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1. ВСТУП 

      Технологічна практика - складова частина процесу 
підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.170202 

«Охорона праці». 

      Відповідальність за організацію і контроль практики несе 
деканат факультету, відповідальність за проведення і 
навчально-методичне керівництво здійснює випускова 
кафедра. Технологічна практика проводиться на базах, які 
відповідають вимогам програми і з якими укладено угоди. 

При підготовці фахівців за цільовими угодами з 
підприємствами, організаціями, установами проходження 
практики студентами передбачається. 
      Базами практики для студентів напряму підготовки 

«Охорона праці» можуть бути організації та установи будь-
якої форми власності. 
      Оформлення практиканта на роботу і прикріплення до 
нього керівника практики від виробництва здійснюється 
наказом керівника організації. 
      Дані методичні вказівки розроблено відповідно до 
«Положення про проведення практики студентів вищих 
учбових закладів України», затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від 8.04.1993 р. №93 та робочої 
програми з проходження технологічної практики для 
студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона 
праці». 

 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 
ПРАКТИКИ 

Мета технологічної практики – це закріплення та 
розширення теоретичних знань, що отримав студент в 
університеті при вивченні спеціальних дисциплін, оволодіння 
сучасними методами і формами управління охороною праці 
на виробництві, набуття виробничих навичок з вибраної 
спеціальності шляхом безпосередньої участі у виробництві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

      Завдання практики: 

- ознайомлення з основами технологічних процесів, в тому 
числі і операцій,що забезпечують безпеку праці; 
- вивчення системи управління охороною праці в  організації; 
- вивчення посадових обов’язків керівників структурних 
підрозділів, в тому числі і з питань охорони праці; 
- вивчення економічного стимулювання охорони праці, 
наукової організації праці, планування заходів і коштів на 
охорону праці; 
- вивчення питань, пов’язаних з роботою служби охорони 
праці на підприємстві, основні завдання служби, 

функціональні права та обов’язки, посадові інструкції, 
відомчі положення про охорону праці, контрольні заходи з 
перевірки стану охорони праці; 
- ознайомлення із станом та умовами виробничої санітарії та 
гігієни праці;  
- вивчення порядку розслідування і обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на підприємстві; 
- ознайомлення з проведенням навчання і атестації 
працюючих, проведенням інструктажів і їх оформленням; 

- ознайомлення з проведенням атестації робочих місць на 
відповідність вимогам державних нормативних актів з питань 
охорони праці; 
- ознайомлення з постановкою та практичним вирішенням 

питань охорони праці, виробничого середовища; 
- збір матеріалів для виконання дипломного проектування. 
      Після проходження виробничої практики студент 
зобов’язаний: 

      знати: 

- технологію організації охорони праці на виробництві; 
- організаційно-правові питання охорони праці, основи 
фізіології, гігієни праці і виробничої санітарії, промислової та 
пожежної безпеки, що визначені нормативно-правовими 

актами з охорони праці; 
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      вміти: 

- науково обґрунтовувати відповідні заходи захисту; 
працюючих від негативного впливу умов праці та втілювати 
їх у виробничу діяльність з метою отримання позитивного 
впливу умов праці на організм людини, її працездатність, 
якість та продуктивність праці; 
- приймати такі інженерно-технічні рішення, за яких 
організація праці, обладнання та машини, що задіяні у 
виробничому процесі, не ставали джерелом потенційних 
небезпек з небажаними наслідками; 

- раціонально використовувати основні виробничі фонди та 
підвищувати економічні результати виробничої діяльності; 
- здійснювати та вдосконалювати шляхи використання 
колективних та індивідуальних засобів захисту працюючих у 
структурних підрозділах  організації. 
 

3. ЗМІСТ ТА ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  
ПРАКТИКИ 

      Під час проходження технологічної практики студент 
зобов’язаний вивчити і відобразити у звіті наступні питання: 
- загальні відомості про підприємство, схему 
підпорядкованості підрозділів; 
- види машин, механізмів, інструментів і пристроїв, які 
застосовуються при  виконанні певних видів робіт; 
- методи і способи забезпечення безпечних умов праці при 

виконанні різних видів робіт; 
- організацію роботи служби охорони праці на підприємстві, 
призначення служби і основі завдання, що повинні 
вирішуватися, функціональні права та обов’язки спеціалістів, 
їх відповідальність; 
- стан виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на підприємстві; 
- вивчити технологію контролю виконання вимог з охорони 

праці посадовими особами підприємства; 
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- навести недоліки, які буди допущені робітниками і 
інженерно-технічними працівниками при організації і 
виконанні  робіт; 
- навести приклади практичного вирішення питань безпеки 
праці. 
 
№ 

з\п 

Теми Кількість 
годин 

1 Оформлення проходження виробничої 
практики на підприємстві. Проходження 
вступного інструктажу у відділі охорони 
праці. 

6 

2 Проходження первинного інструктажу з 
охорони праці на робочому місці. Знайомство 
з базою виробничої практики. 

6 

3 Ознайомлення з переліком документації з 
охорони праці що є в організації 

6 

4 Організація і проведення вступного 
інструктажу  з охорони праці і його 
оформлення. Організація  і проведення 
первинного, повторного, позапланового і 
цільового інструктажів з охорони праці та їх 
оформлення. Ознайомлення з системою 

управління охороною праці в  організації, 
посадові обов’язки керівника організації і 
керівників структурних підрозділів з питань 
охорони праці. 

23 

5 Вивчення проектної документації. 
Ознайомлення з проектами виконання робіт 
технологічними картами на окремі види робіт. 
Питання охорони праці в проектній 
документації. 

23 

6 Ознайомлення з станом виробничого 
травматизму і професійних захворювань на 
підприємстві. Акти  Н-5,  Н-1, П-3, П-4, П-5. 

Акти спеціального розслідування. 
Розслідування та облік аварій в  галузі. 

23 
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7 Ознайомлення з методами випробовування і 
контролем якості при виконанні різних видів 
робіт. Ознайомлення з організацією роботи 
служби охорони праці на підприємстві, 
призначення служби, її завдання і права. 

23 

8 Ознайомлення з організацією використання 
машин і механізмів, що задіяні  при виконанні 
робіт. 

14 

9 Виконання індивідуального завдання. 8 

10  Оформлення звіту з технологічної практики 8 

11 Захист звітів з технологічної практики перед 
комісією, що створюється на підприємстві. 

4 

 ВСЬОГО 144 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

      Індивідуальні завдання на практику повинні включати: 
- вивчення найбільш уразливих, з точки зору промислової 
безпеки, елементів технологічних процесів; 
- аналіз виробничого травматизму, професійних захворювань 
та аварій на підприємстві; 
- контроль за станом умов і безпекою праці; 
- аналіз метеорологічних умов при виконанні робіт в період 
практики; 

- нормативно-технічну документацію, яка регламентує 
вимоги до якості  робіт; 
- аналіз та характеристику санітарно-побутових умов праці 
робітників; 
- технологічні схеми виконання двох-трьох видів робіт з 
характеристикою їх оптимальності; 
- способи забезпечення безпечної роботи машин та 
механізмів при виконанні  робіт; 
- стан виробничої санітарії та гігієни праці на підприємстві; 
- організацію навчання безпечним методам праці та 
інструктаж на виробництві; 
- дотримання вимог стандартів з безпеки праці на 
підприємстві; 
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- вимірювання та випробування техніки на підприємстві і 
форми обліку її наявності; 
- засоби пожежогасіння, які передбачені на виробництві; 
- заходи пожежної профілактики при виконанні різних видів 
робіт; 
- вивчення нових матеріалів і виробів, які використовуються 
на виробництві; 
- визначення рівня механізації праці на виробництві. 
 

5.  ЗМІСТ, ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРАКТИКИ  

І ПОРЯДОК ЙОГО ЗАХИСТУ 

 

      Звіт про проходження технологічної практики повинен 

мати наступні розділи: 

      - Вступ: 

      У цьому розділі вказується місце, строки проходження 
практики, назва об’єкту, його призначення, відомча 
приналежність. 
      - Загальні відомості про організацію. 

      Наводяться дані про організаційну структуру бази 
практики, функціональні обов’язки окремих підрозділів і 
посадових осіб, включаючи її обов’язки з охорони праці. 
Вказується схема структури управління, дається 
характеристика технічного рівня організації, наявність 
технічної документації, запровадження методів наукової 
організації праці, системи поопераційного контролю якості 
будівництва, висвітлюються питання стандартизації, 
розкривається характер роботи служби охорони праці (її 
підпорядкування, основні функції, права). 
      - Методи виконання робіт і стан безпеки праці. 
      Це однин із основних розділів, де наводяться технологічні 
схеми виконання робіт з розміщенням машин, механізмів, 
оснащення і пристроїв, що застосовуються. Організація 
робочих місць. Вказуються заходи з безпеки праці, гігієни та 
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санітарно-побутового обслуговування робітників, охорони 
навколишнього середовища. 
      Особливу увагу необхідно приділити виконанню вимог  
правил безпеки в тих видах робіт, де брав участь сам студент. 
      Якщо на об’єкті за період практики спостерігались 
випадки порушень вимог правил безпеки, тоді вони повинні 
бути відображені у звіті з детальним розглядом причин і 
наслідків порушень. 
      Потрібно висвітлити вирішення питань охорони праці в 
проектній документації при виконанні  робіт і їх 
відповідність реальним умовам виробництва. 
      Дається характеристика гігієнічних та санітарно-
побутових умов при виконанні робіт під час проходження 
практики і їх відповідність вимогам нормативної 
документації. 
      Наводиться характеристика технологічних процесів з 
точки зору їх впливу на працюючих і навколишнє природне 
середовище, а також приклади вирішення наявних проблем. 

      Вказуються заходи пожежної профілактики та засоби 
пожежогасіння, які передбачені і використовуються в  
організації. 
      Зазначаються основні обов’язки і права служби охорони 

праці, її роль в системі управління охороною праці на 
підприємстві. 
      - Індивідуальне завдання. 

      Завдання розробляється згідно з конкретно поставленою 

темою, план роботи над якою узгоджується з керівником 

практики університету. 
      - Матеріали для дипломного проектування. 

       Під час проходження практики студент повинен зібрати 

наступні матеріали, які можна було б використати при 
написанні дипломного проекту: 
- будгенплан об’єкта з нанесенням небезпечних зон, 

санітарно-побутових приміщень; 
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- розташування складських приміщень, шляхи під’їзду 
пожежної техніки; 

- технологічні карти на виконання різних видів робіт з 
запроектованими заходами з охорони праці; 
- технологічні схеми виконання робіт з розміщенням машин, 

механізмів, застосування оснащення та пристроїв; 
- схеми організації робочих місць; 
- загальні відомості про організацію, схеми підпорядкованості 
підрозділів, штат підприємства; 
- технологічні схеми з потенційними небезпечними і 
шкідливими виробничими факторами, що мають місце в 
організації; 
- методи з ліквідації небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів у проектній документації -  з метою створення 
безпечних і здорових умов праці робітників; 
- графіки і таблиці показників частоти і важкості виробничого 
травматизму, професійної захворюваності за останні 5-10 

років; 
- акти про нещасні випадки Н-5, Н-1, матеріали, які до них 
додаються; 
- інструкції з охорони праці для різних  професій. 

      - Висновки.  

      У даному розділі студент повинен відмітити свою 

допомогу виробництву, дати критичні зауваження і 
пропозиції щодо покращання організації та технології  робіт з 
урахуванням питань охорони праці на об’єкті практики. 

Висловити свої міркування про результати практики,  ступінь 
її користі,  заходи, які були б спрямовані на її покращення. 
      Після закінчення практики студент складає звіт, на 
оформлення якого календарним графіком практики 
виділяється 3 дні. До звіту додається щоденник, відгук 
керівника практики від виробництва, службова 
характеристика студента про роботу на відповідній посаді. 
      Звіт повинен бути написаний чорнилами, чітким 

розбірливим почерком з одного  боку листа паперу формату 
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А4, з полями. Опис виконання робіт і конструктивних 
елементів повинен супроводжуватись ілюстраціями у вигляді 
креслень і схем. Виконаних акуратно, згідно вимог правил 
технічного креслення. В доповненні о них можуть 
використовуватись фотографії. Креслення і ескізи 
дозволяється виконувати олівцем. Їх виконують на окремих 
аркушах і підшивають у звіт. 
      Звіт зброшуровують в обгортку з міцного паперу. об’єм 

звіту 25-30 сторінок (не враховуючи ілюстрації). 
      Звіт повинен бути повністю складений у період 
проходження практики, розглянутий і підписаний керівником 

практики від виробництва, завірений печаткою. 

      Звіт захищається студентом на виробництві перед 
комісією, до складу якої входять керівники технологічної 
практики від підприємства, від університету, керівник служби 

охорони праці підприємства. 
      Якщо студент з поважних причин не захистив звіт на 
місці технологічної практики, то дозволяється його захист 
комісією, створеною завідувачем кафедри. 

      Залік з практики оцінюється  диференційно і оцінка з 
практики враховується на рівні з іншими оцінками студента. 
      Студент, який не виконав програми практики і отримав 
незадовільний відгук на базі практики або незадовільну 
оцінку при складанні заліку, направляється на практику 
вдруге в період канікул або відраховується з університету. 

 

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА ПІД ЧАС  

ПРОХОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  ПРАКТИКИ 

6.1. Обов’язки студента: 
- до початку практики одержати від керівника практики 
НУВГП направлення, щоденник, а також прибути на 
інструктаж, який організовує кафедра охорони праці і безпеки 
життєдіяльності разом з деканатом; 
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- своєчасно прибути на базу практики та оформити своє 
прибуття у відділі кадрів; 
- негайно (2-3 дні) відправити у відділ виробничої практики 

НУВГП повідомлення встановленого зразка про прибуття на 
базу практики; 
- у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені 
програмою практики; 

- повністю виконувати діючі в організації правила 
внутрішнього розпорядку; 
- вивчати і суворо дотримуватись правил охорони праці; 
- нести відповідальність за виконану роботу; 
- щоденно робити записи в щоденнику  про виконані роботи; 

- своєчасно написати звіт і скласти залік з практики. 

6.2. Обов’язки керівника практики від НУВГП: 

- перед початком практики проконтролювати готовність  баз 
практики до прийняття студентів; 
- забезпечити проведення всіх організаційних заходів до 
початку практики (не пізніше як за 2 тижні до початку 
практики провести інструктивні збори, видати робочі 
програми, індивідуальні завдання); 
- проконтролювати забезпечення нормальних умов праці та 
побуту студентів на базі практики, виконання ними програм, 

правил техніки безпеки. 
6.3. Обов’язки керівника практики від виробництва: 
- забезпечити студентів - практикантів робочими місцями, а 
також надати їм можливість користування технічною 

документацією, довідниками та літературою; 

- забезпечити виконання програми практики, індивідуальних 
завдань, проведення екскурсій; 

- проводити обов’язкові інструктажі студентів з охорони 
праці; 
- вести табельний контроль відвідування студентами бази 
практики; 

- повідомляти ректорат університету про допущені 
порушення студентами – практикантами. 
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7. ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

 Виконання вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці (НПАОП) – це основна умова роботи на будь-
якому підприємстві.  
 Студент, який прибув на об’єкт технологічної 
практики, допускається до роботи тільки після інструктажів – 

вступного і первинного на робочому місці. Вступний 

інструктаж повинен провести інженер з охорони праці, 
первинний інструктаж на робочому місці -  керівник 
практики від підприємства. Інструктажі  обов’язково 
реєструються у відповідних журналах. 
При проходженні технологічної практики студент повинен 

ознайомитись з технологією виробничого процесу, з 
організацією робочого місця, з правилами безпеки при 
користуванні ручним електрифікованим інструментом, з 
правилами використання індивідуальних засобів і 
небезпечними моментами під час виконання робіт. 
      Найбільшу небезпеку на виробництві представляють 
ділянки з механізованими процесами виконання робіт 
(механізовані, земляні роботи, підйомно-транспортні операції 
і ін.). 

      При нещасному випадку, що трапився, потерпілому 
необхідно надати допомогу, викликати швидку медичну 
допомогу (лікаря) або направити  потерпілого в найближчий 
медичний заклад. 
      При перевезенні працівників на вантажних  автомобілях 
необхідно звертати увагу на написи і виконувати їх. Якщо 
написів немає,  то потрібно пам’ятати, що на борту 
автомобіля сидіти заборонено,  в кузові стояти не 
дозволяється. 
     Купатись у водоймах, що знаходяться на території 
підприємства, не допускається.  
      Вищеперераховані основні вимоги безпеки не вичерпують 
усіх заходів, яких необхідно дотримуватись   при 
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проходженні практики. Тому практикант повинен бути 

уважним, сумлінно вивчати інструкції і правила промислової 
безпеки під час виконання робіт на даному об’єкті. 
      Основні вимоги – бути завжди уважним, спостережливим, 

пам’ятати, що нещасні випадки в абсолютній більшості – це 
результат незнання або нехтування виконанням заходів 
безпеки. 
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5. Гігієнічна класифікація праці за показниками 
шкідливості та небезпечності факторів виробничого 
середовища, важкості та напруженості трудового 
процесу від 27.12.2001. 

6. Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
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(остання зміна 18.02.2008) 
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радіаційної безпеки» від 08.02.1995 (остання зміна 
23.12.2010) 

15. Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту від 24.03.2008 

(остання зміна 16.09.2009) 

16. Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій від 21.05.2007 
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12. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної 
дисципліни входять: 

1. www.nirs.pstu.ac.ru – праці студентів з науково-
дослідницької роботи; 

2. www.rstu.rv.ua – сайт НУВГП; 

3. www.tspu.edu.ua – сайт «Європейська кредитно-трансферна  
система». 

4. Бібліотеки: 
НУВГП – 33000 м.Рівне, вул. Приходька, 75, навчальний 
корпус №2; 

� обласна наукова – 33000, м.Рівне, майдан Короленка, 6,  тел. 22-

10-63, 22-11-74; 

5. Рівненський ЦНТЕІ – 33028, м.Рівне, вул. Замкова, 22, 

к.401, тел. 22-23-44, 62-04-49; 

� Інтернет бібліотеки: 
� www.alledu.eup.ru – бібліотека наукової літератури; 

www.aref.ilid.com.ua – каталог авторефератів та дисертацій. 
 6. Пошукові сайти: 
- www.students.ru 

- www.mavicanet.ru 

- www.usuce.dp.ua 

5. Рівненський будинок вчених – 33028, м.Рівне, вул. 
С.Петлюри, 17, тел. 222582, 265770. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


