1.2. Кафедра _транспортних технологій ( зав. кафедрою Турпак С.М.)
1) Не ведеться журнал реєстрації інструктажів з питань ОП, ПБ, БЖД для
працівників (додаток № 2)
2) В паспорті санітарно-технічного стану умов праці відсутні дані про заміри та
перевірки в 2019р.

2. Машинобудівний факультет (Декан Глушко В.І.)
2.1. Кафедра металорізальних верстатів та інструментів (зав. каф. Фролов М.В.)
1) В журналах реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД не витримуються піврічні
терміни проведення інструктажів.
2.2. Кафедра обробки металів тиском ( зав.каф. Широкобоков В.В.):
1) Кран підвісний одно балочний зав. № 69187 не проходить періодичні випробування
(повторно).
2) Журнали реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД для працівників (додаток № 2) та
здобувачів освіти (додаток № 4) ведуться з порушеннями термінів інструктажів.
2.3. Кафедра технології авіаційних двигунів (зав. каф. Качан О.Я.):
Завідуючий кафедрою, починаючи з 2014 року, не приймає участі в АГК. Кафедра систематично не виконує положень з ОП, ПБ, БЖД, а саме:
1) Журнали реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД для здобувачів освіти (додаток
№4) ведеться з порушенням термінів інструктажів.
2) Інструкції з ОП для викладачів та користувачів ЕОМ знаходяться в стадії
оформлення.
2.4_Кафедра технології машинобудування_(зав.каф._Дядя_С.І.)
1) Відсутні положення про адміністративно-громадський контроль (АГК), вступний
інструктаж з БЖД для здобувачів освіти, розпорядження про склад комісії з перевірки
знань з питань ОП, ПБ, БЖД.
2) Журнали реєстрації інструктажів з ОП, ПБ (додатки №2, №4), з ТБ з групою
електробезпеки – I ведуться з порушеннями .
3) Інструктаж з БЖД для здобувачів освіти згідно наказу № 226-А не проведено.

3. Інженерно-фізичниий факультет (Декан Климов О.В.)
На факультеті не проведений і не зареєстрований вступний інструктаж з ОП, БЖД
(додаток № 3) в вересні 2018р.
3.1 Кафедра_машин і технології ливарного виробництва , (зав.каф. Луньов В.В.
1) Вантажопідйомні механізми – не проходять періодичних випробувань (порушення
вимог НПАОП 0.00-1.80-18 ).
2) Не проведено інструктаж з БЖД згідно наказу № 226-А.
3.2Кафедра фізичного матеріалознавства ( зав. каф. Ольшанецький В.Ю.)
1) Журнал реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД ( додаток № 4 ) ведеться неохайно.
2) Відсутні вступний інструктаж з ОП, ПБ та відсутній інструктаж з БЖД.
3) Інструкції з ОП ( кафедральні ) потребують перезатвердження.

4. Факультет будівництва, архітектури та дизайну (в.о. декана
Савченко В.О.)
4.1. Кафедра механіки (зав.каф. Шевченко В.Г.)
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1) Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП, ПБ, (додаток № 2) ведеться з порушенням термінів проведення інструктажів.
2) Інструкції з ОП для викладачів не затверджені наказом ректора і не зареєстровані у
відділі ОП.
4.2. Кафедра будівельного виробництва та управління проектами
( зав. каф. Доненко В.І.)
Не ведуться журнали реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД для співробітників та
здобувачів освіти (додаток № 2 та додаток № 4), тобто і викладач і здобувачі освіти
допущені зав. кафедри Доненко В.І. до роботи та навчання . не проінструктованими з
питань охорони праці, ПБ, БЖД.
4.3. Кафедра дизайну (в.о.зав. каф. Рижова І.С.)
1) Інструкціі з ОП для викладачів не затверджені наказом ректора.
2) Журнал АГК не ведеться з вересня 2018р., тобто адміністративно-громадський
контроль II ступеню на кафедрі не проводився взагалі.
4.4. Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (зав. каф.
Ткаченко А.М.)
На кафедрі 19.02.2019р. стався нещасний випадок з доцентом Бобровниковою Р.Г, яка
впала на центральному сходовому марші та отримала виробничу травму правої ноги. На
той час на кафедрі були відсутні інструкції з охорони праці для викладачів та користувачів
ЕОМ, тобто зав. кафедри проводила формальні записи про інструктажі в журналі їх
реєстрації (додаток № 2).
На час проведення адміністративно – громадського контролю за станом III ступеню
(13.03.2019р.) зав кафедрою Ткаченко А.М. була відсутня, а комісії були пред’явлені
інструкції з ОП, які не пройшли узгодження та реєстрацію в відділі охорони праці та
оформлені з порушенням вимог Положення «про розробку інструкцій з ОП». Таке явище
є неприпустимим і потребує перегляду формального відношення зав. кафедрою Ткаченко
А.М. до своїх обов’язків з питань охорони праці, а саме
необхідно повторно
ознайомитись та виконувати Положення «Обов’язки з ОП,БЖД,ПБ та РБ керівників,
спеціалістів та інших працівників ЗНТУ» розділ 4, затвердженого наказом ректора від
09.07.2015р. № 371, та «Про розробку інструкцій з ОП в ЗНТУ» затвердженого ректором
26.02.1999р.

5. Електротехнічний факультет (Декан Антонов М.Л.)
В деканаті факультету відсутній журнал реєстрації вступного інструктажу з питань
ОП та БЖД для здобувачів освіти, тобто перший та п’ятий кус здобувачів освіти
навчаються без вступного інструктажу.
5.1. Кафедра електричних та електронних апаратів (зав.каф. Андрієнко П.Д.)
1) Ведуться з порушенням журнали реєстрації інструктажів (додаток № 4,та додаток
№5).
2) Відсутній паспорт сантехнічного стану умов праці.
3) Не ведуться журнали обліку вогнегасників.
5.2. Кафедра електричних машин ( зав. каф. Яримбаш Д.С.)
1) Положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань, інструктажі з
питань ОП та БЖД для працівників та здобувачів освіти» і Положення «Про організацію
АГК за станом ОП в ЗНТУ» потребують оновлення.
2) Журнал реєстрації інструктажів з ОП, ПБ на робочому місці для працівників
(додаток № 2) ведеться неохайно (порушені терміни проведення інструктажів).
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5.3. Кафедра теоретичної і загальної електротехніки (зав. каф. Тиховод С.М).
1) Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП, ПБ на робочому місці для працівників
(додаток № 2) ведеться неправильно.
2) На кафедрі інструкції з ОП для викладачів та користувачів ЕОМ потрібно оновити.
5.4. Кафедра електропостачання промислових підприємств (зав. каф. Шрам О.А).
1) Відсутнє розпорядження про навчання та перевірку знань працівників з ОП, ПБ, та
склад комісії.
2) Відсутній протокол засідань комісії по перевірці знань з ОП та ПБ працівників каф.
5.5. Кафедра фізики (завідувач кафедри Лоскутов С.В).
1) На кафедрі інструкції з ОП для викладачів та користувачів ЕОМ потребують
оновлення.
2) Положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань, інструкції з
питань ОП та БЖД для працівників та здобувачів освіти» і положення «Про організацію
АГК за станом ОП в ЗНТУ» потребують оновлення.
3) Журнал реєстрації інструктажів з ОП (додаток № 2, додаток № 5), журнал обліку
вогнегасників, паспорт сантехнічного стану умов праці ведуться неохайно і не правильно,
що викликає подив. Кафедра завжди була як еталон ведення документації з ОП.
5.6. Кафедра іноземних мов (завідувач кафедри Соболь Ю.О).
1) Не проведено повторний інструктаж з ОП, ПБ для працівників (додаток № 2) в термін до 28.02.2019 р.

6. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (декан
Кабак В.С.)
Не проведений вступний інструктаж з ОП, БЖД зі здобувачами освіти. Журнал
реєстрації інструктажів (додаток № 3) відсутній
6.1. Кафедра захисту інформації (зав. каф. Карпуков Л.М.):
1) Журнал обліку вогнегасників не ведеться.
2) Журнал адміністративно-громадського контролю ведеться з порушенням термінів.
3) Не проведений інструктаж з БЖД згідно наказу № 226-А.
6.2. Кафедра мікро та наноелектроніки. ( зав. каф. Погосов В.В.)
Кафедра постійно не підготовлюється до АГК – ІІІ ступеню. Зав. кафедри не
проводить щомісяця АГК ІІ ступеню.
1) Журнал обліку вогнегасників не ведеться.
2) Не ведеться і журнал АГК.
6.3. Кафедри прикладної математики (зав. каф. Мастиновський Ю.В.):
Зав. кафедрою не був присутнім при перевірці.
Відсутні розпорядження керівника підрозділу про навчання та первірку знань
працівників з ОП, ПБ, БЖД, а також протокол засідання комісії з перевірки знань з ОП,
ПБ,БЖД, тобто серед викладачів кафедри є такі, що не пройшли навчання та перевірку
знань із зазначених питань – повторно.

7.Факультет комп’ютерних наук і технологій (Декан Касьян М.М.)
7.1. Кафедра системного аналізу та обчислюваної математики (зав. каф. Корніч Г.В.)
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1) Журнал реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД (додаток № 4) ведеться з
порушенням термінів.

7.2. Кафедра програмних засобів (завідувач кафедри Субботін С.О.)
1) Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП, ПБ, БЖД (додаток № 2, і додаток № 4)
ведуться з порушенням термінів.
2) Журнал АГК ведеться не регулярно, що свідчить про непроведення на кафедрі
регулярних перевірок стану ОП.

8. Факультет економіки та управління (Декан Корольков В.В.)
8.1. Кафедра фінанси, банківська справа та страхування (зав.кафедри Шарова С.В.)
.
1) Не проведено інструктаж персоналу по ТБ з I групою електробезпеки в 2019 р.

9. Гуманітарний факультет (декан Дєдков М.В.)
9.1. Кафедра політології та права ( зав. кафедри Кириченко В.М. )
1) Положення «Про проведення навчання та перевірку знань з питань ОП та БЖД»
потребує оновлення.
2) Не проведено інструктаж персоналу по ТБ з I групою електробезпеки в 2019 р.
9.2. Кафедра філософії (зав. кафедри Бондаренко О.В.)
1) Інструктаж з ОП, ПБ на робочому місці (додаток № 2) ведеться з порушенням
термінів.
9.3. Кафедра теорії та практики перекладу (зав. кафедри Приходько А.М.)
1) В журналі реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД (додаток № 4) відсутні записи
про інструктажі в 2019 році.

10. Юридичний факультет (декан Філей Ю.В.)
10.1. Кафедра загально правових та політичних наук (зав.каф. Арабаджиєв Д.Ю.)
1) Журнал реєстрації інструктажів з ОП, ПБ, БЖД (додаток № 2) не ведеться.
2) Журнал обліку вогнегасників не ведеться.
3) Відсутній протокол засідання комісії по перевірці знань з ОП, ПБ.

11. Факультет соціальних наук (декан Гайворонська Т.О.)
11.1. Кафедра соціальних наук (в.о. зав. кафедри Попович В.М.)
1) Журнал реєстрації інструктажів зі здобувачами освіти ( додаток № 4 ) ведеться не
за встановленою формою таз порушенням термінів.
2) Журнал реєстрації інструктажів для працівників (додаток № 2) ведеться з
порушенням термінів.

12. Головний енергетик – Жук Ю.І.
1) Відсутні інструкції з ОП № № 95, 96, 97, 98.
2) Паспорт сантехнічного стану умов праці не ведеться.
3) В журналі обліку вогнегасників необхідно внести дату технічного обслуговування
це ( травень 2018 р.).
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4) Відсутній куточок з ОП та ПБ.

13. Ремонтно – будівельна дільниця (начальник Тропешко А.І. )
1) Відсутні Положення «Про порядок навчання та перевірку знань з питань ОП та
БЖД для працівників та здобувачів освіти», випуску 2018 р. «Про організацію
АГК за станом ОП в ЗНТУ».
2) Відсутнє розпорядження про склад комісії з перевірки знань з питань ОП, ПБ.
3) Відсутній протокол засідання комісії з перевірки знань працівників дільниці з
питань ОП, ПБ.

14. Редакційно-видавничий відділ ( начальник РВВ Дмитренко А.А.)
1) Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП, ПБ для працівників (додаток № 2)
інструктажі проводяться не регулярно і не реєструються в журналі.
2) Відсутній протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП, ПБ.

15. Відділ друку ( начальник М’ясников М. Л. )
1) Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП, ПБ ( додаток № 2 ) ведеться з
порушенням термінів.

16. Відділ кадрів ( начальник Сорокін Є.О. )
Відділ не підготовлений до проведення АГК III ступеня. Перевірка стану ОП не
відбулась.

17. Гуртожиток № 3 ( відповідальна Божко Н.І. )
1) Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП, ПБ ( додаток № 2 ) ведеться з
порушенням термінів ( розрив між інструктажами складає 11 днів, що не допустимо ).

18. Гуртожиток № 4 (завідувач гуртожитка Ігнашов В. В.)
1) Відсутні положення «Про інструктажі та перевірку знань з питань ПБ», «Про АГК
за станом ОП».
2) Інструкції з ОП потребують перезатвердження.
3) Інструкції з ОП, ПБ на робочому місці з працівниками та пробивачами в
гуртожитку проводяться не регулярно, з порушенням термінів в журналах ( додаток №
2 та додаток № 4 ).

19. Гуртожиток № 5 ( завідувач гуртожитка Яковлева В.Є.)
1) Інструкції з ОП потребують перезатвердження.
2) Інструктажі з ОП, ПБ з працівниками та пробивачами в гуртожитку реєструються не
правильно, тобто не витримується термін – 6місяців, журнали (додаток № 2, та № 4 ).

20. Центр сприяння працевлаштуванню студентів та
Випускників ( начальник Зінченко М.М.).
1) Відсутнє розпорядження проректора з АГР від 26.02.2019 р. № 12 «Про створення
комісій з АТК та перевірки знань з питань ОП, ПБ, БЖД».
2) Відсутній протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП, ПБ.
3) Журнал реєстрації інструктажів з ОП, ПБ (додаток № 2) не ведеться.
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