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Інструкція № 5-Б 

з безпеки життєдіяльності під час практичних занять з біології 

1. Загальні вимоги безпеки 
1.1. Дана інструкція поширюється на всіх учасників освітнього  процесу під час проведення 

практичних занять у кабінеті біології школи. . 

1.2. Інструкція розроблена на основі «Правил безпеки під час проведення навчання з біології в 

загально-освітніх навчальних закладах» затверджених наказом   Міністерства освіти і науки України 

15.11.2010 № 1085 

1.3 До практичних робіт допускаються учні, які пройшли  медогляд , інструктаж з безпеки 

життєдіяльності  про безпечні методи роботи у кабінеті (лабораторії) біології. 

1.3. Всі учасники освітнього процесу в кабінеті біології повинні знати правила надання першої 

(долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях. 

1.5. Під час роботи в кабінеті біології будьте обережними, дотримуйтесь порядку й чистоти на 

робочому місці, виконуйте правила безпеки життєдіяльності. 

Безладність, поспішність, недбалість у роботі й порушення  правил безпеки можуть призвести до 

нещасних випадків. 

1.6 Забороняється виконувати роботи, не пов’язані із завданням або вказівкою вчителя. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 
2.2 Чітко визначте порядок і правила безпечного проведення робіт. 

2.2 Звільніть робоче місце від усіх не потрібних для проведення роботи предметів і матеріалів. 

2.3 Перевірте наявність і надійність  приладів, інструментів, матеріалів, необхідних для виконаняя 

завдання. 

2.4 Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя. 

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 

3.1. Дотримуйтесь  правил особистої гігієни. Тримайте руки в чистоті. При неохайному стані рук під 

нігтями можуть нагромаджуватися  шкідливодіючі  речовини, які, потрапляючи з їжею в організм, 

призводять до отруєння. 

3.2 Виконуйте лише ту роботу, яку доручив учитель.                                                                                         

3.3 При користуванні  препарульними  голками  ніколи не спрямовуйте  колючі   їх  частини   на себе 

та інших, щоб уникнути поранень.  

3.4. У разі виявлення несправностей у роботі обладнання (приладах), електромережі, водопроводу 

тощо необхідно припинити роботу і повідомити вчителя. 

3.5  Обережно поводьтесь із скляними предметними і покривними скельцями. У випадку, якщо вони 

розіб’ються, не збирайте осколки руками, а змітайте їх щіточкою у призначений для цього совок.  

3.6 При виготовленні препаратів для розглядання їх під мікроскопом дуже обережно беріть покривне 

скельце великим і вказівним пальцями правої руки  за краї, розмістіть його паралельно предметному 

склу, яке ви тримаєте у лівій руці, у безпосередній близькості до нього, а потім віпустіть скельце з 

пальців, щоб воно вільно лягло на препарат. 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

4.1. Здайте навчальне приладдя вчителеві. 

4.2  Приберіть робоче місце. 

4.3 Після закінчення роботи обов’язково ретельно вимийте руки з милом. 

4.4 Не виходьте із кабінету (лабораторії) без дозволу вчителя 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
5.1 При виявленні будь – яких несправностей у приладах (мікроскопах), негайно припиніть роботу і 

повідомте вчителя. 



5.2. У разі  поганого самопочуття повідомте вчителя. 

5.3. У разі потрапляння в очі будь-якої речовини, негайно промийте їх великою кількістю води. 

5.4. У разi травмування учня, необхiдно повiдомити про це вчителя, надати потерпiлому першу 

долiкарську допомогу i якнайшвидше вiдправити його до медпункту. При необхідності викликати 

швидку медичну допомогу 

5.5. У разі виникнення загорання необхідно: 

 вимкнути електромережу; 

 негайно вивести учнів з приміщення; 

 повідомити адміністрацію школи та пожежну охорону за телефоном 101; 

 ізолювати місце пожежі, запобігаючи поширенню вогню на інші кабінети та приміщення 

навчального закладу; 

 зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався на сусідні приміщення; 

5.6. Приступити до ліквідації осередку вогню згідно з інструкцією з пожежної безпеки 

Розробив: 
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