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ІНСТРУКЦІЯ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 8 

з охорони праці для студентів які  вибувають для  

проходження виробничої практики (переддипломної) за межами коледжу 

студентів напрямку підготовки ____________________________________ 
                                                              (шифр спеціальностей, назва спеціальностей) 
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I. Загальні вимоги. 

 

1. Перед початком  самостійної практичної роботи за межами коледжу 

студенти повинні пройти  інструктаж з охорони праці з оформленням відповідної 

документації, запису-реєстрації у журналі інструктажів та здійснення особистого 

підпису відповідальної особи (керівника підрозділу) про проведення інструктажу 

та безпосередньо студента про підтвердження отримання відповідного 

інструктажу перед вибуттям на практику за межі коледжу. 

2. На території господарства ( підприємства, тощо) потрібно бути 

уважним, прислуховуватись до сигналів транспорту, що рухається, особливо під 

час туману, дощу та снігу. 

3. Під час виробничої практики слід пам’ятати про дотримання правил 

безпеки в побуті (правил дорожнього руху, використання електропобутових 

приладів, експлуатацію газових приладів). 

 4. Виконується тільки та робота, яка доручена (крім екстремальних та 

аварійних ситуацій), не допускати на робоче місце сторонніх осіб. 

 5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживання алкогольних та наркотичних засобів 

протягом всього періоду перебування на виробничій практиці за межами 

коледжу. Недопустимо приступати до роботи у стані алкогольного та 

наркотичного сп’яніння, а також у хворобливому або стомленому стані. 

6. В процесі проходження практики на студентів можуть діяти 

небезпечні та шкідливі виробничі фактори: 

висока температура повітря; 

підвищена запиленість повітря робочої зони; 



підвищена вологість; 

фізичні перенавантаження; 

підвищена небезпека травмування гострими краями та шорсткість 

поверхонь робочих знарядь та інструментів; 

вплив рослин на організм людини та інше. 

7. Студенти повинні дотримуватись правил особистої гігієни.  

8. Інструмент, інвентар та пристосування можна використовувати тільки 

за призначенням і у справному стані. 

9. Під час грози або сильному вітрі необхідно припинити будь-які 

роботи. 

 10.Студент повинен ознайомитись із розташуванням місця для відпочинку 

й вживання їжі. Переконатися у наявності в місці відпочинку питної води, мила і 

медичної аптечки. Перед вживанням їжі потрібно вимити руки з милом, витерти 

їх рушником або висушити. 

11. Не можна торкатися до електричних проводів і кабелів, які лежать, 

виглядають із землі або звисають, невідомого походження і вибухонебезпечних 

предметів. 

12. Не можна ховатися від дощу і грози під транспортними засобами, 

сільськогосподарськими машинами, в копицях, під одинокими деревами й 

іншими предметами, які височіють над навколишньою місцевістю. Під час грози 

потрібно знаходитись від названих предметів на віддалі не менше 20 м. 

13. Про кожен нещасний випадок постраждалий або очевидець нещасного 

випадку повинен негайно повідомити керівника практики. Керівник організує 

надання першої допомоги до прибуття лікаря, транспортування постраждалого в 

лікарняний заклад. 

 

II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 

 

1.  Перед початком роботи на виробничій практиці за межами коледжу 

студенти повинні пройти  первинний інструктаж на робочому місці  перед 

початком самостійної роботи та пройти реєстрацію у відповідних журналах з 

особистими підписами у підприємстві ( організації, установі тощо) де 

проводиться виробнича практика. Отримати завдання на виконання роботи у 

керівника практики від виробництва. Підготувати матеріали і перевірити 

справність обладнання, інструменту, технологічного спорядження необхідного 

для виконання роботи. 

2. Обдивитись і приготувати робочу зону і підходи до неї на 

відповідність правилам безпеки (очистити її від сміття, каміння, пожнивних 

решток та інших зайвих предметів, а також пересвідчитись у відсутності гострих 

предметів, дроту, арматури, битого скла і інших сторонніх предметів - що 

стирчать з грунту). 

3. Перед вмиканням стаціонарних машин і механізмів, які живляться 

електрострумом, необхідно перевірити наявність, цілісність і надійність 

кріплення дроту заземлення (він повинен бути оголеним), справність пускових 

пристроїв, відсутність оголених частин електропроводки і контактів. 



4. Підключати машини і механізми, які живляться електрострумом, а 

також усувати несправності в будь-яких машинах і агрегатах дозволяється тільки 

електромонтерам або механікам. 

5. Працювати необхідно в головному уборі й взутті із закритими 

передками. 

III. Вимоги безпеки під час роботи. 

 

1. При виконанні робіт та доручень необхідно бути уважним, 

дотримуватись обережності, не відволікатись сторонніми справами та 

розмовами. 
2. Студентам забороняється працювати з отрутохімікатами. 

3. Купатися дозволяється лише в спеціально відведених і обладнаних 

місцях, вказаних відповідальною особою та під наглядом відповідальних осіб від 

підприємства де проводиться практика. 

4. Студенти, які залучаються до поливу, повинні слідкувати за положенням 

гумових поливних шлангів, не допускати їх перекручування та загинів, при 

поливі слідкувати щоб вода не потрапила на електрообладнання. 

5. Поливні крани відкривати плавно, без великих зусиль та ривків. 

6. При виконанні робіт на висоті необхідно дотримуватись заходів безпеки 

(використовувати справні і стійкі драбини, надійні підмостки та ін.). 

7. В сонячний день працювати необхідно обов'язково в головному уборі та 

одежі світлих відтінків. 

 8. Палити і розводити багаття дозволяється тільки в місцях, які визначить 

відповідальна особа від підприємства де організовано виробничу практику. 

 9. Під час виконання роботи використовувати справний інструмент та 

вживати всі заходи для безпечної роботи з малими механізмами. 

  

IV. Вимоги вимог безпеки при копанні 

 

 1.  Під час переїзду на роботу та з роботи одночасно з інструментом 

слідкувати, щоб інструмент був зачохлений. 

          2. Під час перенесення ручного інструменту для обробітку грунту 

необхідно витримувати віддаль між студентами не менше 2 м і не робити різких 

поворотів з інструментом на плечі. 
 

          3. Під час обробітку ґрунту не можна наближати лезо сапи чи лезо лопати 

до ноги на небезпечну віддаль. 

           4. Перед обробітком ґрунту лопатою потрібно зайняти зручну і стійку 

позу. Для запобігання зісковзуванню ноги з лопати й утрати рівноваги 

натискуйте на лопату підошвою взуття, опираючись при цьому каблуком у плече 

лопати. 

5. Забороняється перевіряти голими руками гостроту 

заточування робочої частини інструменту. 

 6. Роботи по обробітку ґрунту необхідно проводити тільки у взутті із 

закритим носком. 

          7. Під час перерви в роботі інструмент складайте у спеціально відведене 

місце лезом униз. Лопату можна застромити вертикально у ґрунт. 



 

V. Вимоги безпеки при догляді за рослинами 

 

1.   Під час проріджування рослин із використанням сап студенти повинні 

розміщуватися уступами на віддалі 2-3 м один від одного. 

2. Зрубувати бур'яни і розпушувати землю потрібно на 

безпечній відстані від ніг. При наявності каміння на грунті направляти лезо 

потрібно так, щоб уникнути удару інструменту об камінь. 

3. Під час тимчасових перерв у роботі необхідно класти сапу на 

землю лезом униз осторонь від проїжджих шляхів, пішохідних доріжок, на 

видному місці. 

4. Під час переходу з інструментом на плечі потрібно 

витримувати віддаль між людиною, що йде попереду, не менше 2 м. Перед 

поворотом необхідно переконатись у тому, що повертаючись, ви нікого не 

травмуєте інструментом. 

 5.   Не можна виконувати ручних робіт на ділянках, де одночасно 

проводяться механізовані роботи. 

 6.     У спекотний період потрібно працювати в легкому головному уборі і 

верхньому одязі світлих відтінків. 

7.    Під час виконання роботи студентам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- залишати місце роботи без дозволу відповідальної особи; 

- залишати без нагляду працюючу машину або агрегат; 

- працювати у взутті з м'якою підошвою; 

- самостійно усувати несправності у машинах чи агрегатах; 

- залишати інвентар на місці роботи; 

- підходити до впавших і лежачих на землі електричних дротів на 

відстань від 15 до 100 метрів в залежності від напруги в 

електролінії; 

-під час грози, для запобігання ураження блискавкою, ховатися під 

поодинокі дерева і розташовуватися на підвищених місцях 

 

VI. Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

 

1. По закінченню роботи весь інструмент повинен бути зібраний, 

знесений в певне місце і складений так щоб була виключена можливість 

отримати травму від контакту з гострими краями. 

 2. Прибрати сміття і рослинні рештки в спеціально встановлені місця. 

3. Помити руки і обличчя з милом. 

4. Закрити крани на водогінній мережі. 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 

 

1. Припинити всі види польових робіт під час грози, зливи, урагану. 

2. Помітивши будь-яку небезпеку для себе чи оточуючих, терміново 

повідомити керівництво підприємства, установи тощо. 

 3. Якщо у процесі роботи з електроінструментом відчувається хоча б 

невелика дія електричного струму, роботу негайно припинити, несправний 

інструмент здати для перевірки й ремонту. 

4. У разі настання нещасного випадку, і навіть при незначних 

пошкодженнях, необхідно терміново звернутись до медпункту для отримання 

допомоги та повідомити про це керівника робіт або сусіда по робочому місці 

5. Дії при виникненні пожежі: повідомити керівництво і вжити заходів 

для ліквідації осередку загоряння; при виникненні пожежі у виробничому 

приміщенні, повідомити в пожежну охорону, керівника практики і прийняти 

участь у ліквідації пожежі. 

6. Вивчити план та маршрут евакуації під час пожежі. Пожежне 

обладнання застосовувати тільки в разі необхідності. 

 

VIII. Відповідальність за порушення вимог інструкції з охорони праці 

•  якщо під час виконання робіт трапилась подія (надзвичайна ситуація, що 

призвела до травмування на виробництві) пов’язана з безпекою 

життєдіяльності, тощо керівник структурного підрозділу коледжу, 

працівник, зобов’язаний негайно проінформувати про випадок свого 

безпосередньо керівника, для подальшого темінового інформування про 

надзвичайну ситуацію адміністрацію коледжу та керівника підрозділу з 

охорони праці для відповідного реагування.  

 

1.  При порушенні правил та вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності з 

особами, що допустили порушення, керівник структурного підрозділу 

забезпечує повторне вивчення працівником (ками) цієї інструкції та проводиться 

повторний  позаплановий інструктаж  (бесіда)  із  працівником.  

2.  За порушення  вимог інструкції з ОП та БЖД, в залежності від важкості та 

наслідків, особи з вини яких виникла надзвичайна ситуація можуть бути 

притягнуті до дисциплінарної адміністративної, матеріальної або кримінальної 

відповідальності у встановленому діючим законодавством порядку. 

3.  Дисциплінарна відповідальність полягає в оголошенні зауважень, письмової 

догани, суворої догани,  які оголошуються наказом директора коледжу за 

результатами розслідування. 

4.  Адміністративна відповідальність може передбачати накладення штрафу та 

стягнення його через бухгалтерію коледжу. Таке право надано виключно 

інспекторам Держохоронпраці, що проводять розслідування. 

5. Матеріальна відповідальність полягає у відшкодуванні збитків особами, з 

вини яких трапилось руйнування, аварії, знищення матеріальних цінностей, 

машин, обладнання. Сюди ж відносяться збитки від травматизму. Матеріальне 

відшкодування проводиться за висновками розслідування інспекторами 



Держохоронпраці, правоохоронними органами у встановленому законодавством 

порядку. 

6.  Кримінальна відповідальність здійснюється виключно правоохоронними 

органами відповідного до чинного законодавства України.  

 

_________________________________  ____________ ___________ 
(посада керівника підрозділу (кабінету) — розробника)      (підпис)   (прізвище, ініціали) 

Візи: 

 

Керівник підрозділу з охорони праці коледжу 

_____________ _____________________ 
      (підпис)            (прізвище, ініціали) 

Юрисконсульт 

_____________ ____________________ 
      (підпис)            (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 У разі потреби інструкцію узгоджують з іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими 

особами підприємства, перелік яких визначає керівник підрозділу з  охорони праці коледжу. 


