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Ірпінь

1. Загальні положення
1.1. Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу
підготовки спеціалістів в університеті і проводиться на оснащених
відповідним чином базах університету, а також на сучасних підприємствах і
організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я,
культури, торгівлі і державного управління.
Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з
усіх дисциплін.
1.2. Практика студентів університету проводиться на базах практики,
які мають відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
1.3. Студенти можуть бути направлені на практику тільки на ті бази
(підприємства, організації, установи будь-якої форми власності), з якими
університет завчасно уклав договір на її проведення за встановленою
формою.
1.4. До початку проведення практики повинно бути проведено
обстеження робочих місць студентів - практикантів.
1.5. Відповідальність за організацію проведення і контроль практики
покладається на керівників практик університету.
1.6. У тісному контакті з керівником практики бази практики
забезпечує високу якість та безпеку її проходження згідно з програмою.
1.7. Обов’язковою умовою допущення студентів до проходження
практики є проходження ними вступного інструктажу з охорони праці під час
трудового і професійного навчання та оформлення його у бланку реєстрації з
підписами особи, яка проводила інструктаж та особи, яку інструктували.
1.8. До практики допускаються тільки ті студенти, які пройшли
медичний огляд.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. При прибутті на базу практики студент – практикант повинен
отримати вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж на
робочому місці та поставити підпис у відповідних журналах інструктажу;
2.2 Студенту – практиканту повинні бути забезпечені нормальні умови
праці і побуту;
2.3. Студент – практикант повинен виконувати правила внутрішнього
трудового розпорядку організації;
2.4. Студенти університету до початку практики повинен:
2.4.1. одержати від керівника практики консультації щодо оформлення
усіх необхідних документів;
2.4.2. отримати номер телефону керівника практики для повідомлення
щодо виникнення нестандартної ситуації;
2.4.3. своєчасно прибути на базу практики;
2.4.4. вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці,
виробничої санітарії;
2.5. Перед початком роботи студент повинен:
2.5.1. організувати своє робоче місце;

2.5.2. підготувати матеріали для дослідження.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Студент – практикант повинен виконувати тільки ту роботу, яка
йому доручена згідно з програмою практики.
3.2. У разі притягнення студента – практиканта до робіт, які не
передбачені програмою практики, йому слід негайно доповісти про це
керівнику практики.
3.3. Під час роботи не допускається:
3.3.1. залишати робоче місце без дозволу керівника робіт;
3.3.2. відвертати від роботи працівників, які його оточують;
3.3.3. при виникненні недоліків у роботі обладнання та приладів
(комп’ютера, ксерокса, побутових приладів тощо) негайно повідомити
керівника робіт та припинити роботу до усунення недоліків.
3.4. Студент під час проходження практики зобов’язаний дбати про
особисту безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких
робіт чи під час перебування на території підприємства.
4. Вимоги безпеки пicля закінчення роботи
4.1. Привести у порядок своє робоче місце та передати його керівнику
робіт.
4.2. Після закінчення терміну практики студенти звітують про
виконання програми та індивідуального завдання керівникові практики.
5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації.
5.1. Негайно припинити роботу, довести до відома керівника робіт у
випадку:
5.1.1 погіршення у студента стану здоров’я;
5.1.2. отримання студентом травми;
5.1.3. виникнення пожежі;
5.1.4. виникнення недоліків в роботі приладів та обладнання, що
використовуються студентом для виконання завдання практики;
5.1.5. вимкнення електроенергії;
5.1.6. запаху газу, тощо.
5.2. Для усунення аварійної ситуації студент – практикант повинен
виконувати вказівки керівника робіт, якщо це не приведе до погіршання
стану його здоров’я.
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