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Найменування нововведення 

Методичні рекомендації щодо порядку проведення інструктажів з питань 

охорони праці, стажування, дублювання і допуску працівників до роботи та 

ведення «Журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці» у 

структурних, виробничих підрозділах (далі - підрозділи) та інших філіях, які 

розташовані на території регіональної філії «Одеська залізниця»  
 

Нормативно - правова база  
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду 

за охороною праці від 26 січня 2005 року та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 15 лютого 2005року за №231/10511 із змінами і 

доповненнями від 16 листопада 2007 року №273 та від 30 січня 2017 року №140 

НПАОП 0.00-4.12-05 (далі - Положення). 
 

Призначення в роботі 
Практична допомога: 

1. спеціалісту з охорони праці або фахівцям, які відповідно до наказу 

(розпорядження) роботодавця проводять вступний інструктаж з питань охорони 

праці; 

2. керівнику робіт (начальник цеху, відділення, майстер, бригадир і т.п.) при 

проведенні і оформленні інструктажів з питань охорони праці (первинного, 

повторного, позапланового, цільового) та стажування, дублювання, допуску 

працівників до роботи. 
 

Рекомендована область застосування 

Підрозділи регіональної філії «Одеська залізниця» та інші філії, які 

розташовані на території регіональної філії. 
 

Технічні характеристики або короткий зміст із зазначенням її переваг 

Скорочення часу на підготовку спеціалістів з охорони праці та керівників 

робіт щодо проведення інструктажів з питань охорони праці та їх 

документального оформлення в «Журналах реєстрації інструктажів з питань 

охорони праці на робочому місці». 
 

Виконавець 

Одеський навчально-методологічний відділ навчально-методологічного центру 

охорони праці та промислової безпеки Департаменту охорони праці та 

промислової безпеки АТ «Укрзалізниця». 
 

Адреса і телефон виконавця 

м. Одеса, вул. Заньковецької, 19/3, ст. Одеса – Товарна, тел. 727-62-05, (8-62-05) 

факс. 727-62-07, (8-62-07) 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник Одеського регіонального 

відділу контролю за умовами праці та 

промисловою безпекою ЦБТ 

_______________ Л.В. Солдатова 
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ЗМІСТ 

№ 

з/п 

Зміст сторінки 

1 Загальні положення 4 

2 Порядок проведення вступного інструктажу з питань охорони 

праці. 

6 

3 Порядок проведення первинного інструктажу з питань охорони 

праці, стажування, дублювання і допуску працівників до 

роботи. 

7 

3.1 Порядок проведення первинного інструктажу з охорони 

праці. 

7 

3.2 Порядок проведення стажування або дублювання. 8 

4 Порядок проведення повторного інструктажу з питань охорони 

праці. 

9 

5 Порядок проведення позапланового інструктажу з питань 

охорони праці. 

10 

6 Порядок проведення цільового інструктажу з питань охорони 

праці. 

11 

7 Додаток 1 (до п.1.11 Методичних рекомендацій) Зразок 

заповнення інформації про інструктажі, стажування 

(дублювання) та допуск до самостійної роботи на зворотній 

сторінці наказу форми П-1. 

12 

8 Додаток 2 (до п.1.3, п.2 Методичних рекомендацій) Зразок 

заповнення журналу вступного інструктажу з питань охорони 

праці. 

13 

9 Додаток 3 (до п.3.2.1 Методичних рекомендацій) Зразок наказу 

Про допуск до стажування. 

14 

10 Додаток 4 (до п.3.2.4 Методичних рекомендацій) Зразок наказу 

«Про допуск працівника до самостійної роботи». 

 

15 

11 Додаток 5 (до п.п.1.3, п.1.8, п.3.2.4 Методичних рекомендацій) 

Зразок заповнення журналу первинного інструктажу з питань 

охорони праці. 

16 

12 Додаток 6 (до п.4 Методичних рекомендацій) Зразок складання 

орієнтовного переліку питань первинного інструктажу для 

працівників. 

18 

13 Додаток 7 (до п.1.3, п.4 Методичних рекомендацій) Зразок 

заповнення журналу повторного інструктажу з питань охорони 

праці 

19 

14 Додаток 8 (до п.1.3, п.5 Методичних рекомендацій) Зразок 

заповнення журналу позапланового інструктажу з питань 

охорони праці 

21 

15 Додаток 9 (до п.1.3, п.6 Методичних рекомендацій) Зразок 

заповнення журналу  цільового інструктажу з питань охорони 

23 

16 Додаток 10 (до п.1.3, п.6 Методичних рекомендацій) Зразок 

заповнення журналу при реєстрації  цільового інструктажу по 

телефону 

25 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо порядку проведення інструктажів з питань охорони праці, 

стажування, дублювання і допуску працівників до роботи та ведення 

«Журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці» 

(далі - Методичні рекомендації) 

 

1. Загальні положення 

1.1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні 

проходити у підрозділах інструктажі з питань охорони праці, надання першої 

медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 

поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.  

1.2. За характером і часом проведення інструктажів з питань охорони праці 

поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий, 

цільовий. 

 

1.3. Запис про проведення: 

- вступного інструктажу реєструється у журналі реєстрації вступного 

інструктажу з питань охорони праці у Додатку 2 Методичних 

рекомендацій. 

- первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів 

реєструється у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці у Додатках 5, 7, 8, 9, 10 Методичних рекомендацій. 

 

1.4. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з питань 

охорони праці проводить безпосередній керівник робіт (начальник цеху, 

відділення, майстер, бригадир, і т.п.). 

1.5. Первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі 

завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за 

допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних 

методів праці, особою, яка проводила інструктаж із записом у 12 графі 

журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці . 

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок 

щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи 

позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться 

інструктаж і повторна перевірка знань. 
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При незадовільних результатах перевірки знань після цільового 

інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка 

знань при цьому не дозволяється. 

1.6. При проведенні первинного та повторного інструктажів, графа 6 журналу 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці не 

заповнюється. 

1.7. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу 

на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом 

досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування не менше 2-15 

змін або дублювання не менше 6 змін. 

 Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних 

результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом 

(розпорядженням) керівника підрозділу, працівник допускається до 

самостійної роботи, про що робиться запис у графах 10,11,12 журналу 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 

1.8. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування 

(дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються 

керівником підрозділу відповідно до нормативно-правових актів з охорони 

праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру 

роботи, а також від кваліфікації працівника. 

 Роботодавцю надається право своїм наказом (розпорядженням) 

звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який 

має стаж роботи за відповідною професією не менше 3-х років або 

переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип 

обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються. Інформація про 

звільнення від стажування (дублювання) фіксується у 10 графі журналу 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Зразок 

внесення інформації про звільнення від стажування (дублювання) працівника 

наведений у Додатку 5 Методичних рекомендацій. 

1.9. Сторінки журналів реєстрації вступного інструктажу та інструктажів з 

питань охорони праці на робочому місці повинні бути пронумеровані, 

прошнуровані і скріплені печаткою. 

1.10. Термін зберігання журналів реєстрації вступного інструктажу та 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці - 10 років з часу 

закінчення журналу, згідно вимог наказу Головного Архівного Управління 

при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98р. №41 (перелік ст.5.5 "Охорона 

праці"). 

1.11. Відповідальність за відмітки про проведення інструктажів у наказі про 

прийняття на роботу форми П-1 покладається на працівника відділу кадрів 

підрозділу. Зразок заповнення інформації про інструктажі, стажування 

(дублювання) та допуск до самостійної роботи на зворотній сторінці наказу 

форми П-1 наведений у Додатку 1 Методичних рекомендацій. 
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2. Порядок проведення вступного інструктажу з питань охорони 

праці. 

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в 

приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних 

технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, 

розробленою спеціалістом з охорони праці з урахуванням особливостей 

виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником 

підрозділу. 
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Вступний інструктаж проводиться спеціалістом з охорони праці або 

фахівцем, призначеним наказом керівника підрозділу, відповідальним за 

проведення цього інструктажу та який пройшов навчання і перевірку знань з 

питань охорони праці.  

Запис про проведення вступного інструктажу для осіб, які приймаються 

на роботу відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця проводиться 

робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 

який зберігається спеціалістом з охорони праці або працівником, що відповідає 

за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття 

працівника на роботу. 

  Зразок заповнення журналу наведений у Додатку 2 Методичних 

рекомендацій. 

3. Порядок проведення первинного інструктажу з питань охорони 

праці, стажування, дублювання і допуску працівників до роботи. 

 

3.1 Порядок проведення первинного інструктажу з питань охорони 

праці. 
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3.2. Порядок проведення стажування або дублювання  

Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час 

професійної підготовки на право виконання робіт підвищеної небезпеки у 

випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.  

 

3.2.1 Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом 

(розпорядженням) керівника підрозділу. У наказі визначається тривалість 

стажування (дублювання) та вказується прізвище та ініціали працівника, 

відповідального за проведення стажування (дублювання), (форма наказу «Про 

допуск працівника до стажування (дублювання)» наведена у Додатку 3 

Методичних рекомендацій).  

3.2.2 Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної 

професії, які розробляються у підрозділі відповідно до функціональних 

обов'язків працівника і затверджуються керівником підрозділу.  

3.2.3. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або 

іншого подібного за технологією підрозділу. У процесі стажування працівники 

повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки 

відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих 

працівників.  

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен: 
- закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного 

обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони 

праці; 

- оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і 

аварійних умовах; 

- засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи 

безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці. 
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3.2.4. Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних 

результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом керівника 

підрозділу (форма наказу «Про допуск працівника до самостійної роботи» 

наведена у Додатку 4 Методичних рекомендацій) працівник допускається до 

самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів з 

охорони праці на робочому місці (див. загальні положення Методичних 

рекомендацій), у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів 

необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з 

протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) 

новим наказом (розпорядженням) по підрозділу може бути продовжено на 

термін не більше двох змін. 

 Зразок заповнення журналу наведений у Додатку 5 Методичних 

рекомендацій. 

4. Порядок проведення повторного інструктажу з питань охорони 

праці. 

 

Повторний інструктаж 

 
Орієнтований перелік питань первинного інструктажу наведений у 

Додатку 6 Методичних рекомендацій). В графі №5 журналу реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці проставляється назва та 

номер інструкцій з охорони праці.  

Зразок заповнення журналу наведений  у Додатку 7 Методичних 

рекомендацій. 

Примітка: У кожному підрозділі складається Перелік професій та 

посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, що 

затверджується керівником. До цього переліку можуть бути зараховані 
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працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім 

обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням 

приладів та інструментів. 

5. Порядок проведення позапланового інструктажу з питань охорони 

праці. 

 

 
 Зразок заповнення журналу наведений у  Додатку 8 Методичних 

рекомендацій. 
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6. Порядок проведення цільового інструктажу з питань охорони 

праці. 

 Цільовий інструктаж з питань охорони праці проводиться з 

працівниками на робочому місці згідно інструкцій з охорони праці, які діють у 

підрозділі.  

 
У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, 

інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації 

інструктажів з охорони праці на робочому місці - не обов'язково. 

 Зразок заповнення журналу наведений у Додатку 9 Методичних 

рекомендацій. 

 У виняткових випадках працівникам, що працюють в одну особу, або на 

великій відстані від підрозділу дозволяється провести  цільовий інструктаж 

керівнику робіт по телефону. У таких випадках реєстрація здійснюється у двох 

журналах, один з яких заповнює керівник робіт, інший працівник якого 

інструктують.  

 Зразок заповнення журналу при реєстрації  цільового інструктажу по 

телефону наведений у Додатку 10 Методичних рекомендацій. 
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Додаток 1 

до п.1.11 Методичних рекомендацій 

Направляється для ознайомлення з умовами праці 

____________________________________________________________________ 

___________________       __________________ 
 посада          підпис 

 

___  ____________ 20___ 

 

Згоден прийняти на роботу _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Начальник (майстер) цеху (відділу) ____________________________________ 
         підпис 

___  ____________ 20___ 

 

З умовами роботи згоден(на)     _________________________ 
          підпис 

___  ____________ 20___ 

 

Висновок медичного огляду 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________     ___________________ 
посада               підпис 

 

Відмітки про проходження інструктажу 

з охорони праці, інструктажу з пожежної безпеки та інше 

Вид інструктажу Дата  Посада і підпис особи, яка проводила 

інструктаж 
Вступний інструктаж з охорони праці 16.10.19 Спеціаліст з охорони праці, підпис  

Вступний інструктаж з пожежної 

безпеки 

16.10.19 Представник пожежного нагляду (посада), 

підпис  

Навчання з охорони праці (30 годин) 17.10.19 -

22.10.19 

Посада голови комісії з перевірки знань, підпис  

Перевірка знань з питань  охорони 

праці 

23.10.19 Посада голови комісії з перевірки знань, підпис 

Первинний інструктаж з питань 

охорони праці 

23.10.19 Посада керівника робіт, підпис 

Стажування (дублювання) (4 зміни) 24.10.19-

28.10.19 

Посада керівника стажування (дублювання), 

підпис 

Допуск до самостійної роботи 31.10.19 Посада керівника стажування (дублювання), 

підпис 
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Додаток 2  

до п.1.3, п.2 Методичних рекомендацій 

 

АТ «Укрзалізниця» 

 

Регіональна філія «Одеська залізниця» 
(регіональна філія, філія) 

ВП «Подільська дистанція колії» (ПЧ-3) 
(структурний, виробничий підрозділ) 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці 

Розпочато "___"_______________20___  

Закінчено "___"_______________20___  

 

м. Подільськ 

 
титульний аркуш 

 
№ 

з/п 

Дата 

проведення 

інструктажу 

Прізвище,  

ім'я та по 

батькові 

особи, яку 

інструктують 

Професія, 

посада особи, 

яку 

інструктують, 

її вік 

Назва 

підрозділу 

(цех, 

дільниця, 

група, клас, 

гурток, тощо), 

до якого 

приймається 

особа, що 

інструктується 

Прізвище, 

ініціали, 

посада 

особи, яка 

інструктує 

Підписи 

особи, яку 

інструктують 

особи, яка 

інструктує 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 09.09.2019 Горошко 

Павло 

Степанович 

Слюсар,  

32 роки 

Ремонтно-

механічна 

дільниця 

Клименко 

Т.К., 

інженер з 

охорони 

праці 

 

Підпис  

(Горошко) 

Підпис  

(Клименко) 

2 15.09.2019 Шпак Артур 

Семенович 

Монтер колії, 

22 роки. 

Околодок №2 Семко 

С.В. в.о. 

інженера з 

охорони 

праці 

Підпис  

(Шпак) 

Підпис  

(Семко) 

3 16.09.2019 Климович 

Петро 

Олегович 

Монтер колії 

(практикант), 

19 років. 

Діагностична 

лабораторія 

Клименко 

Т.К., 

інженер з 

охорони 

праці 

Підпис  

(Климович) 

Підпис  

(Клименко) 

 

Внутрішня частина журналу 
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Додаток 3 

до п.3.2.1 Методичних рекомендацій 

 

АТ « Укрзалізниця» 

 
(регіональна філія, філія) 

_______________________________________________________________ 
(структурний, виробничий підрозділ) 

 

НАКАЗ 

 
№_____ від “____” _____________ 20___ 

 

«Про допуск до стажування.» 

Згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці від “ 26” січня 2005р. № 15 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити 

_______________________________________________________________ 
     (кому, професія, прізвище, ім’я та по батькові) 

стажування на робочому місці терміном ____ змін. 

2. Керівником стажування 

призначити___________________________________________ 
   (професія, прізвище, ініціали) 

 ___________________________________________________________________ 

3. Після закінчення стажування_________________________________________ 
      (керівникові відповідного цеху, дільниці, 

 _________________________________________________________________ 
    прізвище, ініціали) 

зробити запис відповідно допуску до самостійної роботи у журналі реєстрації 

інструктажів з охорони праці на робочому місці та в цьому наказі. 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на відділ кадрів. 

 

Начальник       Підпис 
 

Ознайомлений 

___________________________________ 
(дата, підпис керівника відповідного цеху, дільниці) 

Висновок: 

____________________________________________________________________ 
(професія, прізвище, ініціали робітника що стажувався) 

пройшов стажування і оволодів безпечними навиками праці і зможе 

виконувати роботу самостійно 

“____” _____________ 20___ 

Підпис 
(прізвище керівника 

відповідного цеху, дільниці) 
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Додаток 4 

до п.3.2.4 Методичних рекомендацій 

 

АТ « Укрзалізниця» 

 
(регіональна філія, філія) 

 

_______________________________________________________________ 
(структурний, виробничий підрозділ) 

 

НАКАЗ 

 
№_____ від “____” _____________ 20___ 

 

«Про допуск працівника 

до самостійної роботи.» 

 

Згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці від “ 26” січня 2005р. № 15, у зв’язку із 

закінченням строку стажування та на підставі висновку 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали керівника структурного, виробничого підрозділу, 

____________________________________________________________________ 
цеху, дільниці, майстра, тощо 

 

НАКАЗУЮ: 

5. Допустити до самостійної роботи _____________________________________ 
        (професія, цех, дільниця тощо) 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

з “____” _____________ 20___ 

 

 

Начальник      Підпис 

 

 

З наказом ознайомлені  _________________________________________ 
(підпис керівника відповідного цеху, дільниці тощо) 

       

       

  

____________________________ 
(підпис робітника) 

 

“____” _______________ 20___ 
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Додаток 5 

до п.1.3, п.1.8, п. 3.2.4  Методичних рекомендацій 

 

АТ «Укрзалізниця» 

 

РФ «Одеська залізниця»  
(Регіональна філія, філія) 

 

ВП «Одеська дистанція сигналізації та зв’язку» (ШЧ-1) 
 Структурний або виробничий підрозділ,  

 

Цех по обслуговуванню кабельних мереж 
(цех, дільниця, бригада, лабораторія, майстерня тощо). 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 

(первинний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато "___"_______________20_ р. 

 

Закінчено "___" _______________20_ р. 

 

Формат А4 (210Х297) 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Одеса 
титульний аркуш 

 

 

 



 

Внутрішня частина журналу 

 

 

№ 

з/п 

Дата 

проведен

ня 

інструкта

жу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яку 

інструктую

ть 

Професія, 

посада особи, 

яку 

інструктують 

Вид інструктажу 

(первинний, 

повторний, 

позаплановий, 

цільовий), назва та 

номер інструкції 

Причина 

проведення 

позапланово 

го або 

цільового 

інструктажу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яка 

інструк 

тує та 

перевіряє 

знання 

Підписи Стажування (дублювання) 

на робочому місці 

Знання 

перевірив, 

допуск до 

роботи 

здійснив 

(підпис, 

дата) 

особи, яку 

інструктую

ть 

особи, яка 

інструк 

тує 

кількість 

змін, з___ 

до__ (дати) 

стажування 

(дублюван 

ня) 

пройшов 

(підпис 

працівника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 13.09.19 Покотило  

В.М 

Електромонтер 

зв’язку 
Первинний  - Мужичок 

В.О. 

Підпис 

(Покотило) 

Підпис 

(Мужичок) 

  Підпис 

(Мужичок) 

  .  Інструкція з ОП №11  

для електромонтера 

      13.09.19 

     зв’язку 

№ інструкції 

відповідно 

виконуваних робіт 

    4 зміни  

 

 

 

 

з 13.09.19 

по 18.09.19 

Підпис 

(Покотило) 

Підпис 

(Прізвище 

керівника 

відповідно 

го цеху, 

дільниці)  

19.09.19 

1 18.10.19 Кравець 

В.С. 

Електрогазозва

рювальник 
Первинний  - Мужичок 

В.О. 

Підпис 

(Кравець) 

Підпис 

(Мужичок) 

Стажування  - Підпис 

(Мужичок) 

   (практикант) Інструкція з ОП №7 

для електрозварника 

    Практикан 

ту не 

 18.10.19 

    ручного зварювання     проводить 

ся 

  

    № інструкцій 

відповідно 

виконуваних робіт 

       

1 20.10.19 Семенов 

А.Б. 

Прибиральник 

виробничих 

приміщень 

Первинний  

Інструкція з ОП №13 

для прибиральника 

виробничих 

- Мужичок 

В.О. 

Підпис 

(Семенов) 

Підпис 

(Мужичок) 

Звільнено  

від 

проходже- 

ння 

- Підпис 

(Мужичок) 

20.10.19 

    приміщень     стажування   

    № інструкції 

відповідно 

виконуваних робіт 

    наказ  від 

20.10.19 

№ШЧ-1/215 

  



Додаток 6 

до п.4 Методичних рекомендацій 

 

 

Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу для працівників. 

 

1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому 

місці, виробничий дільниці, цеху. Основні небезпечні виробничі фактори, що 

виникають при  

цьому технологічному процесі, особливості їх дії на працівників. Питання 

виробничої санітарії та особистої гігієни, пов’язані з виконання роботи і 

перебування у приміщення. 

2.  Безпечна організація робіт та утримання робочого місця. 

3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. засоби безпеки обладнання 

(запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, система блокування та сигналізації, 

знаки безпеки). 

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових 

приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших 

засобів захисту). 

5. Безпечні прийоми та методи роботи, дії при виникненні небезпечної ситуації. 

6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх 

використання. 

7. Система безпечного руху працівників по території цеху, дільниці. 

8. Внутрішньо цехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми. 

Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні 

вантажу. 

9. Характерні причини аварії (вибухів, пожеж тощо), випадків виробничого 

травматизму. 

10. План ліквідації аварій, запасні виходи. 

11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов’язки і дії працівників при 

аваріях. Способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежогасіння, 

протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування. 

12. Надання долікарської допомоги потерпілим. 

13. Вимоги безпеки при закінчення роботи. 

 

Начальник цеху, відділення, 

майстер, бригадир, і т.п.                        __________                 _____________ 
                                                                                                    (підпис)                                   (Ініціали та прізвище) 

 

 

Примітка:  

Зазначені в пунктах 1-13 питання розглядаються в поєднанні з інструкцією з 

охорони праці для конкретного виду робіт чи професії, вимогами технічної 

документації та технологічних регламентів. 
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Додаток 7 

до п.1.3,  п.4 Методичних рекомендацій 

 

АТ «Укрзалізниця» 

 

РФ «Одеська залізниця»  
(Регіональна філія, філія) 

 

ВП «Ремонтне вагонне депо Помічна» (ВЧДР-4) 
(Структурний, виробничий підрозділ) 

 

ПТОВ  
(цех, дільниця, бригада, лабораторія, майстерня тощо) 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 

(повторний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато "___"_______________20_ р. 

 

Закінчено "___" _______________20_ р. 

 

Формат А4 (210Х297) 

 

м. Помічна 
 

титульний аркуш 



Внутрішня частина журналу 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

інструкта 

жу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яку 

інструкту 

ють 

Професія, 

посада 

особи, яку 

інструкту 

ють 

Вид інструктажу 

(первинний, повторний, 

позаплановий, цільовий), 

назва та номер інструкції 

Причина 

проведенн

я 

позаплано

вого або 

цільового 

інструкта

жу 

Прізвище, 

ініціали особи, 

яка інструктує та 

перевіряє знання 

Підписи Стажування 

(дублювання) на 

робочому місці 

Знання 

перевірив, 

допуск до 

роботи 

здійснив 

(підпис, 

дата) 

особи, яку 

інструкту

ють 

особи, 

яка 

інструкту

є 

кількіст

ь змін, 

з___ 

до__ 

(дати) 

стажуванн

я 

(дублюван

ня) 

пройшов 

(підпис 

працівник

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 06.09.2019 Мілев І. Я. Слюсар з Повторний  - Яковлєв Т.Ю. Підпис 

(Мілев) 

Підпис 

(Яковлєв) 

- - Підпис 

(Яковлєв) 

   ремонту Інструкція  з  ОП №15       06.09.19 

   рухомого для слюсаря з        

   складу ремонту  рухомого        

    складу        

    № інструкцій відповідно 

виконуваних робіт 

       

2 06.09.2019 Хапко І.Є. Слюсар  Повторний - Яковлєв Т.Ю. Підпис 

(Хапко) 

Підпис 

(Яковлєв) 

- - Підпис 

(Яковлєв) 

   інструмен- Інструкція з        06.09.19 

   тальник ОП  №16 для -        

    слюсаря         

    інструментальника        

    № інструкцій відповідно 

виконуваних робіт 

       

3 06.09.2019 Супрун Н.А. Слюсар з Повторний  - Яковлєв Т.Ю. Підпис 

(Супрун) 

Підпис 

(Яковлєв) 

- - Підпис 

(Яковлєв) 

   ремонту Інструкція  з  ОП  №15       06.09.19 

   рухомого для слюсаря з  ремонту        

   складу рухомого  складу        

    № інструкцій відповідно 

виконуваних робіт 

       



Додаток 8 

до п.1.3, п.5 Методичних рекомендацій 

 

 

 

АТ «Укрзалізниця» 

 

РФ «Одеська залізниця» 

Регіональна філія, філія) 

 

Цех ремонту ТО-3, ПР-1 
(цех, дільниця, бригада, лабораторія, майстерня тощо) 

 

ВП «Локомотивне депо Знам’янка» (ТЧ-7) 
(Структурний, виробничий підрозділ) 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 

(позаплановий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато "___"_______________20_ р. 

 

Закінчено "___" _______________20_ р. 

 

Формат А4 (210Х297) 

 

 

 

 

м. Знам’янка 

 
титульний аркуш 



Внутрішня частина журналу 

№ 

з/п 

Дата 

проведен 

ня 

інструкта 

жу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яку 

інструкту 

ють 

Професія, 

посада 

особи, яку 

інструкту 

ють 

Вид інструктажу 

(первинний, 

повторний, 

позаплано- 

вий, цільовий), 

назва та номер 

інструкції  

Причина 

проведення 

позаплано- 

вого або 

цільового 

інструктажу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яка 

інструктує 

та перевіряє 

знання 

Підписи Стажування 

(дублювання) на 

робочому місці 

Знання 

перевірив, 

допуск до 

роботи 

здійснив 

(підпис, 

дата) 

особи, яку 

інструкту- 

ють 

особи, яка 

інструк- 

тує 

кількість 

змін, 

з___ 

до__ 

(дати) 

стажування 

(дублювання) 

пройшов 

(підпис 

працівника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 10.09.19 Гичун С.О. Слюсар з  

огляду та 
Позаплановий Введення у дію 

інструкції після 

Гусев П.Л. Підпис 

(Гичун) 

Підпис 

(Гусев) 

- - Підпис 

(Гусев) 

   ремонту 

локомоти 

вів на ПТО 

Інструкція з ОП 

№77 для слюсаря з 

огляду та ремонту 

локомотивів на 

ПТО 

перегляду у 

зв’язку із 

змінами до 

Правил НПАОП 

… 

     10.09.19 

1 12.09.19 Бондаренко 

І.Є. 

Стропаль 

ник 
Позаплановий  

Зміна 

технологічного 

Гусев П.Л. Підпис 

(Бондаренко) 

Підпис 

(Гусев) 

- - Підпис 

(Гусев) 

    Інструкція з ОП процесу      12.09.19 

    №21 для стропування       

    стропальника вантажів КК-5       

1 
12.09.19 

Кондратьєв 

С.М. 

Слюсар з 

ремонту 
Позаплановий Після  

позбавлення 
Гусев П.Л. 

Підпис 

(Кондратьєв) 

Підпис 

(Гусев) 
- - 

Підпис 

(Гусев) 

   рухомого 

складу 

Інструкція з ОП №7 

для слюсаря з 

талону поперед-

ження №1 

     12.09.19 

    ремонту рухомого 

складу 

       

1 12.09.19 Ковалев Є.Т Контролер  

слюсарних 
Позаплановий Телеграма 

№Н/246 від 

Демко В.М Підпис 

(Ковалев) 

Підпис 

(Демко) 

  Підпис 

(Демко) 

   робіт  06.09.19 випадок      12.09.19 

     травмування...       

1 13.09.19 Сидоров  

М.М. 

Електрогазо 

зварник 
Позаплановий 

№ інструкцій по 

професії та 

відповідно 

виконуваних робіт 

Перерва у роботі 

більш ніж 30 

календарних 

днів 

Гусев П.Л. Підпис 

(Сидоров) 

Підпис 

(Гусев) 

- - Підпис 

(Гусев) 

13.09.19 

1 14.09.2019 Покрова 

М.М. 

Прибираль- 

ник 
Позаплановий 

№ інструкцій по 

професії та 

відповідно 

виконуваних робіт 

 

Перерва у роботі 

більш ніж 60 

календарних 

днів 

Гусев П.Л. Підпис 

(Покрова) 

Підпис 

(Гусев) 

- - Підпис 

(Гусев) 

14.09.19 



Додаток 9 

до п.1.3, п.6 Методичних рекомендацій 

 

 

 

АТ «Укрзалізниця» 

 

РФ «Одеська залізниця» 
(Регіональна філія, філія) 

 

ВП «Мотор-вагонне депо Христинівка (РПЧ-6) 
(Структурний, виробничий підрозділ) 

 

Котельня, 
(цех, дільниця, бригада, лабораторія, майстерня тощо) 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 

(цільовий) 

 

 

 

 

 

 

Розпочато "___"_______________20__ 

 

Закінчено "___" _______________20__ 

 

Формат А4 (210Х297) 

 

 

 

 

м. Христинівка 

 

 
титульний аркуш 

 

 

 

 



   Внутрішня частина журналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Дата 

проведен 

ня 

інструктажу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яку 

інструктуют

ь 

Професія, 

посада особи, 

яку інструкту 

ють 

Вид інструктажу 

(первинний, 

повторний, 

позаплано 

вий, цільовий), 

назва та номер 

інструкції 

Причина 

проведення 

позапланового 

або цільового 

інструктажу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яка 

інструктує та 

перевіряє 

знання 

Підписи Стажування (дублювання) 

на робочому місці 

Знання 

перевірив, 

допуск до 

роботи 

здійснив 

(підпис, 

дата) 

особи, яку 

інструктують 

особи, яка 

інструктує 

кількість 

змін, з___ 

до__ 

(дати) 

стажування 

(дублювання) 

пройшов 

(підпис 

працівника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 05.08.19 Демченко  оператор Цільовий Виконання  Барадулін 

С.Ф. 

Підпис 

(Демченко) 

Підпис 

(Барадулін) 

- - Підпис 

(Барадулін) 

  П.В. котельні Інструкція з  робіт по      05.08.19 

    ОП №31 при  ліквідації        

    виконанні аварії       

2 05.08.19 Туранов 

В.Д 

оператор 

котельні 

робіт по 

ліквідації 

 Барадулін 

С.Ф. 

Підпис 

(Туранов) 

Підпис 

(Барадулін) 

- - Підпис 

(Барадулін) 

    аварії       05.08.19 

    (№ інструкції 

відповідно 

виконуваних 

робіт) 

       

1 05.09.2019 Березін С.Є Зварник Цільовий Наряд-допуск 

№1 на 

Прус І.А. Підпис 

(Березін) 

Підпис 

(Прус) 

  Підпис 

(Прус) 

    Інстр. з ОП №25 проведення      05.09.19 

    при виконанні вогневих робіт       

2 05.09.2019 Самсоненко 

Т.Т. 

Зварник вогневих робіт по розігріву 

бітуму 

Прус І.А. Підпис 

(Самсоненко) 

Підпис 

(Прус) 

  Підпис 

(Прус) 

    (№ інструкції 

відповідно 

виконуваних 

робіт) 

      05.09.19 



 25 

 

               Додаток 10 

до п.1.3, п.6 Методичних рекомендацій 
№ 

з/п 

Дата 

проведен 

ня інструк 

тажу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яку 

інструкту 

ють 

Професія, 

посада 

особи, яку 

інструкту 

ють 

Вид 

інструктажу 

(первинний, 

повторний, 

позаплановий, 

цільовий), 

назва та номер 

інструкції 

Причина 

проведення 

позапланового 

або цільового 

інструктажу 

Прізвище, 

ініціали особи, 

яка інструктує 

та перевіряє 

знання 

Підписи Стажування (дублювання) 

на робочому місці 

Знання 

перевірив, 

допуск до 

роботи 

здійснив 

(підпис, 

дата) 

особи, яку 

інструктую 

ть 

особи, яка 

інструктує 

кількість 

змін, 

з___ 

до__ 

(дати) 

стажування 

(дублювання) 

пройшов 

(підпис 

працівника) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Запис, який здійснює керівник робіт 
1 25.09.19 Рогов В.О. черговий цільовий виконання  Смірнов В.С. По телефону Підпис    Підпис  

   по  інструкція  робіт на   (Смірнов)    (Смірнов) 

   переїзду з охорони залізничних      25.09.19 

    праці №25 коліях       

Запис, який здійснює працівник  

1 25.09.19 Рогов В.О. черговий цільовий виконання  Смірнов В.С. Підпис  По    По  

   по  інструкція  робіт на  (Рогов) телефону   телефону 

   переїзду з охорони залізничних      25.09.19 

    праці №25 коліях       

Внутрішня частина журналу 
 

 
 

 

 
 

 

Заступник начальника Одеського регіонального 

відділу контролю за умовами праці та промисловою безпекою ЦБТ Т.А. Громова 
 

Начальник Одеського навчально-методологічного 

відділу навчально-методологічного центру 

охорони праці та промислової безпеки ЦБТ В.О. Іванов 
 

Заступник начальника Одеського навчально-методологічного 

відділу навчально-методологічного центру 

охорони праці та промислової безпеки ЦБТ В.О. Марішко 


