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Інструкція № У-20
з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах 

1.Загальні положення
1.1. Інструкцію з охорони праці для здобувачів освіти розроблено відповідно
до Закону України «Про охорону праці » від 14.10.1992р ,Положення про 
організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних 
навчальних закладах №419 від 30.05.2006р, «Положення про організацію 
роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», 
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 
563, «Правил дорожнього руху України», затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, ,Положення про
організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 
освітнього процесу в установах і закладах освіти №1669 від 26.12.2017.
1.2.Інструкція з безпеки учнів під час проходження виробничого навчання та 
виробничої практики на підприємствах поширюється на всіх учасників 
навчально-виховного процесу, які перебувають на виробничому навчанні 
або виробничій практиці за межами навчального закладу.
1.3.Всі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила 
надання долікарської допомоги при характерних ушкодженнях, мати 
необхідні знання і навички користування медикаментами.

2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики:

2.1. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів перед початком виробничого 
навчання та виробничої практики.

2.1.1.Перед початком виробничої практики слід ознайомитися з 
Детальною програмою виробничої практики.

2.1.2.Перед початком виробничої практики слід чітко визначити терміни 
початку та закінчення виробничої практики та місце 
(підприємство/організацію), де буде проходити виробнича практика.

2.1.3. У разі зміни термінів проходження виробничої практики або місця 
проходження виробничої практики обов’язково повідомити майстра 
виробничого навчання про зміни, що відбулися.

2.1.4 У разі неможливості за поважних причин вчасно приступити до 



виробничої практики учні або їх батьки повинні повідомити майстра 
виробничого навчання або класного керівника, надавши заяву або медичну 
довідку , що підтверджує причину неявки.

2.2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час проходження 
виробничої практики та дорожньо-транспортного руху

2.2.1 Під час проходження виробничої практики, перебуваючи на вулиці 
та ставши учасником дорожньо-транспортного руху, необхідно чітко 
виконувати правила дорожнього руху:

- рухатися по тротуарах та пішохідних доріжках, притримуючись правого 
боку;

- за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої 
частини, йти назустріч руху транспортних засобів;

- переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зокрема 
■» підземних і наземних, а вразі їх відсутності - на перехрестях по лініях

тротуарів або узбіч;
- у місцях з регульованим рухом керуватися тільки сигналами 

регулювальника чи світлофора;
- виходячи на проїжджу частину з-за транспортних засобів необхідно 

впевнитись, що не наближаються інші транспортні засоби;
- чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках 

(зупинках), тротуарах узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього 
руху;

- на трамвайних зупинках , не обладнаних посадковими майданчиками, 
можна виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після 
зупинки трамвая;

- у разі наближення транспортного засобу з увімкненими проблисковими 
маячками червоного або синього кольору чи спеціальним звуковим 
сигналом, треба утриматись
від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;

категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати 
на ній або поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза 
пішохідним переходом або встановленими місцями;

учні повинні виконувати зазначені правила, а також інші Правила 
дорожнього руху України, знання про які отримані на уроках ПДР , 
виховних годинах, в інших навчальних спеціалізованих установах;

перебувати поблизу залізничної колії учням без супроводу дорослих 
заборонено;

учні, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти 
тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше 
пристосування.

2.3 Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час виробничої 
практики.

2.3.1 Перед початком виробничої практики відповідальний за охорону праці 
представник підприємства, де будуть проходити виробничу практику учні 
навчального закладу , та майстер виробничого навчання складають акт про 
атестацію робочих місць на відповідність вимогам охорони праці, пожежної 



безпеки , промислової санітарії та гігієни робочих місць, наданих 
підприємством для проходження виробничої практики.
2.3.2 При прибутті на місце проходження виробничої практики учень 
зобов’язаний повідомити відповідальну особу (керівника виробничої 
практики) про своє прибуття на підприємство.
2.3.3 Учні під час проходження виробничої практики забезпечуються 
спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та лікувально- 
профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для „• 
відповідних штатних працівників підприємства.
2.3.4 На місці проходження виробничої практики учень обов’язково 
проходить вступний та первинний інструктажі з охорони праці та ставить 
підписи про проходження інструктажів з охорони праці у відповідних 
журналах підприємства.
2.3.5 Безпосередньо на місці проходження виробничої в присутності

•» представника підприємства та майстра виробничого навчання складається 
протокол заліку з техніки безпеки та охорони праці, проставляються 
підсумки іспиту та підписи всіх присутніх на заліку осіб.
2.3.6 Відповідальність за проходження вступного та первинного 
інструктажів з охорони праці та техніки безпеки та дотриманням правил з 
охорони праці та техніки безпеки покладається на підприємство/установу, 
де учні проходять виробничу практику.
2.3.7 Всі учні під час проходження виробничої практики зобов’язані 
дотримуватись інструкцій з охорони праці та техніки безпеки тих 
підприємств/організацій, де вони проходять виробничу практику.
3.Вимоги безпеки життєдіяльності учнів при виникненні надзвичайної 

або аварійної ситуації.
3.1 В разі виникнення надзвичайної або аварійної ситуації необхідно:

- не панікувати , не кричати, не метушитися, чітко й спокійно виконувати 
вказівки відповідальних працівників підприємства, які перебувають поруч;

- зателефонувати майстру виробничого навчання, коротко описати 
ситуацію , повідомити про місце свого перебування;

- за можливості слід залишити територію аварійної безпеки;
- якщо ситуація вийшла з-під контролю, слід зателефонувати в служби 

екстреної допомоги за телефонами:
101-пожежна охорона;
102 - поліція;
103- швидка медична допомога
104- газова служба,

коротко описати ситуацію , назвати адресу , де відбулася надзвичайна 
ситуація, а також назвати своє прізвище, ім’я , номер свого телефону.
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