
Паспорт 

науково-дослідної  лабораторії «Експериментальної біології» 

кафедри біології та хімії  
 
1.  Місце знаходження наукової лабораторії експериментальної біології: навчальний корпус  №10,  аудиторія 

 № 12. 

2. Навчально-допоміжний персонал наукової лабораторії експериментальної біології: 

 
№ з/п Назва посад Кількість штатних одиниць 

 - - 
 

3. Площа лабораторії – №13 - 15 м2. 

4. Кількість навчальних посадочних місць  – 6. 

5. Кількість комп'ютерів, які використовуються в лабораторії та їх марка: 

 
№ з/п Марки комп'ютерів Кількість одиниць 

 відсутні  

   
 

6. Перелік навчальних дисциплін, заняття з яких проводяться в науковій лабораторії експериментальної біології 

у навчальному році: 

 
№ з/п Назви дисциплін Семестри, в яких вивчаються 

1 Курсові, дипломні та магістерські роботи 

з біологічних дисциплін 

І-ІІ сем. 

 

 

7. Перелік методичних посібників, виданих кафедрою щодо організації занять в науковій лабораторії 

експериментальної біології (додаток 1). 
8. Інструкції з охорони праці та пожежної безпеки  в лабораторії (додатки 2, 2.1.). 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри біології та хімії, 

канд. біол. наук, доцент                                     Світлана Монастирська 

 

Керівник лабораторії: 

доцент кафедри біології та хімії, 

канд. біол.. наук, доцент                                                 Галина Клепач 
 
15.01.2021 р. 
 

                                                                                                                                             



Додаток 1 
до паспорта наукової лабораторії  експериментальної біології 

 

 

 

Перелік 

методичних посібників, виданих кафедрою щодо організації занять 

в науково-дослідній лабораторії «Експериментальної біології» 

кафедри біології та хімії 

 

№з/п Назви посібників 

 (з повним бібліографічним описом) 

Тираж К-сть посібників у 

лабораторії бібліотеці 

1 Коссак Г. М. Методичні рекомендації до виконання 
курсових робіт із „Методики викладання біології (для студ. 
Вищ. Навч. Зал.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий 
ДДПУ, 2008. – 34 с. 

100 5 20 

2 Стахів В., Монастирська С. Методичні рекомендації до 
виконання та написання дипломних та магістерських робіт 
з біології (для студентів біологічного факультету). –
Дрогобич: Редакційно-видавничий ДДПУ, 2009. – 36 с. 

100 5 20 

3 Стахів В., Монастирська С. Біологія: методичні 

рекомендації до виконання та написання курсових робіт 

[для фахівців ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 6.040102 

„Біологія”]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2012. – 34 с.  

50 5 20 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                        Світлана Монастирська 

 
Зав.лабораторіями кафедри                        Іннеса Дрозд  



MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
ЩРОГОбИцький державний педагогiчний унiверситет iMeHi IBaHa Франка

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора

.Щрогобицького державного
педагогiчного унiверситету

iMeHi IBaHa Франка
вiд З-/, а/ 2020р. Ns _*г

IНСТРУКЦ[jЯ З ОХОРОНИ ПРАЦI J\b &а
в лабораторii експериментальноi бiологii



1.зАгАльнI положЕння
1.1. Iнструкчiя розроблена на ocHoBi кПоложення про розробку iнструкчiй з

охорони працi>, затвердженого наказом KoMiTeTy по нагляду за охороною працi
MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики Украiни 29 сtчня 1998 року Jф 9 (у редакцii
наказу MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни 30 березня 20117 року }{Ъ 526),
<Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi в

закладах)), затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи 18.04.2006 Jф 304
(у редакцii наказу MiHioTepcTBa освiти i науки Украiни 22.1T.2017 }ф 1514) та кПоложенrrя
про органiзацiю роботи з охорони працi та безпеки житгедiяльностi 1.rасникiв освiтнього
процесу в установах i закладах освiти>> 26.12.20|7 року JФ1669.

|.2. Щана iнструкцiя визначае зага.пьнi вимоги з охорони працi та технiки безпеки i
поширюються на лабораторiю експериментальноi бiологii кафедри бiологii та xiMii. За
створення безпечних уIиов працi та навчання несе вiдповiдальнiсть керiвник факультету.

1.3. До роботи в лабораторii експериментальноi бiологii допускаються здобувачi
освiти, якi пройшли попереднiй медичний огляд, навчання та iнструктаж з охорони прачi
та протипожежноi безпеки,

1.4. Проведення trервинного iнструктажу на робочому мiсцi зi злобувачами освiти
таiхдопускдо виконання дослiджень покладаеться на старшого лаборанта, закрiпленого
за даною лабораторiею.

1.5. Кiлькiсть одночасно працюючих здобувачiв освiти, якi виконують
лабораторнi роботи, не повинна перевищувати кiлькостi iндивiдуальних робочих мiсць.

1.6. Освiтлення примiщеtль, температурний режим, вологiсть повиннi вiдповiдати

ЩСанПiН 5,5.2.008-01.
1.7. Робочi мiсця, а також проходи мiж столами, шафами i т.д. не повиннi буги

загромадженi нiякими предметами.
1.8. Bci електричнi прилади повиннi буги заземленi в загальний контур заземлення.
1.9. Пiд час роботи у вечiрнiй час, а також при виконаннi небезпечних робiт у

лабораторii повинно знаходитись не менше двох осiб, причому один з них призначаеться
старшим.

1.10. У лабораторiТ обов'язково повинно бути:
- медична аптечка з набором медикаментiв, перев'язувальних засобiв, необхiдних

для надання першоi медичноi допомоги при нещасних випадках;
- первиннi засоби пожежогасiння (вогнегасники хiмiчнi пiннi, сухий пiсок iз

совком, ковдра);
- iндивiдуа-гtьнi та колективнi засоби захисту.
1.i1. Пожежне обладнання, ящики з пiском, водопровiднi крани, електрощити,

рубильники, вогнегасники повиннi бути легкодоступнi в буль-який час.

1.12. Забороняеться використання хiмiчних лабораторiй для проведення занять з

нехiмiчних дисциплiн.
1.13. За порушоння законодавства з охорони працi настае адмiнiстративна,

кримiна_пьна, дисциплiнарна та матерiальна вiдповiдальнiсть.

2.ВИМOГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. До виконання кожноi лабораторноТ роботи студенти допускаються лише пiсля

одержання iнструктажу з охорони працi та пожежноi безпеки й дозволry викладача.

Z.2, У хiмiчних лабораторiях забороняеться працювати здобувачам освiти iз

реактивами, приладами та посудом безнаглядувикладача або старшихлаборантiв.
2.З. Здобувачi освiти в хiмiчнiй лабораторii зобов'язанi одягнути халати та мати

при собi iндивiдуальнi засоби захисту, якi передбаченi iнструкшiями.
2.4. Перед початком роботи потрiбно огJuIнути прилади, посуд, допомiжнi

матерiали, перевiрити чи BipHo зiбрана установка, пореконатися чи вiдповiдають взятi

речовини тим, якi вказанi в методичних рекомендацiях.



2.5. Кожен здобувач освiти повинен пiдгоryватися до виконання лабораторноi

роботи: знати Ii змiст та хiд, опрацювати дану тему з використанш{м рекомендованоi
лiтератури. Спочатку здобувач освiти здае допуск до лабораторноi роботи; одержавши
допуск, приступас до виконання роботи.

2.6. Витях<ну шафу необхiдно включати за 10 хв. до початку роботи i
виключати пiсля закiнчення роботи.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.,Щослiди необхiдно проводити лише в умовах, вказаних в iHcTpyKuiT або
викладачем. Використовуйте для роботи лише вказану кiлькiсть та концентрацiю речовин.
Категорично забороняеться самовiльна змiна умов дослiду.

З,2. Bci дослiди при яких видiJuIеться токсичнi речовини або гази i пари з

неприемним запахом проводяться лише в витяжнiй шафi при ввiмкненiй вентиляцii.
3.3. Bci реактиви, що мають отруйнi властивостi, неприемний запах або сильно

подрtr}нюючу дiю на органiзм (концентрованi луги, кислоти, воднi розчини хлору, aMiaKy)
зберiгають у кiлькостях, що не перевищують одноденноi норми витрат, у витяжних шафах
або в iнших передбачених дJuI ix зберiганнях мiсцях. Здобувачам освiти забороняеться
виносити цi речовини з примiщень лабораторiй.

3.4. Забороняеться тримати в лабораторii речовини i розчини у посулi без
етикеток. На кожнiй склянцi масбути назва речовини таконцентрацiярозчину,

3.5. Yci роботи з отруйними речовинами виконуйте у гумових рукавицях, захисних
oкyJulpax або респiраторах, а також у закритих приладах, ступках, колбах,

3,6. Пiд час роботи з отруйними та шкiдливими речовинами у лабораторii повинно
бути не менше двох чоловiк.

З.7, Для зважування отруйних речовин використовуйте oKpeMi ваги та

рiзноважки
З.8. Переносити посуд з розчин€lIvIи отруйних речовин необхiдно у вiдрi або в

ящику, на днi якого с пiсок або активоване вугiлля.
3.9. Нагрiвати отруйнi речовини мох(на тiльки у круглодонних колбах,

застосування вiдкритого полум'я забороняеться.
З.10. Iндикацiя та перевiрка невiдомих хiмiчних речовин можлива тiльки за

допомогою характерноi якiсноi реакцii.
3.11. Колби з отруйними речовинами повиннi мати чiткi i виразнi етикетки з

написом "ОТРУТА" та назвою речовини.
З.|2. Отруйнi речовини, якi використовуються в лабораторii, зберiгаються у

спецiальнiй шафi або сейфi пiд замком.
3.1З. Щля роботи з отруйними речовинами повиннi видiлятися спецiальнi робочi

мiсця.
З,14. При роботi зi спиртiвкою слiд берегти одяг i волосся Bi.i можливостi

займання, не можна запаJIювати одну спиртiвку вiд iншоi, витягати з палаючоi спиртiвки
пальник iз гнотом, задувати полум'я спиртiвки. Полум'я спиртiвки дозвоJuIеться гасити
тiльки за допомогою спецiального ковпачка.

3.15. При нагрiваннi рiдини у пробiрчi або колбi, необхiдно брати спецiальнi
тримачi (штативи), oTBip пробiрки або шийку колби Hi в якому разi не направJuIти на себе i
на товаришiв, не нахиJuIтися над судинами i не заглядати всередину.

3.16. Пiд час роботи з горючими та легкозаймистими отруйними речовинап{и
необхiдно сроро дотримуватися ycix правил роботи з вогне- та вибухонебезпечними

речовинами.
3.17. Легкозаймистi та горючi речовини зберiгайте в товстостiнних скляних

банках з притертими пробками, в металiчних шафах або ящиках з кришк€lNIи, дно i
стiнки яких викJIаденi азбестом.

3.18. Yci роботи з легкозаймистими та горючими рiдинами, а також пов'язанi iз
видiленням шкiдливих парiв i газiв, проводяться у витяжних шафах.



3.19. Склянi трубки або па-пички ламайте тiльки пiспя налрiзу iх напилком або

ножем для рiзання скла. Руки при цьому захищайте рушником, Кiнцi трубок i
паличок пiдплавлюйте.

3.20. Нагрiтий скляний посуд не можна закривати притертою пробкою до тих пiр,

поки BiH не охолоне повнiстю.
3.21, Не користуйтеся тонкостiнними скJUIними трубками дJUI одяганнягумових

трубок. Правильно пiдбирайте Тх дiаметри.
З.z1. пiд час введення скляноi трубки в корок, або при закритгi колби короК

необхiдно тримати за Kpai i не впирати ii в долоню. Трубку, або колбу тримати близько до

корка, i Hi вякому разi не тримати fi за згин. Одягати склянi трубки у гумовi корки дуже
обережно, без натиску та великого зусилля,

3.23. Забороняеться зберiгати кислоти з iншими речовинами.
з.24. Категорично забьроняеться нюхати концентрованi розчини aMiaky або

близько нахилятися до штуцеру ба.гrону, який мiстить.рiдкий aMiaK.

3.25.забороняеться коштувати на смак хiмiчнi речовини. Нюхати речовини можна

лише направляючи на себе гази або пар летким помахом руки,
з.iв. забороняеться покидати свое робоче мiсце i залишати без нагJIяду

запаленi спиртiвки та iншi нагрiвнi прилади. Перехiд на iнше мiсце пiд час виконання

роботи без дозволу викладача не допускаеться.
З,27. При роботi з електричними приладами (термостатом, спектрофотометром,

центрифугою тощо) необхiдно вивчити порядок ввiмкнення ix у електричну мережу,

стежити за нормальною роботою приладу в ходi дослiду.
з,28. 

' 
разi виявлення несправностей у роботi обпаднання, електромережi,

водопроводу тощо, необхiдно припинити роботу i повiдомити викладача.

з.29. Приймати iжу в примiщеннi лабораторii, де проводяться роботи з хiмi,цlими

речовинами, забороняеться у зв'язку iз можливим отруенням,

4.ВиМOГИБЕЗПЕкиПIСЛяЗАкIнЧЕнняРоБоТи.

4,1. Закiнчивши роботу, здобувач освiти повинен упорядкувати свое робоче мiсце,

викJIючити вiдповiднi ,rр"пuдr, показати керiвниковi занять резулЬТаТИ cBoei РОбОТИ, а

також повернуги допомiжнi прилади та iнструкuii.
4.2. Вилити Bci розчини, що залишились пiсля

скJUIнки,,вiдходи реактивiв".

дослiду в пробiрках у спецiальнi

4,З. Фiльтри i папiр, якi використовувалися пiд час роботи з отруйними

речовинами, потрiбно негайно знищити.
4,4.КатегЬрично забороняеться виливати вiдпрацьованi кислоти, л)ди, aMiaK, бром i

iншi iдкi p".rou"rr" в кана-пiзацiю, ix потрiбно збирати в окремий посуд i пiслrя

нейтралiзацii виливати в каналiзацiю або в iнше спецiально вiдведене мiсце.

4.5. Помити руки з милом' зняти халат i повiсити його в шафу' призначену для

зберiгання спецодягу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРIЙНИХ СИТУАЦIЯХ

5.1. При виникненнi ситуацiй, якi можуть привести до аварiй або нещасних

випадкiв повiдомити викладача або завiдувача лабораторiею.

5.2. При отриманнi травми здобувач освiти повинен вмiти надати першу долiкарську

допомогу, яка надаеться негайно, безпосередньо на мiсцi подii, за необхiдностi викликати

швидку медичну допомогу за тел. 103.

s.з. При загоряннi електропроводiв i електроустановок негайно викrпочiть

електричний струм, пiсля цього гасiть пожежу.
5.4. При спалаху людини не дозвоJUIйте iй бiгти, намагайтеся перекрити доступ

повiтря до.ороrого одягу важкою ковдрою, пальто або iншими доступними матерiа-пами.



5.5.При спi}лаху горючоi рiдини негайно погасiть Bci нагрiвнi приладИ, винесiть
горючi матерiа_гtи та речовини, засипте полум'я пiском i накрийте ковдрою для
припинення доступу повiтря. У випадку необхiдностi гасiть пожежу вуглекислотним
вогнегасником, розчиннi у водi спирти та горючi рiдини гасiть водою.

5.6. Не можна водою гасити речовини, якi з нею взаемодiють, утворюючи
вогненебезпечнi сполуки (лужнi мет€uIи, ix карбiди, карбiд кальцiю, магнiй, алюмiнiй в

порошку або cTpyxtKa, бензин, гас, бензол, скипидар, нафтопрод}кти).
5.7. При виникненнi пожежi потрiбно негайно визвати пожежну команду, включити

пожежну сигналiзацiю, винести з лабораторii Bci вогне-та вибухонебезпечнi речовини, а
також балони з газами, виключити вентиляцiю й електричний струм.

5.8. Пiд час термiчних опiкiв I ступеня обпеченi мiсця слiд присипати содою,
крохмаJIем чи таJIьком.

5.9. Пiд час опiкiв кислотою або лугом ураженi мiсця промити проточною водою i
обробити розчином соди або розчином оцтовоi кислоти.

5.10. Пiд час потрапляння твердих частинок, парiв ihких речовин в очi промити iх
водою, а потiм 3О% розчином соди.

5.11. Пiд час опiкiв лужними металами швидко зняти з шкiри тампоном вати
заJIишки металу, а обпечене мiсце промити водою iЗ-5% розчином оцтовоi кислоти.

5.12. Пiд час потрапляння мiнеральних кислот в органiзм через стравохiд швидко
прополоскати рот 5оlо розчином соди, давати пити вапняну воду або рослинне масло.

5.13. При сильних кровотечах необхiдно зупинити iiджгутом.
5.14. Вогнегасники пiннi призначенi для гасiння пожеж твердих, рiдких i

газоподiбних речовин. Ними не можна гасити електроприлади, що знаходяться пiд
напругою, а також речовини, якi займаються пiд час взаемодii з водою (натрiй, калiй,

карбiди).
5.15. Пiд час враження електричним струмом потерпiлому, якиЙ знаходиться у

свiдомостi, необхiдно забезпечити спокiй i чисте повiтря. При порушеннi Дихання Та

серчевоi дiяльностi слiд застосувати штr{не дихання й непрямий масаж серця до прибуття
швидкоi медичноi допомоги.
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Завiдувач кафедри бiологii та xiMii
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