
ІНСТРУКЦІЯ 

з безпеки життєдіяльності та охорони праці для студентів, 

спрямованих на виробничу практику. 

 
 1.Загальні вимоги безпеки. 

 До початку практики студенту необхідно: 
- ознайомитися з розташуванням установи - бази практики, умовами проїзду 

до місця роботи громадським або іншим транспортом; 
- прибути на практику у встановлені наказом ректора терміни, маючи при 

собі паспорт, направлення на практику, студентський квиток, програму практики, 
щоденник із завданням, а також документи, передбачені договором про проведення 
практики; 

- пройти вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому 
місці; 

- ознайомитись з розташуванням основного і запасних виходів з будівлі бази 
практики, з планами евакуації, розміщенням засобів пожежогасіння, умовами 
доступу до міської телефонної мережі; 

- виявити наявність в установах підприємств медичного кабінету, уточнити 
час його роботи; 

- записати контактні телефони керівників практики. 
На кожному підприємстві існують правила внутрішнього трудового 

розпорядку. Студенти під час практики зобов'язані дотримуватися режиму праці та 
відпочинку, що встановлені в даній організації. 

Порушення дисципліни, невиконання покладених обов'язків тягне за собою 
стягнення або застосування заходів громадського впливу. 
За порушення дисципліни адміністрація застосовує: зауваження; догану; звільнення. 

Працівник, що з'явився на роботу в нетверезому стані, у стані наркотичного 
або токсичного сп'яніння, не допускається до роботи в цей день. Факт знаходження 
студента в такому стані фіксується підприємством та доводиться до відома вищого 
навчального закладу. 
         2. Приступаючи до практичної діяльності, студент зобов'язаний: 
- перевірити справність електрообладнання, технічних засобів навчання; 
навчального обладнання та інвентарю; 
- переконатися в безпечному стані робочого місця, відсутності сторонніх і 
травмонебезпечних предметів; 
- переконатися в наявності медичної аптечки, укомплектованої засобами надання 
першої медичної допомоги; 
- обговорити заздалегідь з керівником практики безпечні варіанти технічних і 
творчих завдань; 
- ознайомитися з правилами експлуатації спеціального  обладнання.  

2.1. У ході підготовки до виробничої практики студенту забороняється: 
- приступати до практики у хворобливому стані, під час проходження лікування; 
- приносити на територію підприємства горючі рідини, піротехнічні засоби, 
алкогольні напої та інші легкозаймисті матеріали; 
- приводити з собою на територію бази практики сторонніх осіб. 

3. Вимоги безпеки під час роботи 
3.1.Працюючий студент на території підприємства зобов'язаний: 
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені в даній 
організації, режим праці та відпочинку; 
- виконувати тільки ту роботу, яка визначена посадовою інструкцією, 
дотримуючись вимог охорони праці, відповідно до інструкції з охорони праці за 



професією на види робіт, дотримуючись способів та прийомів безпечного виконання 
робіт, використання обладнання, транспортних засобів, вантажопідйомних 
механізмів, пристосувань, інструментів та засобів індивідуального захисту; 
- дотримуватися правил пересування по території і всередині приміщень 
підприємства; 
- дотримуватися вимог безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировина, 
заготівлі, напівфабрикати); 
- тримати в чистоті робоче місце; 
- приступати до роботи у відповідному одязі, взутті з закритим верхом і 
неслизькою підошвою; 
- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і вимог пожежної безпеки; 
- припинити експлуатацію несправного обладнання, повідомити про це керівника 
практики; не відновлювати роботи до усунення несправностей; 
- інформувати керівника практики від університету про будь які перешкоди 
успішного проходження практики, проблеми і конфлікти, що виникли під час її 
здійснення. 
- негайно сповіщати свого безпосереднього керівника про будь-яку ситуацію, яка 
загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що стався на 
виробництві, або про погіршення стану здоров'я.  
3.2. У процесі роботи студенту забороняється: 
- самостійно демонтувати  будь який навчальний інвентар; 
- залишати без нагляду включені в мережу електроприлади, 
- вставати на підвіконня, хиткі конструкції з столів і стільців; 
- проводити прибирання приміщень із застосуванням бензину, гасу та інших 
легкозаймистих рідин; 
- палити в приміщеннях і на території підприємства; 
- виконувати роботу на висоті. 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи. 
Завершуючи практичну діяльність студент зобов'язаний 
- знеструмити необхідне технічне обладнання; 
- переконатися в збереженні навчального інвентарю; 
- проконтролювати подальшу зайнятість на практиці згідно графіку; 
- провести необхідні санітарно - гігієнічні заходи; 
- повідомити керівника практики про закінчення роботи . 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 
5.1. У разі виникнення аварійної ситуації студент зобов'язаний 

- діяти за інструкцією, прийнятої в даній організації, підприємстві; 
- уникаючи паніки, надати допомогу в евакуації ; 
- повідомити про надзвичайну подію керівника практики від підприємства, ; 
- вжити посильні превентивні заходи; 
- вжити заходів щодо надання першої медичної допомоги та самодопомоги при 
травмуванні. 

5.2. При ліквідації аварійної ситуації, студенту забороняється: 
- використовувати необумовлені для даного випадку засоби і матеріали; 
- піддавати ризику власне здоров'я та здоров'я оточуючих; 
- залишати за власною ініціативою місце спільної евакуації. 
 
З інструкцією ознайомлений: _____________ ____________________________ 
            (підпис, дата)     (прізвище, ім’я, по батькові) 

Спеціальність, група ____________________________________________________ 
          


