
Нормативні, нормативно-правові 
документи щодо охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах освіти 

Закони України: 

«Про охорону праці» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 
«Про освіту» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

« Про повну загальну середню освіту» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 
«Про дошкільну освіту» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 
«Про охорону дитинства» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 
«Про охорону здоров’я» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 

« Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80 

« Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 

«Про дорожній рух» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12 

Кодекс законів про працю України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 
Кодекс цивільного захисту України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 
 

НПАОП(нормативно–правові акти з охорони праці): 

 
Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04) затверджене 

наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255, зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125, (у редакції наказу Міністерства 
соціальної політики України від 31.01.2017 №148 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1526-04 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98 

затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 № 9, зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666 (у редакції наказу Міністерства 
соціальної політики України від 30.03.2017 № 526). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-98 
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Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затверджене наказом Державного 

комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 15.02. 2005 за № 231/10511 ( у редакції наказу Міністерства 
соціальної політики України від 30.01.2017 № 140) (далі – Типове положення). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05 

Накази МОН: 

 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 
освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 

№ 1669, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №  100/31552. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18 

 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, 
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 
України від 22.11.2017 № 1514) (далі – Положення про навчання). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06 

 

Розслідування нещасних випадків: 

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та  аварій на виробництві Постанова КМУ від 17.04.2019 № 337  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF 

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 
із здобувачами освіти під час освітнього процесу (Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 16 травня 2019 року № 659) 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19 

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого 
характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 

Із змінами, згідно постанови КМУ від 11.02.2016 № 76 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270-2001-%D0%BF 
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Нормативно–правові акти з безпеки під час освітнього 
процесу: 

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти (НПАОП 80.0-1.12-04) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-04 

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в 
кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних 
закладів (НПАОП 80.2-1.01-12)   
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12 

 
Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 
10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському 
виробництві (НПАОП 80.21-1.03-98)   
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0793-98 
 

Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться 
профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи  
(НПАОП 80.42-1.01-02)   
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0967-02 
 

Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх 
професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами 
праці, а також з роботами підвищеної небезпеки 
(НПАОП 0.00-4.24-03)   
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0014-95 
 

Технічним регламентом безпечності іграшок, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 151; 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/151-2018-%D0%BF 
 

Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих 
майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 N730   
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-07 
 

Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок 
організації туристсько-краєзнавчої роботи 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 №1124 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1340-14 
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Cанітарні правила і норми: 

 
Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при 
невідкладних станах затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

16.06.2014 № 398 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-14 

 
Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16 
 

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до улаштування, 
утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для 
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та 
навчально-реабілітаційних центрів» ДСаНПіН 2.3-185-2013 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-13 
 

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01 
(Розроблено новий санітарний регламент для українських шкіл, але Міністерство охорони 
здоров’я України станом на квітень 2020 року поки що відтерміновано введення в дію.) 
 
Загальносоюзні санітарно-гігієнічні і санітарно-протиепідемічні правила і 
норми. Санітарно-гігієнічні правила і норми з організації навчання дітей 
шестирічного віку СанПИН 42-125-4216-86 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4216400-86 
 
Санітарні правила облаштування і утримання місць занять з фізичної 
культури та спорту СанПІН 1567- 76 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v7-76400-76 
 

НАПБ ( Нормативні акти з пожежної безпеки): 

 
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх 

справ від 30.12.2014 № 1417, із змінами від 31.07.2017 №657 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15 
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Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від  15.08.2016 

№ 974, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16 

 
Порядок  затвердження програм навчання та інструктажів з питань 
пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, наказом 

Міністерства  внутрішніх справ України від 05.12.2019 №102 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0108-20 
 

 Порядок обліку пожеж та їх наслідків, Постанова КМУ від 26.12.2003 №2030, із 

змінами від 26.04.2017 № 294 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2030-2003-%D0%BF?lang=uk 

 
Правила експлуатації та типових норм належності вогнегасників, наказом 

Міністерства  внутрішніх справ України від 15.01.2018 №25 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-18 

 
 

 
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України 

від 25.01.2012 № 67 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0226-12 
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