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                                Інструкція №2 з охорони праці  

 для студентів-екскурсантів , які відвідують підприємства і організації за межами  

університету в  складі екскурсійних груп згідно з цільовими навчальними  

програмами. 

 

                                           1. Загальні положення 

1.1. Ознайомчий практикум  і практика студентів є невід*ємною складовою  

        частиною процесу підготовки спеціалістів в університеті і проводиться на  

        базах університету,а також на сучасних будівельних підприємствах і в органі-   

        заціях, в науково-дослідних та проектних організаціях. 

        Під час практикумів поглиблюються та закріпляються теоретичні знання з усіх 

        дисциплін,що вивчаються студентами,та відбувається знайомство з основни- 

       ми процесами та етапами наукової роботи,проектування і будівництва. 

1.2. До початку проведення екскурсії повинно узгоджуватись з керівництвом прий- 

       маючих організацій місце і час проведення екскурсії та безпечні умови для 

       екскурсантів. 

1.3. Відповідальність за організацію проведення і контроль за ходом екскурсії пок- 

        ладається на керівників практикуму від університету. 



 

 

1.4. У тісному контакті з керівництвом приймаючої організації викладач універси- 

       тету забезпечує високу якість та змістовність екскурсії згідно з програмою. 

1.5. Обов*язковою умовою допущення студентів до проходження практикуму 

        за межами університету є проходження ними вступного інструктажу з охоро- 

        ни праці під час екскурсії та оформлення його у документах з підписями осо- 

        би,яка проводила інструктаж та особи,яку інструктували. 

1.6. До практики допускаються тільки ті студенти,які пройшли медичний огляд і не 

        мають протипоказань для перебування на об*єктах будівництва,в науково-дос- 

       лідних та проектних організаціях. 

  

                         2. Вимоги безпеки при проведенні екскурсіі 

2.1. Спочатку старости груп відмічають по списку усіх  учасників екскурсії  і  

        доповідають  викладачу про кількість  учасників. 

2.2. Студенти-екскурсанти  під час екскурсії повинні уважно  вислухати  короткий 

       інструктаж щодо поведінки і маршруту руху на об*єкті екскурсії  від  керівника 

      приймаючої сторони ,чітко і безумовно його дотримуватись. 

2.3. Студент-практикант повинен виконувати правила внутрішнього трудового 

        розпорядку організації, вказівки керівника приймаючої сторони та викладача 

       університету. 

2.4. Студенти університету до початку практики повинні:       

        ознайомитися з метою екскурсії; 

        одержати від керівника практики консультації щодо оформлення усіх необ- 

        хідних документів; 

        отримати номер телефона керівника практикума для повідомлення щодо  

        можливої нестандартної ситуації.Участь у будь-яких процесах без дозволу 



       керівника приймаючої організації  забороняється. 

       При необхідності за вимогою відповідального керівника приймаючої сторони 

       усі екскурсанти повинні користуватись  вказаними засобами індивідуального 

       захисту. 

2.5. Після закінчення екскурсії і коротких підсумків, старости груп перевіряють  

        наявність усіх  учасників,доповідають викладачу і з його дозволу організовано  

        усі покидають  територію об*єкта чи приміщення організації та самостійно  

        повертаються в університет чи додому.  Екскурсію завершено. 
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