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ВСТУП 

Однією з головних особливостей підготовки студентів є її зв'язок з 

майбутньою практичною діяльністю. Практична підготовка фахівців різних 

рівнів разом з теоретичною становить основу всієї професійної освіти і має 

велике психологічне значення, яке полягає: 

 у чергуванні розумової праці з фізичною, яка сприяє підвищенню 

розумової працездатності; 

 у позитивному ставленні до праці, що стає внутрішньою потребою 

людини; 

 в тому, що практика стає критерієм засвоєння знань, перевірки їх 

якості. 

Практика – це навчання безпосередньо на робочому місці. Практика 

виконує багато функцій, що відіграють важливу роль у процесі навчання: 

поглиблює знання і стає джерелом теорії, перевіряє теоретичні знання, набуті 

під час навчання. 

Велике значення відіграє практика у процесі самостійного формування 

фахівців. Тому організації та проходженню практики надається значна увага. 

Під час організованої, продуманої практики студент вчиться того, чого не може 

йому дати вивчення підручників. Завдяки практиці, знання отримані в 

навчальному закладі, стають більш конкретними. Під час навчання в коледжі 

студенти проходять навчальну,  виробничу і переддипломну практики. 
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1. ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ 

1. На неповнолітніх, які проходять виробничу практику або виробниче 

навчання в умовах підприємства, поширюються діючі на підприємстві правила 

внутрішнього трудового розпорядку, правила, норми та інструкції з охорони 

праці. 

2. Якщо відповідно до законодавства, умовою допуску до 

проходження практики за окремими спеціальностями є наявність медичної 

книжки, студенти до початку проходження практики, повинні пройти медичний 

огляд. 

3. До початку виробничої практики або виробничого навчання 

неповнолітні повинні пройти спеціальне навчання з охорони праці в обсязі 

діючих на підприємстві навчальних програм з наступною перевіркою знань в 

установленому на підприємстві порядку. Тривалість навчання повинна бути не 

менше передбаченої чинними в галузі правилами безпеки праці. 

4. Неповнолітні під час проходження виробничої практики або 

виробничого навчання можуть перебувати у виробництвах та на робочих 

місцях, пов’язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими або 

небезпечними умовами праці, не більше 4 годин на день за умови дотримання у 

цих виробництвах і на роботах діючих санітарно-гігієнічних норм. 

5. Протягом перших 10–15 змін виробничої практики неповнолітні 

проходять стажування як дублери на робочих місцях. Після стажування 

організовується перевірка засвоєння ними навичок у керуванні машинами та 

механізмами, правил технічної та безпечної  експлуатації обладнання та норм з 

метою визначення готовності неповнолітніх до подальшої роботи на штатних 

робочих місцях. 

6. Неповнолітнім практикантам, які показали необхідні знання та 

уміння в практичній роботі, постійно діючою комісією з перевірки знань з 

питань охорони праці підприємства надається дозвіл на право виконання робіт 

та експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної 
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небезпеки (далі – роботи підвищеної небезпеки)  під наглядом досвідченого 

працівника - інструктора підприємства (майстра виробничого навчання). 

7. Наказом по навчальному закладу на період проведення виробничої 

практики та виробничого навчання призначаються особи цього закладу, 

відповідальні за їх проведення, які зобов’язані контролювати створення на 

підприємстві належних, безпечних і здорових умов праці для неповнолітніх, їх 

інструктування і навчання з безпеки праці, пожежної безпеки, виконання 

неповнолітніми вимог охорони праці. 

8. Наказом по підприємству з числа його керівних працівників або 

провідних спеціалістів призначаються особи, на яких покладається керівництво 

практикою неповнолітніх на підприємстві. 

9. Керівник практики від підприємства і відповідальний за її 

проведення від навчального закладу не допускають використання 

неповнолітніх на роботах, не передбачених договором між підприємством і 

навчальним закладом,  або на самостійних (без нагляду інструктора) роботах. 

10. Інструкторами для навчання неповнолітніх призначаються 

кваліфіковані працівники, які мають стаж роботи з даної професії не менше 

трьох років. 

11. Щозміни інструктор (майстер виробничого навчання) до початку і 

під час виконання роботи неповнолітнім повинен: 

 інструктувати його безпосередньо на робочому місці щодо 

безпечних прийомів праці; 

 контролювати під час роботи дотримання ним вимог з охорони 

праці, пожежної безпеки, засвоєння безпечних прийомів праці; 

 стежити за справністю обладнання, інструментів, засобів 

індивідуального та колективного захисту, що використовуються в процесі 

роботи; 

 уживати відповідних заходів, а при необхідності припиняти роботу, 

якщо виявлена небезпека здоров’ю або життю неповнолітнього чи оточуючих 

його працівників, або неповнолітнім застосовуються небезпечні прийоми праці. 
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2. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАКТИКАНТА НА ВИРОБНИЦТВІ 

Неповнолітній практикант зобов'язаний: 

 дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і 

здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час 

перебування на території підприємства; 

 знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 

праці, інструкцій з охорони праці для працівників відповідних професій та 

видів робіт, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 

іншими засобами виробництва, користування засобами колективного та 

індивідуального захисту; 

 дотримуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених 

колективним договором (трудовим договором) та правилами внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства; 

 виконувати під час практики або виробничого навчання роботи 

тільки за дорученням та під безпосереднім керівництвом або наглядом 

працівника-інструктора (майстра виробничого навчання), за яким він 

закріплений; 

 не заходити до цехів та виробничих приміщень, гірничих виробок 

та на інші об'єкти, які не пов'язані з проходженням практики або виробничого 

навчання, без дозволу працівника-інструктора (майстра виробничого навчання); 

 у разі виникнення виробничої ситуації, яка створює загрозу його 

життю чи здоров'ю людей, які його оточують, і навколишньому природному 

середовищу, повідомляти про небезпеку свого працівника-інструктора (майстра 

виробничого навчання) або іншу посадову особу і діяти відповідно до правил 

поведінки під час виникнення аварій; 

 дотримуватись правил особистої гігієни та гігієни праці. 

Переведення неповнолітніх практикантів з одного об’єкта робіт на інший 

(з одного виду робіт на інший) повинно оформлятися наказом  підприємства за 

погодженням із навчальним закладом і тільки після проведення інструктажу з 

охорони праці на новому робочому місці, а у випадках, передбачених 
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нормативно-правовими актами з охорони праці, також після відповідного 

спеціального  навчання та перевірки знань з охорони  праці. 

При неодноразовому порушенні неповнолітнім вимог охорони праці 

питання про подальше проходження ним практики або виробничого навчання 

вирішується керівництвом підприємства та навчального закладу. 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ЗАКЛАДУ  І 

ПІДПРИЄМСТВА 

Керівник практики зобов'язаний: 

 провести інструктаж студентів щодо проходження практики; 

 провести інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності; 

 контролювати забезпечення практикантам нормальних умов праці і 

виконання ними правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки; 

Керівник практики від підприємства: 

 організовує проходження практики закріплених за ним студентів, 

визначає кожному практиканту певні ділянки роботи, забезпечує робочим 

місцем; 

 знайомить студентів з організацією роботи на конкретних робочих 

місцях, допомагає їм правильно виконати всі завдання, навчає практикантів 

раціональних методів роботи; 

 постійно контролює технологічну роботу практикантів та їх 

дисципліну. 

4. ВИДИ ІНСТРУКТАЖІВ І ПОРЯДОК ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 

Перед початком практики керівники практики проводять з студентами 

цільовий інструктаж. 

Якщо практика проходить в коледжі, а саме в комп’ютерних аудиторіях, 

навчально-виробничих майстернях і лабораторіях, тоді запис про проведення 

інструктажів проводяться в журналі реєстрації  інструктажів з питань охорони 

праці, пожежної безпеки і безпеки життєдіяльності, який зберігається в 
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комп’ютерних аудиторіях, навчально-виробничих майстернях і лабораторіях 

коледжу.  

Якщо практика проходить в комп’ютерних аудиторіях коледжу для 

спеціальностей: «Видавнича справа та редагування», «Туристичне 

обслуговування», «Фінанси і кредит», «Ресторанне обслуговування», 

«Обслуговування програмних систем і комплексів», інструктаж проводиться 

відповідно до інструкцій, наведених в таблиці 1: 

Таблиця 1 

Номер Інструкції Назва інструкції 

№55 Інструкція з охорони праці при роботі на ЕОМ в 

комп’ютерних класах. 

№2 Інструкція з безпеки життєдіяльності. Правила 

електробезпеки для студентів. 

№3 Інструкція з пожежної безпеки 

№4 Інструкція з безпеки життєдіяльності по наданню першої 

долікарської допомоги 

 

Якщо практика проходить в лабораторії моделювання та конструювання 

промислових виробів для спеціальності «Моделювання та конструювання 

промислових виробів» інструктаж проводиться відповідно до інструкцій, 

наведених в таблиці 2: 
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Таблиця 2: 

Номер Інструкції Назва інструкції 

№2 Інструкція з безпеки життєдіяльності. Правила 

електробезпеки для студентів. 

№3 Інструкція з пожежної безпеки 

№4 Інструкція з безпеки життєдіяльності по наданню першої 

долікарської допомоги 

№14 Інструкція  з охорони праці при виконанні ручних робіт із 

тканиною в машинних і спецмашинних робіт у навчально-

виробничій майстерні 

№23 Інструкція з охорони праці при прасувальних та ручних 

роботах у швейній майстерні 

№53 Інструкція з охорони праці при роботі на швейних машинах 

№54 Інструкція з охорони праці при роботі з праскою 

 

Для спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» та 

професії «Перукар (перукар – модельєр, візажист)» інструктаж проводиться 

відповідно до інструкцій, наведених в таблиці 3. 

Таблиця 3: 

Номер Інструкції Назва інструкції 

№2 Інструкція з безпеки життєдіяльності. Правила 

електробезпеки для студентів. 

№3 Інструкція з пожежної безпеки 

№4 Інструкція з безпеки життєдіяльності по наданню першої 

долікарської допомоги 

№66 Інструкції з охорони праці при виконанні перукарських 

робіт 

№69 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в 

лабораторії візажу 

 

Для професії «Кухар, бармен, офіціант» інструктаж проводиться  в кухні-

лабораторії відповідно до інструкцій, наведених в таблиці 4: 

Таблиця 4: 

Номер Інструкції Назва інструкції 

№2 Інструкція з безпеки життєдіяльності. Правила 

електробезпеки для студентів. 

№3 Інструкція з пожежної безпеки 
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№4 Інструкція з безпеки життєдіяльності по наданню першої 

долікарської допомоги 

№24 Інструкція з охорони праці для працівників кухні – 

лабораторії технології виробництва продукції 

№61 Правила техніки безпеки на робочих місцях в кухні-

лабораторії технології виробництва продукції 

 

Якщо практика проходить за межами коледжу, а саме на підприємствах, 

установах, організаціях міста, тоді запис про проведення інструктажів 

проводиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці,  безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, який зберігається на  кожному відділенні. 

Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, 

прошнуровані і скріплені печаткою. 

Інструктаж проводиться відповідно до типових інструкцій №16 

«Інструкція з безпеки життєдіяльності. Правила дорожнього руху для 

студентів», №17 «Інструкція з безпеки життєдіяльності. Правила поведінки 

студентів при виїзді на всіх видах транспорту», №19 «Інструкція з безпеки 

життєдіяльності. Правила при переїзді на залізничному транспорті»  

(додаток 1) 

Студенти спеціальності «Ресторанне обслуговування», «Перукарське 

мистецтво та декоративна косметика» та учні  професії «Перукар (перукар – 

модельєр, візажист)», «Кухар, бармен, офіціант» допускаються до проходження 

виробничих практик тільки після попереднього медичного огляду. 

Для водія автотранспортних засобів потрібна потрібна медична довідка 

«Спеціальний бланк». 

Керівники практик з студентами, які прибули на підприємство для 

проходження виробничого навчання, а також у разі екскурсії на підприємство 

проводиться вступний інструктаж. Первинний інструктаж  проводиться до 

початку роботи на робочому місці з студентами на підприємстві, в 

лабораторіях, перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з 

використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо. Первинний 

інструктаж проводиться за діючими на підприємстві і навчальному закладі 

інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. 
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Позаплановий інструктаж зі студентами проводиться під час виробничого 

навчання при порушенні ними нормативно-правових актів з охорони праці, що 

можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов 

виконання навчальних завдань. 

Види інструктажів наведені в наказі «Проведення інструктажів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності» (додаток 2) 
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Рекомендовані джерела 

1. Закон України « Про охорону праці» в редакції від 21.11.2002 року. 

2. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці. 

3. Положення про порядок трудового і професійного навчання 

неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та 

важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки. 

4. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах  і закладах освіти. 
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додаток 1 

Галицький коледж 

імені В’ячеслава Чорновола 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Директор Галицького коледжу 

імені В’ячеслава Чорновола 

_________________М. П. Баб’юк 

Наказ № 01/81 від 27.08.2014 р. 

 

ІНСТРУКЦІЯ № 16 

з безпеки життєдіяльності  

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ДЛЯ УЧНІВ 

Під час руху людей і транспорту існує певний порядок, який 

визначається Правилами дорожнього руху - закон, якого повинні 

дотримуватися всі учасники дорожнього руху: пішохід , водій, пасажир. 

Якщо по проїжджій частині машини можуть їхати лише в одному напрямі - 

рух односторонній, а в обидва напрями - рух двосторонній. В Україні 

встановлено правосторонній рух транспортних засобів. 

Під час руху по тротуару, необхідно триматися правої сторони, щоб не 

заважати зустрічним пішоходам. Там, де немає тротуару, пішоходам 

дозволяється йти узбіччям дороги назустріч руху транспорту. 

Переходити дорогу дозволяється по пішохідних переходах, які  

позначаються лініями розмітки - білими смугами "зебра" на проїжджій частині 

дороги і дорожніми знаками. Якщо немає позначеного пішохідного переходу, 

дозволяється переходити дорогу на перехрестях по лінії тротуару або узбіччя. 

Коли немає перехресть, переходити проїжджу частину дороги можна тільки 

під прямим кутом, коли немає транспорту, що наближається , і в таких місцях, 

де дорога добре проглядається в обидва боки. Переходити дорогу навскіс - 

заборонено.  

До переходу дороги потрібно готуватися: 

- зупинися краї дороги і зосередься; 

- подивися ліворуч; 

- подивися праворуч; 

- знову подивися ліворуч і прислухайся; 

- якщо проїжджа частина вулиці вільна - можеш іти на інший бік (не 

перебігай, це - небезпечно); дійди до середини вулиці, подивися праворуч, якщо 

проїжджа частина дороги вільна - завершуй перехід, якщо не встигнеш перейти 

вулицю - зупинися на осьовій лінії, зачекай доки проїде транспорт, І тільки тоді 

продовжуй рух. 

Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою світлофорів, 

дорожніх знаків, дорожньої розмітки і обладнання, а також 

регулювальниками . 

Червоне світло означає          "СТІЙ" 

Жовте - "УВАГА" 
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Зелене - "РУШАЙ" 

На дорогах є спеціальні знаки . Кожен знак має своє значення. Необхідно 

знати основні з них:  

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ: 

Ці знаки застерігають від біди , попереджують про небезпеку. Більшість з 

них зображуються на трикутниках із червоним облямуванням. Пішоходу слід 

бути особливо обережним, наближаючись до небезпечного місця (Це знаки 

"Діти "Пішохідний перехід" і т.д.). 

ЗАБОРОННІ ЗНАКИ: 

Вони розміщуються в колі з червоною облямівкою, або червоним фоном 

("Рух заборонено", "В'їзд заборонено", "Рух пішоходів заборонено"). 

НАКАЗОВІ ЗНАКИ: 

Ці знаки зображені у голубому крузі, наказують учасникам руху рухатися 

там, де буде найбезпечніше місце для них ("Доріжка для пішоходів", "Рух 

для легкових автомобілів", "Рух прямо"). 

ІНФОРМАЦІЙНО-НАКАЗОВІ ЗНАКИ: 

Це зображення на голубих квадратах і прямокутниках, підказують, де 

пішохідний перехід, місце зупинки транспорту, інформують про інші відомості 

у дорожньому русі ("Односторонній рух", "Стоянка автотранспорту").  

ЗНАКИ СЕРВІСУ: Ці знаки допомагають довідатися, де і яку послугу 

можуть Вам надати. 

ПРАВИЛА ДЛЯ ПІШОХОДІВ. 

- Ходити по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правої 

сторони. 

- Узбіччям ходити тільки тоді, коли немає іншого безпечного шляху: 

при цьому йти тільки на зустріч руху транспорту і у світлу пору доби. 

- Перед тим, як починати перехід через дорогу, вулицю, слід 

зупинитись і підготуватися до переходу. 

- Перед виходом на проїжджу частину з-за транспортних засобів, що 

стоять, та будь-яких перешкод, пішоходи повинні впевнитись у відсутності 

транспортних засобів, що наближаються. 

- Проїжджу частину дороги треба перетинати по позначених 

пішохідних переходах. Суворо виконувати сигнали світлофора, або 

регулювальника. 

- При відсутності у зоні видимості переходу чи перехрестя, 

переходити дорогу, вулицю, залізничний переїзд під прямим кутом до краю 

проїжджої частини на дільниці , де вона добре проглядається. 

Іти, а не бігти через дорогу. 

- Допомагати в переході вулиці тим, хто цього потребує, людям 

похилого віку, малюкам. 

- Стримувати тих, які своєю недисциплінованою поведінкою 

створюють аварійні ситуації на дорогах. 

 

РОЗРОБИВ                                                ______________          _____________ 

УЗГОДЖЕНО:  

Інженер з охорони праці                          _____________           ____________ 
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Галицький коледж 

імені В’ячеслава Чорновола 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Директор Галицького коледжу 

імені В’ячеслава Чорновола 

_________________М. П. Баб’юк 

Наказ № 01/81 від 27.08.2014 р. 

 

ІНСТРУКЦІЯ №17 

з безпеки життєдіяльності 

 

Правила поведінки студентів при переїзді на всіх видах транспорту 

 

1. Чекати автобус, тролейбус на спеціальних зупинках, а якщо їх немає, то 

на узбіччі. Чекаючи на транспорт, не виходьте на проїжджу частину, не 

відділяйтесь від групи, не бігайте, не шуміть. 

2. Коли приїхав автобус (тролейбус) почекайте, поки вийдуть пасажири, а 

потім по черзі заходьте в салон. 

3. Посадку здійснювати при повній зупинці транспорту через середні і задні 

двері. 

4. Під час посадки не скупчуватися, заходити у порядку черги. 

5. На проходах не виставляти речі, сумки, чемодани. 

6. При русі транспорту: 

- поступитися місцем людям похилого віку, пасажирам із маленькими 

дітьми; 

- триматися за поручні, поводитися спокійно; 

- не штовхатися і не бігати по салону; 

- не висовуватись з вікон; 

- не спиратися а двері. 

7. При висадці виходити через передні двері. 

8. Виходити, не штовхаючись, за чергою. 

ЗАБОРОНЕНО: сідати при русі транспорту, їхати на підніжках і виступах. 

9. Не спішити при переході через дорогу, пам'ятати і дотримуватись правил 

для пішоходів, а також правил переходу через залізничну колію. 

 

 

РОЗРОБИВ                                                ______________          _____________ 

 

УЗГОДЖЕНО:  

Інженер з охорони праці                             _____________           

____________ 
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Галицький коледж 

імені В’ячеслава Чорновола 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Директор Галицького коледжу 

імені В’ячеслава Чорновола 

_________________М. П. Баб’юк 

Наказ № 01/81 від 27.08.2014 р. 

 

ІНСТРУКЦІЯ №19 

з безпеки життєдіяльності 

при переїзді на залізничному транспорті і знаходженні 

поблизу залізничного полотна 

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ: Залізнична дорога - це зона підвищеної небезпеки. 

1. Будучи поблизу залізничної станції або залізничної дороги будьте 

обережні. 

2. Переходити залізничні рейки тільки в дозволеному місці. Виграючи 

хвилину - ви можете втратити життя. 

3. При русі поїзда відійдіть від залізничного полотна на віддаль не менше 3- 

х метрів. 

4. Будучи на пероні чи платформі, уважно слухайте об'яви диктора і строго 

їх виконуйте. 

5. Не переходьте залізничні переїзди безпосередньо перед транспортними 

засобами, що наближаються. 

6. Не зупиняйтесь без необхідності на залізничному переїзді. 

7. При посадці у вагон заходьте тільки після повної зупинки поїзда. 

 

 

БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ! 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!  Обережність, уважність забезпечить вашу особисту 

безпеку. 

 

 

РОЗРОБИВ                                                ______________          _____________ 

 

УЗГОДЖЕНО:  

Інженер з охорони праці                             _____________           

____________ 
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додаток 2 

ГАЛИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ 

імені В'ячеслава Чорновола 

НАКАЗ 

 

Від ________2016р.                            м. Тернопіль                            № _________ 

 

Про проведення інструктажів 

з охорони праці і  

безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчального процесу в установах і закладах освіти , затвердженого 

наказом Міністерства науки і освіти України від 02.08.2001р. №563 та 

Положення про навчання з питань охорони праці та з метою запобігання від 

нещасних випадків 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Завідувачам відділень, директору гімназії: 

1.1 Організувати проведення наставниками (кураторами) Вступного 

інструктажу з безпеки життєдіяльності із студентами та учнями перед початком 

навчальних занять один раз на рік із відміткою про проведення інструктажу на 

окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.  

1.2 Організувати проведення викладачами, наставниками (кураторами), 

майстрами виробничого навчання, проведення із студентами інструктажів з 

безпеки життєдіяльності і охорони праці. 

1.2.1 Первинний: 

на початку навчального року (згідно діючих інструкцій з охорони праці і 

безпеки життєдіяльності); наприкінці навчального року перед початком 

канікул; за межами закладу освіти, де навчально – виховний процес пов’язаний 

з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів; 

на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, спортивному залі; 

перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних 

матеріалів, інструментів, приладів; 

первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного 

практичного заняття (практичної, лабораторної роботи, тощо) реєструється в 

журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмету 

в розділі про запис змісту заняття. 

1.2.2 Позаплановий: 

 у разі порушення вимог нормативно – правових актів з охорони праці; 

 при зміні умов виконання навчальних завдань; 

 у разі нещасних випадків за межами коледжу. 

1.2.3 Цільовий: 
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 у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, екскурсії, 

туристичні походи, спортивні змагання); 

 під час проведення громадських позанавчальних робіт. 

2. Запис про проведення інструктажів проводиться в Журналі реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці, пожежної безпеки і безпеки 

життєдіяльності, який зберігається у кожному кабінеті, лабораторії, 

майстерні, спортивному залі; у завідуючих відділень у папці Охорона 

праці. 

3. Контроль за виконання даного наказу покласти на інженера з охорони праці 

 

Директор коледжу                                                            М.П. Баб’юк 


