обслуговування і ремонту автомобілів  

120 

 Маляра з фарбування автомобілів    121 

 Слюсаря з ремонту  паливної апаратури автомобілів 122 

 Для монтувальника шин 123 

 При роботі на заточувальному станку 124 

 При проведенні навантажувально-розвантажувальних  

робіт   

125 

 Для прибиральника приміщень 126 

 Для  рихтувальника кузовів автомобіля   127 

 При проведенні   робіт на висоті 477 

 Машиніста тракторного навантажувача    478 

 Для водія  легкового автомобіля 479 

 Для водія  вантажного автомобіля (самосвал 21) 480 

 Для водія  вантажного автомобіля  (грузовой 11)  481 

 Для водіїв автобусів    482 



 Для водія-машиніста автонавантажувача   483 

 Для  водія-машиніста ГАЗ 53А з монтажним 

гідропідйомником АП 17   

484 

 Для  машиніста тракторного навантажувача    485 

   

9 Науковий центр «Авіаційно-технічна база» (НЦ 

«АТБ») ННАКІ 

 

 При виконанні художньо-реставраційних робіт 128 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

129 

 Для студентів під час проходження практики 130 

 При експлуатації електроустановок 131 

 Для електрозварників ручного зварювання 132 

 Для електрозварника при ручному дуговому 

зварюванні 

133 

 При виконанні робіт на польовому підйомному крані 134  

 З електробезпеки для неелектричного персоналу 135 

 Для працюючих з електроінструментом 136 

 Для працюючих з електрообчислювальною технікою 137 

 Під час робіт з пожежнонебезпечними матеріалами 138 

 При виконанні робіт на металообробних верстатів 139 

 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт 140 

 Для прибиральника службових приміщень 141 

 Під час виконання земляних робіт 142 

 При виконанні слюсарно-ремонтних робіт 143 

 При виконанні столярних робіт 144 

 Для завідувача складом 145 

 При виконанні робіт на висоті 146 

 При виконанні стропильних робіт 147 

 При технічному обслуговуванні авіаційної техніки 475 

 Під час перевезення, приймання, зберігання і видачі 

балонів зі стиснутими і зрідженими газами 

476 

   

 10 Господарський відділ  

 При роботі на ПК 148 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

149 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

150 

 Для коменданта корпусу 151 

 Для гардеробника 152 

 Для комірника, кастелянші 153 

 Для столяра навчального корпусу 154 

 При виконанні підсобних робіт 155 

 Для прибиральника сміттєпровода 156 

 Для прибиральника службових приміщень  157 

 Для садівника 158 

 При роботі з бензопилою 159 

 При роботі з бензогазонокосаркою 160 

 При роботі з ручним  електроінструментом 161 

 При роботі з ручним інструментом 

(неелектрофікованим) 

162 

 При виконанні робіт на висоті 163 



 Для прибиральника території 164 

11 Навчально-спортивний  оздоровчий центр   

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

165 

 Для завгоспа 166 

 Для комірника 167 

 Для прибиральника території 168 

 Для прибиральника службових приміщень 169 

 Для адміністратора 170 

 Для кваліфікованого робітника 171 

 З електробезпеки для робітників і службовців 172 

 При роботі на ПК 173 

 Для сторожа навчального полігону 174 

 Для підсобного робітника 175 

 Для коменданта 176 

 Для матроса 177 

   

12 Відділ безпеки і охорони  

 З охорони зовнішніх об’єктів 178 

  При роботі на ПК 179 

  При користуванні електропобутовими приладами 180 

  З електробезпеки для неелектротехнічного 

персоналу 

181 

  При роботі на висоті 182 

 При роботі з переносним електричним  інструментом 183 

 З охорони внутрішніх об’єктів 184 

   

13 Студентське містечко  

 Для прибиральника території 185 

 Для комірника-кастелянші 186 

 Для прибиральника сміттєпроводу 187 

 При роботі на ПК 188 

 Для працюючих з переносним електричним 

інструментом 

189 

 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт 190 

 Для столяра гуртожитку 191 

 Для старшого адміністратора гуртожитку 192 

 Для слюсаря-ремонтника сантехнічного обладнання 193 

 Для персоналу по обслуговуванню 

електрообладнання гуртожитків 

194 

 З правил безпечного користування газовими плитами 195 

 З техніки безпеки для проживаючих в гуртожитках 196 

 При користуванні електропобутовими приладами  197 

   

14 Редакційно-видавничий відділ  

 При роботі на копіювальній машині Gestenter DSm  198 

 При роботі на дублікаторах Riso  199 

 При роботі на ПК 200 

 При роботі на фальцювальній машині БФ-48-20 201 

 При роботі на бігу вальному верстаті УПБ-500 202 

 При роботі на нитко швейній машині 203 

 При роботі на різальних машинах MAXIMA- 62PH, 

MAXIMA- 107 та БРТ 

204 



 При роботі на палітурно-обтискному пресі ЗБПК7 205 

 При роботі на підбирально - фальцювальній лінії 

DUPLO DBM 120, DUPLO DC 10/60 

206 

 При роботі на офсетних друкарських машинах 

Ромайор 313, 314 

207 

 При роботі на одно апаратній дротошвейній машині 208 

   

15 Центр культури та мистецтва  

 При роботі на ПК 209 

 При експлуатації електрообладнання 210 

 Для керівника гуртка 211 

  Для монтувальника сцени 212 

  Для провідного інженера 213 

  Для заступника директора з технічних питань 214 

  Для директора ЦКМ 215 

 Для художнього керівника 216 

   

16 Науково-технічна бібліотека  

 Для працівника бібліотеки 218 

   

17 Бухгалтерія   

 При роботі на ПК 219 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

220 

   

18 Відділ управління інноваційними проектами 

освіти 

 

 При роботі на ПК 221 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

222 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

223 

   

19 НН Аерокосмічний інститут  

 При роботі на ПК 224 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

225 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

226 

 При роботі на висоті 227 

 При роботі на розривних машинах 228 

 При роботі на заточувальному станку 229 

 При роботі на свердлувальному станку 230 

 При роботі на токарному станку 231 

 При роботі на фрезерному станку 232 

 При роботі з електроінструментом 233 

 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт  234 

 При виконанні слюсарних робіт 235 

 При роботі для електрозварювальника 236 

 При виконанні робіт на машині тертя та зношування 

(кафедра машинознавства) 

237 

 При виконанні лабораторних робіт з технічних 

дисциплін (к-ра машинознавства) 

238 



 При роботі з приладами та пристроями в навчальних 

лабораторіях (к-ра машинознавства) 

239 

 При експлуатації та обслуговуванні лабораторних 

установок (к-ра теоретичної фізики) 

240 

 При виконання лабораторних робіт на гідравлічних  

стендах 

241 

   

20 Інформаційно-аналітичний відділ  

 При роботі на ПК 242 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

243 

  При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

244 

 Під час місцевих відряджень 245 

21 Кафедра військової підготовки   

  При роботі на ПК 246 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

247 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

248 

 При виконанні земляних робіт 249 

 Під час ручного переміщення вантажів 250 

  При роботі з ручним інструментом 251 

  При ремонті і обслуговуванні паливної апаратури 

автомобілів 

252 

  Для перукаря 253 

 З етилованим бензином 254 

 Під час роботи з електропраскою 255 

 Під час підготування дезінфікуючих  розчинів 256 

 Під час вантажно-розвантажувальних робіт 257 

  Під час роботи на копіювальних апаратах 258 

  З ручним електрифікованим інструментом 259 

  Для двірника 260 

  Для прибиральника 261 

  При роботі на свердлувальному верстаті 262 

  Для завідувача складом 263 

  Для мастильника автомобіля 264 

   

22 Центр льотної підготовки  

 При роботі на ПК 265 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

266 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

267 

   

23 НН Гуманітарний інститут  

  При роботі на ПК 268 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

269 

  З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

270 

 З техніки безпеки для студентів на заняттях з 

фізичного виховання та спортивної підготовки для 

271 



студентів 

 З охорони праці для  співробітників кафедри 

фізичного виховання та спортивної підготовки 

272 

 При роботі в лінгафонному кабінеті 273 

   

24 Планово фінансовий відділ  

 При роботі на ПК 274 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

275 

   

25  НН Інститут економіки та менеджменту  

 При роботі на ПК 276 

  При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

277 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

278 

   

26 НН Інститут міжнародних відносин  

  При роботі на ПК              279  

  При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

280 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

281 

  При роботі в лінгафонному кабінеті 282 

   

27 НН Юридичний інститут  

  При роботі на ПК 283 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

284 

  З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

285 

   

28 НН Інститут інформаційно-діагностичних систем  

 При роботі на ПК 286 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

287 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

288 

 Під час виконання лабораторних робіт у навчальних 

лабораторіях. (каф. прикладної фізики) 

289 

 При виконанні лабораторних робіт 

каф.радіоелектроніки 

472 

 При виконанні робіт на свердлувальному верстаті 473 

 При виконанні робіт на заточувальному верстаті 474 

   

29 НН Інститут екологічної безпеки  

 При роботі на ПК 290 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

291 

  З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

292 

  При роботі в навчальній лабораторії (к-ра 

біотехнологіі) 

293біот 



  При роботі в мікробіол. лабораторії  294біот 

  При роботі із стерилізатором паровим 295біот 

 При роботі з електропіччю 296біот 

  При роботі в навчальній лабораторії органічної  хімії  297          

  При роботі в навчальній лабораторії фізики та хімії 

нафтопродуктів 

298  

 При роботі в навчальній лабораторії пально-

мастильних матеріалів 

299 

  При роботі в навчальній лабораторії фізичної хімії 300 

  При роботі в навчальній лабораторії аналітичної 

хімії 

301 

  При роботі в навчальній лабораторії загальної хімії 302 

  При роботі в навчальній лабораторії неорганічної 

хімії 

303 

  При роботі в навчальній лабораторії загальної хімії 304 

  При роботі в навчальній лабораторії фізико-хімічних 

основ виробництва палив та мастильних матеріалів 

305 

 По використанню дезінфікуючого засобу «Полідез» 

на каф. біотехнології 

486біот 

 Про надання першої допомоги працівникам кафедри 

біотехнології при аварії або нещасного випадку 

487біот. 

   

30 ІСАО  

  При роботі на ПК 306 

  При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

307 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

308 

 

   

31 Центр новітніх технологій  

 При роботі на ПК 309 

  При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

310 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

311 

   

32 Відділ капітального будівництва    

 При роботі на ПК 312 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

313 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

314 

   

33 Відділ управління персоналом  

 При роботі на ПК 317 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

318 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

319 

   

34 Експлуатаційно-технічний відділ  

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

320 



 При роботі на ПК 415  

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

471 

   

35 НН інститут Комп’ютерних інформаційних 

технологій 

 

 При роботі на ПК 321 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

322 

 При роботі на свердлувальному верстаті 323 

 Під час експлуатації  фрезерного верстата 324 

 Під час електромонтажних робіт 325 

 При роботі на токарно-гвинторізному верстаті 326 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

327 

   

36 Факультет транспортних технологій  

 При роботі на ПК 328 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

329 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

330 

   

37 Центр міжнародної освіти  

 При роботі на ПК 331 

  При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

332 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

333 

   

38 Відділ науково-методичного забезпечення 

діяльності 

 

 При роботі на ПК 334 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

335 

  З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

336 

39 Під час виконання робіт у лабораторії УкрНДНЦ 

хіммотології і сертифікації  

337 

   

40 Відділ внутрішнього контролю, запобігання та 

виявлення корупції 

 

 При роботі на ПК 338 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

339 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

340 

   

41 Авіаційний медичний центр  

 Для головного лікаря 315 

 Для головної медичної сестри 316 

 Для сестри медичної стоматологічного кабінету 341 

 Рентген лаборанту рентгенологічного відділення  342 



 Молодшої медичної сестри рентгенологічного від.  343 

 Лікаря - інфекціоніста  344 

 Для заступника головного лікаря АМЦ 345 

 Для сестри медичної з функціональної діагностики 346 

 Для сестри медичної кабінету аудіометрії 347 

 Касира АМЦ 348 

 При експлуатації медичного обладнання лікарем-

стоматологом 

349 

 Для клініко-діагностичної лабораторії 350 

 Сестри медичної кабінету УЗД 351 

 Для статистика медичного 352 

 Для прибиральниці дільниці 353 

 Для лікаря дермато-венеролога 354 

 Для сестри медичної авіаційного лікаря  355 

 При експлуатації медичного обладнання для лікаря з 

ультразвукової діагностики 

356 

 Для лікаря невропатолога 357 

 Для лікаря кардіолога 358 

 Для лікаря терапевта АМЦ НАУ 359 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

360 

 При роботі на ПК  361 

 Для сестри медичної процедурного кабінету 362 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

 363 

 Для сестри медичної стерилізаційного кабінету 364 

 Для сестри медичної кардіологічного  кабінету 365 

 Для сестри медичної дерматовенерологічного 

кабінету 

366 

 Для медреєстратора 367 

 Для сестри медичної терапевтичного кабінету  368 

 Для сестри медичної денного  стаціонару 369 

 Лікаря з функціональної діагностики  370 

 Для завідуючого рентгенологічного відділення 371 

 Лікаря з фізіотерапії 372 

 Для кастелянки та комірника дільниці 373 

 Для лікаря хірурга 374 

 Для сестри медичної хірургічного кабінету 375 

 Для гардеробника дільниці 376 

 Для лікаря офтальмолога 377 

 Для сестри медичної урологічного кабінету 378 

 Для лікаря уролога 379 

 Для сестри медичної гінекологічного кабінету 380 

 Для лікаря акушера - гінеколога 381 

 Для сестри медичної офтальмологічного кабінету 382 

 Для сестри медичної отоларингологічного кабінету 383 

 Для лікаря отоларинголога 384 

 Для двірника дільниці 385 

 При обслуговуванні  автоклавів 386 

 Для адміністратора дільниці 387 

 Для завідувача  господарством дільниці АМЦ 388 

  

 

 



42 Відділ міжнародних зв’язків  

 При роботі на ПК 389 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

390 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

391 

   

43  НН Інститут аеронавігації  

  При роботі  на ПК 392 

  При експлуатації лабораторних установок 393 

  З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

394 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

395 

 При проведенні електромонтажних та лабораторних 

робіт 

396 

 При експлуатації лабораторних установок 397 

   

44 Військово-мобілізаційний підрозділ  

 При роботі на ПК 398 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

399 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

400 

   

45 Відділ супроводу науково-технічних робіт  

 При роботі на ПК 401 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

402 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

403 

   

46 НН інститут Неперервної освіти  

 1. При роботі на ПК 404 

 2. При користуванні електропобутовими приладами 

та офісною технікою 

405 

 3. З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

406 

   

47 Відділ управління майном   

 При роботі на ПК 407 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

408 

   

48 НН Інститут аеропортів  

 При роботі на ПК 409 

  При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

410 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

411 

  При експлуатації та обслуговуванні учбових стендів 

( каф. копью.. технол. будівництва) 

412 

 Для  студентів, що виконують лаб. роб. З курсу 413 



«Будівельне матеріалознавство»» 

 Для працюючих на електрообладнанні( розривна 

машина, преси, типу ПСУ….) 

414 

   

49 Відділ маркетингу та технічного розвитку  

 При роботі на ПК 416 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

417 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

418 

 Завідуючого складом 419 

   

50 Навчальний відділ  

  При роботі на ПК 420 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

421 

51 Навчально - методичний відділ  

   

  При роботі на ПК 422 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

423 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу  

427  

   

52 Відділ технічних засобів навчання  

  При роботі на ПК 424 

  При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною технікою 

425 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

426 

   

53 Науково-виробничий центр безпілотної авіації „ 

Віраж” 

 

  При роботі на токарному верстаті 428 

  Правила безпечного користування 

електроінструментом, ручними електричними 

машинами та переносними електричними 

світильниками 

429 

  При роботі на фрезерному верстаті 430 

 При налагоджуванні та експлуатації 

електрообладнання, електроустановок напругою до 

1000 В 

431 

 При роботі на ПК 432 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

433 

  При роботі на свердлильних верстатах 434 

 З безпечної роботи тесляра 435 

 При роботі зі шліфмашинкою типу «Болгарка» 436 

 При виконанні робіт на заточувальних верстатах 437 

   

54 Авіаційний навчально-тренувальний центр   

 При роботі на ПК 438 

 При користуванні електропобутовими приладами та 439 



офісною технікою 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

440 

   

55 Відділ докторантури та аспірантури  

 При роботі на ПК 441 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

442 

   

56 Відділ гуманітарного розвитку  

 При роботі на ПК 443 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

444 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

445 

   

57 Відділ науково-технічної інформації   

   При роботі на ПК 446 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

447 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

448 

   

58 Консультаційний центр  

  При роботі на ПК 449 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

450 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

451 

   

59 Відділ внутрішнього аудиту  

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

452 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

453 

 При роботі на персональних електронно-

обчислювальних машин 

454 

   

60 Відділ документообігу  

 При роботі на ПК 455 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

456 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

457 

   

61 Науково- дослідна лабораторія 

НАНОТРИБОТЕХНОЛОГІЙ НДЧ 

 

 При роботі на ПК 458 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

459 

 При роботі з електроінструментом 460 

 При виконанні робіт на заточувальному верстаті  

 При виконанні робіт на свердлильному верстаті 461 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Начальник відділу ОП    О.Ткачук 

 При виконанні робіт на фрезерному верстаті 462 

 При виконанні робіт на токарному верстаті 463 

 При виконанні робіт на машині тертя  

   

62 Інформаційно-обчислювальний центр  

 При роботі на ПК  464 

 З електробезпеки для не електротехнічного 

персоналу 

465 

 При користуванні електропобутовими приладами та 

офісною оргтехнікою 

 466 

 При роботі з електроінструментом  467 

 При роботі з ручним інструментом  468 

 При роботі на висоті  469 

 При роботі у колодязях  470 


