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СПИСОКСПИСОК ДЖЕРЕЛДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇІНФОРМАЦІЇ

ЗаконЗакон УкраїниУкраїни ""ПроПро охоронуохорону праціпраці". ". відвід 14.10.92 14.10.92 

№№ 26952695--ХІІХІІ ((ізіз змінамизмінами). ). 

ПоложенняПоложення пропро проведенняпроведення практикипрактики студентівстудентів вищихвищих
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СтудентиСтуденти отримуютьотримують практичніпрактичні навичкинавички підпід
часчас переддипломноїпереддипломної практикипрактики нана

підприємствахпідприємствах мм. . ХарковаХаркова ::

�� АТАТ ««ТурбоатомТурбоатом»»

�� ПАТПАТ ««ХарківськийХарківський тракторнийтракторний заводзавод»»

�� ДПДП ««ЕлектроважмашЕлектроважмаш»»

�� ДПДП ХарківськийХарківський машинобудівниймашинобудівний заводзавод
««ФЕДФЕД»»



ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ. 

За час практики студент повинен:

ознайомитись з:

� організацією діяльності служби (відділу) охорони праці
підприємства (організації , установи);

�організаційними заходами з підвищення рівня безпеки
об'єктів, поліпшення протиаварійного стану об’єктів і
територій та усунення виявлених порушень вимог щодо
дотримання техногенної, пожежної безпеки, промислової
санітарії та охорони праці;

�методикою проведення розслідування нещасних випадків на
виробництві, а також аварій та випадків професійних
захворювань працюючих на підприємстві (в організації, 
установі);



навчитись:

�аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку об'єктів
господарювання (технологічних процесів і обладнання) для
людини та навколишнього середовища;

� ідентифікувати небезпеки,  оцінювати джерела й види
небезпек, описувати їхню класифікацію на підприємстві;

�аналізу та оцінки інженерно-технічні заходи щодо зниження
рівня ризику виникнення аварій та аварійних ситуацій;

� аналізувати і обґрунтовувати організаційно-технічні заходи
щодо зниження впливу шкідливих та небезпечних факторів на
виробничий процес.



При вибутті на практику студент повинен одержати:

�направлення;

�робочу програму ;

�щоденники практиканта;

�індивідуальне завдання.



У процесі проходження переддипломної практики студент

повинен:

� ознайомитись з нормативно-правовими документами і

методичними матеріали з питань охорони праці, основними

технологічними процесами виробництва продукції

підприємства; 

� вивчити організацію роботи з охорони праці підприємства

(організації, установи); 

� ознайомитись з функціями головних спеціалістів за

напрямком діяльності з охорони праці;

� вивчити організацію і управління виробництва, соціально-

економічні методи охорони праці;

� ознайомитись з виробничими та технологічними процесами

на підприємстві, а також з особливості експлуатації

устаткування, яке застосовується на підприємстві;



� вивчити правила і засоби контролю відповідності технічного

стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт; 

� ознайомитись з методами вивчення умов праці на робочих

місцях;

� приймати участь у складання звітності про виконання

заходів з охорони праці;

� вивчити технічні рішення, які розроблені головними

спеціалістами підприємства за напрямками з метою зменшення

травматизму на підприємстві (організації, установи);



� прогнозувати можливі ризики на виробництві та вести облік

їх результатів виконання при підсумках якості робіт;

� вивчити методику організації та порядку проведення

розслідування нещасних випадків, профзахворювань та аварій;

� навчитись оформляти приписи на усунення наявних недоліків

при виконанні робіт та експлуатації устаткування підвищеної

небезпеки;



� отримати практичні навички в оформлені та порядку ведення

журналів:

� реєстрації інструкцій з охорони праці;

� обліку видачі інструкцій з охорони праці, 

� реєстрацій проведення інструктажів з охорони праці на

робочому місці;

� реєстрації нарядів-допусків, які видаються на підприємстві;



� приймати участь розробці проектів наказів та розпоряджень

з охорони праці, щодо усунення недоліків та притягнення до

відповідальності порушників;

� вивчити систему контролю використання засобів захисту

працівників;

� вивчити порядок впровадження міжнародного досвіду з

питань безпеки праці на підприємстві (організації, установі);

� оформити зібраний матеріал у вигляді звіту.



Звітною документацією щодо практичної підготовки є:

� щоденники;

� звіти.

Зміст відповідного звіту залежить від завдання на практику, 

але кожен звіт повинен містити:

І.    Зміст

ІІ.  Вступ

ІІІ. Основна частина

ІV.  Індивідуальне завдання.

V.   Висновки.

VІ.  Список використаної літератури.

VІІ. Додатки (якщо вони є).



ДякуюДякую заза увагуувагу


