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1. Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності при 

проходженні навчальної гідрометричної практики  

 

1.1 Загальні вимоги до організації безпечного проведення 

гідрометричних робіт 

 

До проходження навчальної гідрометричної практики  

допускаються тільки студенти, які пройшли інструктаж з безпеки 

життєдіяльності та безпечним методам роботи. 

Обов'язкове  навчання студентів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності проводиться у вигляді інструктажу на робочому 

місці, який проводить керівник практики. 

Метою інструктажу на робочому місці є ознайомлення студентів із:  
• виробничою обстановкою за місцем проведення практики;  

• правилами внутрішнього розпорядку; 

• правилами охорони праці та безпеки життєдіяльності при 

виконанні гідрометричних робіт; 
• небезпечними моментами в роботі біля водних об’єктів;  

• правилами надання першої допомоги у разі нещасних випадків.  

Результати інструктажу на робочому місці фіксуються у 

спеціальному журналі. 
Студент зобов’язаний: 

• знати і виконувати вимоги цієї інструкції і нормативних актів про 

охорону праці, пожежну безпеку, правила поводження з 
машинами, механізмами, устаткуванням, користування засобами 

колективного та індивідуального захисту; 

• додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку 

НУВГП; 

• 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 місцях проведення практики; 

• виконувати лише ту роботу, яка доручена керівником практики і 
по якій студент пройшов інструктаж, навчання та перевірку знань 

з питань охорони праці; 
• не приступати до роботи у стані алкогольного, наркотичного або 

медикаментозного сп’яніння, хворобливому та стомленому стані; 
• не знаходитись на практиці у позаробочий час без відповідного 

дозволу керівника практики; 
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• студент має право відмовитися від дорученої роботи, якщо 

створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи 

здоров’я, або для людей, які його оточують, або для виробничого 

середовища довкілля. 

Студенти, які порушують Правила охорони праці та безпеки 

життєдіяльності притягуються до адміністративної відповідальності 
(оголошення догани, відсторонення від проходження  навчальної 
практики, відрахування з університету), а в особливих випадках 

притягуються до кримінальної відповідальності згідно діючого 

законодавства. 

Відповідальними за безпеку життєдіяльності при проведенні 
польової практики з гідрометрії є:  

• за курс у цілому - завідувач кафедри; 

• за окрему академічну групу – керівник практики (викладач); 

• за бригаду - бригадир із числа студентів. 

Керівники практики призначаються наказом ректора інституту. 

Вони щоденно організовують необхідні заходи, ведуть контроль за 

виконанням правил охорони праці та безпеки життєдіяльності 
студентами. 

Контроль за організацією та проведенням роботи з охорони праці 
та безпеки життєдіяльності під час навчальної практики покладається 

на завідувача кафедри. Контроль за своєчасно проведений інструктаж 

з навчальної практики покладається на службу охорони праці.  
В порядку громадського навантаження вибирається громадський 

інспектор охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
Громадські інспектори обираються на період практики загальними 

зборами академічної групи, відкритим голосуванням. Кожна група 

обирає одного громадського інспектора з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності на кожну бригаду. 

Громадські інспектори з охорони праці сприяють запобіганню 

порушень охорони праці та безпеки життєдіяльності та допомагають 

запобіганню причин травматизму. При виявлених порушеннях правил 

і норм охорони праці та безпеки життєдіяльності, громадські 
інспектори реєструють порушення та надають пропозиції, щодо 

усунення порушень у журналі пропозицій установленою формою. 
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1.2  Вимоги правил безпеки перед початком роботи 

Розпорядок проведення польових робіт забороняє студентам 

залишати місце проведення практики без дозволу керівника практики. 

Основними причинами виробничого травматизму при 

гідрометричних роботах можуть бути: 

� відсутність або незадовільне проведення інструктажу й навчання з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

� відсутність або недостатній нагляд за роботою; 

� незадовільний стан виробничої дисципліни; 

� непридатність до роботи на воді за станом здоров'я; 

� падіння у воду, невміння плавати й надавати допомогу; 

� незадовільний стан судна й невміння швидко й технічно 

правильно усувати ушкодження корпусу судна; 

� невміння гребти; 

� відсутність (або недостатність) рятувальних засобів або невміння 

правильно користуватися ними; 

� несправність інструментів; 

� застосування небезпечних видів робіт. 
Кожна бригада повинна отримати повний комплект справних 

інструментів, прилади, інвентар, рятувальні засоби. 

Інструменти, прилади та рятувальні засоби отримує згідно акту 

матеріальної відповідальності бригадир і закріплює його  персонально 

за кожним студентом на весь період практики. 

Кожен студент, який помітив несправність інструментів й 

приладів, зобов’язаний повідомити про це бригадира, чергового 

лаборанта та керівника практики, які проводять заходи щодо усунення 

несправності. 
Сокири повинні насаджуватися на міцні сокирища (рукоятки), 

сокирище розклинюється зверху залізними клинками. Передавання 

сокир однієї особи іншій дозволяється тільки сокирищем вперед. 

Під час проходження практики необхідно дотримуватись  норми 

перенесення вантажів вручну. Забороняється до перенесення на 
відстань понад 60 м вантажів понад: 

- для дівчат до 18 років - 8 кг; 
- для юнаків до 18 років - 16 кг; 
- для жінок  - 10 кг; 
- для чоловіків - 50 кг. 
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Влітку під променями сонця необхідно працювати з покритою 

головою. У найбільш жаркі години дня, необхідно припинити роботу 

та перенести її на ранні ранкові й передвечірні години дня.  

Забороняється працювати й пересуватися без взуття (босоніж),  

лягати на сиру землю. 

Під час грози необхідно сидіти в наметі подалі від опорних стовпів 

і, по можливості, на ізолюючих засобах (надувні матраци, рятувальні 
жилети). 

На місці проведення гідрометричних робіт повинні бути похідні 
аптечки. 

Студент, який одержав навіть легкі ушкодження, повинен негайно 

сповістити про це керівника практики. 

Перша допомога при нещасному випадку, при захворюванні (до 

одержання лікарської допомоги) надається на місці. У випадках 

важкого поранення або захворювання потерпілого необхідно негайно 

направити в лікувальну установу. 

 

1.3 Вимоги правил безпеки під час практики 

 

1.3.1.  Гідрометричні роботи, пов'язані з використанням  човна 

 

Усіма плавзасобами (човнами) розпоряджається керівник практики, 

й без його дозволу судном можна користуватися тільки у випадках 

необхідності надання негайної допомоги на воді. 
До робіт з човном допускаються тільки ті студенти, які вміють 

плавати й гребти. Крім того до осіб, що беруть участь у проведенні 
робіт на воді,  висуваються серйозні вимоги за станом здоров’я.  

До причин хвороб, що не дозволяють допустити до роботи на воді 
відносяться: запаморочення; слабосилля; ознаки того, що людина 

перебуває в нетверезому або у неадекватному стані; наявність інших 

фізичних вад.  

Перед посадкою в човен необхідно ознайомитись із правилами 

користування човном, переконатися в його справності, перевірити 

наявність якорів, весел, водозливних та рятувальних засобів. 

Правильно вкласти та закріпити прилади та інструменти (важкий 

вантаж кладуть на дно). При посадці на човен необхідно: одягнути 

рятувальний пояс або жилет, входити в човен по одному, не ставати 

на лавки та не сідати на борти.  
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При користуванні човном не допускається його перевантаження. 

На кожному човні повинні бути чіткі й великі написи на бортах про 

вантажопідйомність, тобто про кількість допущених до посадки 

людей. 

Всі відібрані для роботи човни повинні мати: 

� справний корпус, що не виявляє течі як нижче, так і вище 

ватерлінії; 
� справні весла й ключини (кочети), ключини (кочети) повинні мати 

шкерти й прив’язуватись до човна; 

� необхідні рятувальні засоби: рятівні круги; окрім того кожен 

працюючий  на човні повинен бути одягнений в рятівний жилет; 
� вздовж борту повинна бути закріплена мотузка, за допомогою якої 
людина, що потрапила за борт, могла би триматися; 

� черпак або ємність для вичерпування води, яка потрапила в човен. 

При перетинанні річки двома човнами в протилежних напрямках 

поступається шляхом той човен, що йде нижче за течією річки. 

Під час завантаження та розвантаження човнів вони повинні бути 

одночасно причалені з носу, і з корми. 

Вхід у човен і вихід з човна дозволяється тільки по одній людині. 
Треба заздалегідь передбачити розміщення людей і приладів для того, 

щоб уникнути їхнє переміщення під час роботи.  

Розміщення людей й обладнання в човні повинне бути 

рівномірним. Вантаж необхідно розмістити якнайнижче й 

зосереджувати на середині човна. 

Безпека користування човнами залежить від міцності прикріплення 

до човна банок (лавок для веслярів), носових і кормових бесідок, 

наявності у човні дощатого настилу (слані). Навпроти лавок для 

веслярів повинні бути влаштовані упори для ніг. 
Спускати човен у воду потрібно тільки в призначеному для цього 

місці. Витягати човен на берег потрібно на килі, не допускаючи 

ковзання бортами. 

Підходити до берегу або до інших судів потрібно тільки на малому 

ході. Під час причалювання до пристані слід уникати різких ударів об 

борт човна. 

Всі роботи із човна виконуються сидячи. 

Перед початком робіт необхідно систематично й ретельно оглядати 

човен. При виявленні ушкоджень або несправностей необхідно 

негайно сповістити про це керівника практики. 
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До керування моторними човнами й катерами допускаються тільки 

спеціально підготовлені особи, що мають на це посвідчення, видане 
водною інспекцією. 

Під час робіт на човнах забороняється: 

� стояти в човні; 
� купатися із човна; 

� переважуватися через борт човна; 

� пересуватися по човні й здійснювати різкі рухи; 

� пересаджувати людей з одного човна в інший; 

� користуватися для сидіння дошками, покладеними на борт; 
� заміняти дощатий настил у човні випадковими дошками; 

� причалюватись за мости, судна, що рухаються або обстановочні 
знаки на воді; 

� підходити близько до суден, катерів, моторних човнів, що 

рухаються та перетинати їх курс; 

� віддалятися на човні за межі зони роботи без дозволу керівника; 
� перевозити сторонніх осіб; 

� вкладання вантаж на банки та вище їх; 

� користуватися веслами для відштовхування човна від берега та 
пересування по мілкому  місцю; 

� допускати крен, великий диферент; 
� стрибати в човен (або вистрибувати з його) або кидати в нього 

вантаж; 

� відпливати від берега при швидкості течії вище 2,5 м/с і при 

сильному зливовому дощі; 
� залишати човни не причаленими. 

 

1.3.2. Промірні роботи 

 

При проведенні промірних робіт жердину або штангу слід закидати 

із верхнього, за течією, борта, трохи вперед по її руху з таким 

розрахунком, щоб взяти відлік глибини в той момент, коли жердина 
(штанга) стане вертикально. Якщо жердину  закидати з нижнього (за 
течією) борта, то човен може наплисти на жердину,  і жердя  може 
опинитись викинутим за борт. 

У випадку, якщо жердина міцно зачепиться за яку-небудь 

перешкоду на дні річки, її потрібно негайно відпустити. 

При промірних роботах ручним лотом забороняється ставати на 
борти, банки (лавки) човна й перегинатися за борт. 
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При застосуванні лота масою більше 10 кг необхідно 

використовувати для його опускання і підйому гідрометричну лебідку. 

 

 

 

1.3.3 Гідрометричні роботи, пов'язані з натягнутим  

через річку тросом 

 

Натягування тросу через річку для проведення  гідрометричних 

робіт допускається тільки за наявності дозволу організацій, що 

виконують функції нагляду за судноплавством на цій річці. 
При натягуванні тросу через річку повинна бути передбачена 

можливість швидкого опускання тросу для пропуску суден, моторних 

човнів, плотів та ін. 

При низько натягнутому тросі потрібно організувати безперервне 

спостереження за суднами й човнами й забезпечувати своєчасний 

спуск тросу для пропуску суден і плотів. 

Пересуватися по тросу треба тільки сидячи в човні, на руках 

повинні бути рукавиці. 
При роботі із тросом забороняється: 

� залишати натягнутий трос на ніч, а також натягати його при 

поганій видимості; 
� триматися за трос голими руками; 

� підходити до тросу, при швидкостях більше 0,3 м/с, з верхньої 
сторони; 

� закріплювати човен за трос наглухо в носовій частині. 
 

1.3.4 Купання у відкритих водоймах 

 

Купання варто проводити організовано, забезпечивши необхідну 

страховку тим, хто купається. 

Перед купанням варто відпочити, розігрітим входити у воду не 

дозволяється. 

Під час купання не можна доводити тіло до ознобу. У воді 
дозволяється перебуває не більше 15 хв. Довге перебування у воді 
веде до переохолодження тіла й небезпечних для життя судом. 

З появою судом необхідно постаратися розтягти скорочені м'язи й 

покликати кого-небудь. 
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Захлинувшись необхідно негайно зупинитися, підняти голову й 

відкашлятися. 

Із сильної течії  випливають навскіс її напрямку. 

Заплутавшись у водоростях, потрібно, не роблячи різких рухів, 

почати руками спокійно звільнятися від них. 

Після їжі дозволяється купатися тільки через 1-1,5години. 

При купанні забороняється: 

� запливати далеко від берега; 

� підпливати близько до минаючого судна, човна, катера й ін. 

� підніматися на технічні попереджувальні знаки, буї, бакени й ін.; 

� стрибати у воду в місцях, де невідома глибина, а також стрибати у 

воду із човна, плотів, катерів, мостів, причалів; 

� користуватися для плавання дошками, камерами від м'ячів й ін.; 

� балуватися у воді, особливо з тими, хто погано плаває; 
� жартуючи кричати: «Тону! . . Допоможіть! . . Урятуйте! . .». 

 

1.4 Вимоги правил безпеки в аварійних ситуаціях 

 

Під час аварії працюючі на річці повинні засвоїти наступні правила 
поведінки: 

1.  У разі перекинення човна: 

� не пливти від перекинутого човна до берега, а триматися за нього і 
разом з ним підпливати до берега; 

� намагатися звільнитися від усіх зайвих речей та одягу, який можна 
скинути з себе; 

� якщо з берега організується активна допомога, то не поспішати 

пливти до берега, а берегти сили й намагатися триматися на плаву; 

� в човен, що прийшов на допомогу не слід влізати з борту, щоб не 

перекинути його; 

2.  У разі падіння людини за борт, або при виявленні потопаючого: 

� негайно прийняти заходи по врятуванню, викликати допомогу 

подачею звукових сигналів; 

� до потопаючої людини наближаються кормою; 

� у випадках, коли людина сама тримається за корму (руки зведені 
судомою або загублена свідомість), його втягують у човен; 

� якщо рятувальників декілька, один з них стрибає у воду й, 

підштовхуючи потерпілого, допомагає витягнути його з води; 
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� якщо рятувальники самі не в змозі втягти потерпілого в човен, 

його обв'язують під руки мотузкою й повертають спиною до човна 
(під час руху його голова повинна виступати над човном); 

� якщо потопаючий знепритомнів, його втягують у човен і негайно 

роблять штучне дихання й закритий масаж серця і якнайшвидше 

транспортують до місця, де потерпілому надають необхідну 

допомогу; 

� у тих випадках, коли немає човна або неможливо використати 

рятувальні засоби через сильний вітер, хвилі, сильної течії, а 
також коли потопаючий втратив здатність реагувати на предмет, 
що йому кидають, допомогу роблять уплав. При цьому 

рятувальник зобов'язаний добре плавати й діяти спокійно, 

упевнено, рішуче й швидко. Його дії умовно ділять на такі етапи: 

вхід у воду, підплив до потерпілого, пошуки потерпілого під 

водою, звільнення від захоплень, транспортування до берега й 

застосування різних прийомів для порятунку життя, надання 

першої допомоги; 

3. У разі виникнення пожежі необхідно: 

� негайно повідомити пожежну охорону за телефоном «101»; 

� прийняти всі міри до евакуації людей із приміщення; 

4.  При значному вітрі роботу на воді потрібно закінчувати та пливти 

до берега, при цьому, щоб уникнути перекидання човна слід 

пливти впоперек гребеню хвилі;  
5.  Якщо човен отримав значне пошкодження, роботу необхідно  

негайно закінчити та підпливти до найближчого берега; 
6.  При нещасних випадках необхідно: 

� надати першу медичну допомогу з подальшим відправленням 

потерпілого до найближчого медичного пункту; 

� обов’язково повідомити про аварію, або ситуацію, що може до неї 
привести, керівника практики або завідуюча кафедри. 

 

1.5. Перша долікарська допомога 

 

Кожен студент повинен вміти надати першу медичну допомогу. 

При ударах необхідно забезпечити потерпілому повний спокій, 

накласти на місце удару холодний компрес. При ударах із синцями 

не слід класти примочки, місце удару необхідно змастити настойкою 

йоду і накласти пов’язку. 
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При розтягненні зв’язок суглобів — підняти хвору кінцівку до 

гори. Накласти холодний компрес і створити повний спокій до 

прибуття лікаря. 

При вивихах — зробити підтримуючу пов’язку, яка забезпечить 

нерухомість вивихнутої кінцівки і застосувати холодну примочку. Без 
лікаря суглоби не виправляти. 

При переломах кінцівок — накласти шини так, щоб вони 

захоплювали два найближчих до перелому суглоби. Шини 

прибинтувати до кінцівок. При відкритих переломах насамперед слід 

накласти на рану стерильну пов’язку (індивідуальний пакет). 
Залишати джут на рані можна не більше двох годин, в іншому разі 

можливе омертвіння тканини. 

При закритих переломах — покласти потерпілого в зручне 

положення, виключаючи можливість руху ушкодженої частини тіла. 
Потім потрібно накласти на ушкоджену кінцівку шину з будь-яких 

підручних засобів (дощок, палок) та перев’язати бинтами, пасками 

або мотузками. 

При відкритому переломі — спочатку змазати шкіру біля рани 

йодною настойкою, не торкаючись рани руками, та накласти 

стерильну пов’язку. 

При підозрюваному переломі хребта необхідно потерпілого 

обережно покласти на дошку, не підіймаючи його, або повернути його 

на живіт обличчям вниз, слідкуючи при цьому щоб тулуб його не 

перегинався і не пошкодив спинний мозок. 

При можливому переломі черепа (запаморочений стан після удару 

голови, кровотеча з вух або з рота)  необхідно прикласти до голови 

холодний предмет (грудку з льоду або снігу, холодну воду або 

холодну примочку).  

При кровотечах необхідно негайно зупинити кровотечу. Для цього 

слід накласти на рану тугу пов’язку і підняти кінцівку. Можна також 

попередньо притиснути пальцями судини, а потім накласти джгут, 
тугу пов’язку вище рани. Джгут накладається тільки на кінцівки, де 

судини можна легко притиснути до кістки. Залишити джгут на ранах 

можна не більше 2 годин, в іншому разі можливе омертвіння тканин. 

При запорошенні очей — промити очі розчином борної кислоти 

(одна чайна ложка на склянку води) чи чистою перевареною водою. 

При перегріванні. В легких випадках потерпілого покласти в 

затіненому місці, давати необмежену кількість питного. В тяжких 

випадках перенести його в затемнене місце, роздягнути, обмити тіло 
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прохолодною водою, прикласти холодні компреси на голову, шию, 

ділянку серця. Дати понюхати вату, змочену нашатирним спиртом. 

Якщо порушується серцева діяльність, зупиняється дихання, почати 

робити штучне дихання. 

При зупинці дихання негайно робити штучне дихання „рот в рот” 

та непрямий масаж серця. Для цього під лопатки потерпілого 

потрібно підкласти валці із одягу. Закинути голову назад та через 
марлю або носову хусточку вдувати повітря в рот потерпілого, 

спочатку закривши його ніс. Після кожного вдихання звільняють ніс 
та рот потерпілого для вільного видиху. При непрямому масажі 
серця потрібно натискати долонею руки на нижню частину грудної 
клітки один раз в секунду, після трьох натискань робити перерву на 

2 секунди і так продовжувати до появи самостійного дихання у 

потерпілого.  

Ефективний спосіб штучного дихання „з рота в рот”. 

При правильному проведенні штучного дихання і масажу серця у 

потерпілого з’являються такі ознаки оживлення: поліпшується колір 

обличчя, з’являються самостійні дихальні рухи, які стають 

рівномірними звужуються зіниці. 
Вузькі зіниці вказують на достатнє постачання мозку киснем. 

Навпаки, початок розширення зіниць свідчить про погіршення 

кровопостачання мозку киснем. Припинення заходів долікарської 
допомоги потрібно тільки в тому випадку, коли наступила біологічна 
(неповторна) смерть. Ознаки її: відсутність власних дихальних рухів у 

потерпілого понад 1 годину, різко розширені зіниці, які залишаються 

без змін, незважаючи на тривале (понад 1 год.) проведення штучного 

дихання і масажу серця. 

Допомога потопаючим. 

Кожен студент зобов'язаний уміти вчасно надати допомогу 

потопаючий і вчасно зреагувати, для рятування життя потерпілого. 

При нещасному випадку або коли людина потрапила у скрутний 

стан, насамперед, варто швидко оцінити обстановку: віддаленість 

потопаючого від берега, наявність рятувальних і підручних засобів, 

погодні умови (сила вітру, освітленість, туман, температура води й 

ін.). 

Якщо потопаючий перебуває у воді зовсім близько від берега - на 

відстані 1-3 м, цілком достатньо буде простягнути йому руку, ціпок, 

вудку, рейку або ж кинути мотузку. 
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Якщо потерпілий перебуває на відстані 3-15 м від берега, йому 

кидають який-небудь плаваючий предмет, схопившись за який він 

може втримуватися на поверхні води. Такими предметами можуть 

бути рятувальні кола, жилети, нагрудники, пояси, рятувальні кулі 
Суслова й ін. 

Якщо людина потрапила в лихо на відстані понад 15 м від берега, 

кинути на таку відстань жилет або рятувальне коло важко. У таких 

випадках використають метальні рятувальні засоби. 

Якщо підручних засобів немає або потопаючий перебуває на 

значній відстані від берега, допомагати потрібно із човна, катера або 

вплав. 

 

1.6. Вимоги правил  безпеки при закінченні роботи 

 

По завершенні робіт необхідно перевірити наявність усіх студентів.  

Керівник практики проводить інструктаж про організоване 
повернення на базу. При цьому прокладається безпечний маршрут 

руху. Громадські інспектори з безпеки  життєдіяльності продовжують 

виконання своїх обов’язків до повернення на базу та забезпечують 

здачу засобів безпеки отриманих на кафедрі. 
 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Наставление по технике безопасности при производстве 

гидрологических и гидрохимических исследований. Изд. геогр. фак. 

МГУ, 1863.  

2. Шмидт С.В. Техника безопасности при гидрологических работах. 

Гидрометеоиздат, 1984.  

3. Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності №7 при 

проходженні навчальної гідрометричної практики з студентами на 

кафедрі водогосподарської екології, гідрології та 

природокористування. Рівне: НУВГП. – 4 с.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


