
 

Про організацію проведення інструктажів з питань охорони праці та 

про оформлення та ведення Журналів реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці  

 у виробничих підрозділах ______________________ 
( розроблено згідно вимог розділів 6, 7 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці) 

 

 

  6. Загальні положення. 

 

6.1. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі – інструктажі) поділяються на 

вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник 

будівельно-монтажної дільниці, виконроб) . 

            6.2. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного 

опитування, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж. Особа, яка 

проводила перевірку знань та  набутих навичок  заповнює  гр. 12.  

6.3. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та  допуск до роботи 

працівників,  особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці 

на робочому місці. Журнал повинен відповідати формі наведеній у прикладах заповнення (дивись нижче). Сторінки 

повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. Нумерація інструктажів ведеться для кожного 

працівника окремо. 

6.4. В кожній будівельно-монтажній дільниці (далі – БМД), або бригаді, де працює 10 працівників і більше 

дозволяється заводити окремий журнал для позапланового інструктажу. Для первинного та повторного інструктажу 

дозволяється  виділяти окремі сторінки одного журналу. Для цільових інструктажів рекомендується оформлювати окремий 

журнал за будь-якої кількості працівників. На першій сторінці журналу реєстрації інструктажів повинен бути його зміст. 

6.5. При проведені повторного, позапланового інструктажу в цеху,  особа, яка проводить інструктаж  зобов’язана 

записувати в журнал усіх працівників цеху, але відсутнім працівникам графи 2,7,8,9,12 не заповнюються. Ці  інструктажі 

проводяться по виходу працівника на роботу, до початку роботи та заповнюються пропущені графи.  Причина відсутності 

указується олівцем у гр. 2. (відпустка, відрядження, лікарняний… ).  

Зберігання журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, де є записи про проведення первинного інструктажу,  

повинно бути не менше 10 років згідно вимог наказу Головного  Архівного Управління при Кабінеті Міністрів України від 

20.07.98 р. №41 (Перелік запис 473 ст. 5.5. "Охорона праці"). 
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1. Вступний інструктаж   

 

Проводиться: 

 з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;  

 з працівниками інших організацій (з підрядниками, субпідрядниками), які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь 

у виробничому процесі або виконують інші роботи для Компанії; 

 з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання; 

 з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство. 

 

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по 

компанії, який в установленому  положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань 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 службою охорони праці з урахуванням 

особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються директором компанії.  

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який 

зберігається службою охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу. 

 

 

2. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: 

 новоприйнятим (постійно чи тимчасово) у структурний підрозділ; 

 який переводиться з одного структурного підрозділу  до іншого; 

 який виконуватиме нову для нього роботу; 

 відрядженим працівникам іншого структурного підрозділу або іншого підприємства, які беруть  безпосередню участь у 

виробничому процесі в структурному підрозділі. 

Проводиться з учнями та студентами навчальних закладів: 

 до початку трудового або професійного навчання; 

 перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів  

     і т. п. 

 

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими в компанії інструкціями 

з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. 

При проведенні первинного інструктажу в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці оформлюються графи з 1 по 5, з 7 по 

9, 12. Графа 6, 10, 11 не заповнюється. В графі 5 робиться запис: первинний, номери інструкцій з охорони праці для цієї професії або виду 

роботи. 
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Приклад заповнення  журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці при проведенні первинного інструктажу без 

проходження стажування : 

№ 

з/п 

 

 

Дата прове-

дення 

інструк-

тажу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яку 

інструктуют

ь 

 

 

Професія, 

посада особи, 

яку 

інструктують 

Вид інструктажу (первинний, 

повторний, позаплановий, 

цільовий), назва та номер 

інструкції 

Причина 

проведен-ня 

поза-

планового 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 

інструк- 

тують 

особи, яка 

інст-

структує 

кількість 

змін, 

з___ 

до__ 

(дати) 

 

стажування 

(дублюванн

я) прой-шов 

(підпис 

працівника) 

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

1 15.05.16 Ткаченко  електро- первинний,  - Клименко  підпис підпис - - підпис 

  І.П. газо- 2П, 1В, 3В, 5В, 6В, 7В, 11В  С.П. Ткаченко Клименко   Клименко 

   зварюваль-        15.05.16 

   ник         

Приклад заповнення  журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці при проведенні первинного інструктажу з 

наступним проходженням стажування  та дублювання: 

№ 

з/п 

 

 

Дата прове-

дення 

інструк-

тажу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яку 

інструктуют

ь 

 

 

Професія, 

посада особи, 

яку 

інструктують 

Вид інструктажу (первинний, 

повторний, позаплановий, 

цільовий), назва та номер 

інструкції 

Причина 

проведен-ня 

поза-

планового 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 

інструк- 

тують 

особи, яка 

інст-

структує 

кількість змін, 

з___ 

до__ 

(дати) 

 

стажування 

(дублюванн

я) прой-шов 

(підпис 

працівника) 

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

1 15.05.16 Ткаченко  електрогазо- первинний, 2П, 1В, 3В, 5В, - Клименко  підпис підпис   підпис 

  І.П. зварюваль-  6В, 7В, 11В  С.П. (Ткаченко) Клименко   Клименко 

   ник        15.05.16 

21 17.06.16 Ткаченко  електрогазо-      з 17.06.16  стажування підпис 

  І.П. зварюваль-      по 29.06.16 пройшов Клименко 

   ник       підпис 29.06.16 

          (Ткаченко)  

38 08.07.16 Ткаченко  електрогазо-      з 08.07.16  дублювання  підпис 

  І.П. зварюваль-      по 14.07.16 пройшов Клименко 

   ник       підпис 14.07.16 

          (Ткаченко)  

У 21 і 38 рядках оформлено відповідно стажування та дублювіння 

У графі 12 ставить підпис працівник, відповідальний за проведення стажування (дублювання) 
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3. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які 

виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.  

Повторний інструктаж проводиться не рідше: для працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці; 

для інших працівників – 1 раз на 6 місяців. 

При проведені повторного інструктажу в журналі заповнюються графи з 1 по 5, з 7 по 9, 12. Графи 6, 10, 11 не заповнюються. В графі 5 

вказується: повторний та вказуються номери інструкцій з охорони праці для цієї професії або по видам робіт.  Графа 5 для кожного працівника 

заповнюється окремо. 

Приклад заповнення  журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці при проведенні повторного  інструктажу : 

№ 

з/п 

 

 

Дата прове-

дення 

інструк-

тажу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яку 

інструктуют

ь 

 

 

Професія, 

посада особи, 

яку 

інструктують 

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 

інструк- 

тують 

особи, яка 

інструктує 

кількість 

змін, 

з___ 

до__ 

(дати) 

 

стажування 

(дублюванн

я) пройшов 

(підпис 

працівника) 

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

43 14.08.16 Гетьман  монтажник повторний, 1П, 1В, 4В,   Клименко  підпис підпис   підпис 

  І.П. по монтажу 5В, 7В, 10В, 11В  С.П. (Гетьман) (Клименко)   Клименко 

   технологіч-        14.08.16 

   ного         

   обладнання         

44 14.08.16 Шевчук  монтажник повторний, 1П, 1В, 4В,  Клименко  підпис підпис   підпис 

  С.Г. по монтажу 5В, 7В, 10В, 11В, 14П  С.П. (Шевчук) (Клименко)   Клименко 

   технологіч-        14.08.16 

   ного         

   обладнання         

   стропальник         

45 14.08.16 Петренко  монтажник повторний, 1П, 1В, 4В,  Клименко  підпис підпис   підпис 

  В.П. по монтажу 5В, 7В, 10В, 11В, 14П  С.П. (Петренко) (Клименко)   Клименко 

   технологіч-        14.08.16 

   ного         

   обладнання         

   стропальник         

            

 

 



 5 

4. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці: 

 при введенні в дію нових або переглянутих нормативно - правових актів з охорони праці, у т.ч. інструкцій з охорони праці,  а 

також при внесенні змін та доповнень до них; 

 при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів 

та інших факторів, що впливають на стан охорони праці; 

 при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели або могли призвести до травм, 

аварій, пожеж тощо; 

 при перерві в роботі більш ніж на 30 календарних днів  – для робіт з підвищеною небезпекою, а для інших робіт – більше 60 днів. 

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст 

позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його 

проведення. При проведенні позапланового інструктажу заповнюються графи з 1 по 9, 12. В графі 6 вказується причина проведення 

позапланового інструктажу. 

 

Приклад заповнення  журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці при проведенні позапланового  інструктажу: 

№ 

з/п 

 

 

Дата прове-

дення 

інструк-

тажу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яку 

інструктуют

ь 

 

 

Професія, 

посада особи, 

яку 

інструктують 

Вид інструктажу (первинний, 

повторний, позаплановий, 

цільовий), назва та номер 

інструкції 

Причина 

проведен-ня 

поза-

планового 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 

інструк- 

тують 

особи, яка 

інст-структує 

кількість 

змін, 

з___ 

до__ 

(дати) 

 

стажування 

(дублювання

) прой-шов 

(підпис 

працівника) 

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

72 15.10.16 Гетьман  монтажник позаплановий, перерва в  Клименко  підпис підпис   підпис 

  І.П. по монтажу 1П, 1В, 4В, 5В, 7В, 10В, роботі С.П. (Гетьман) Клименко   Клименко 

   технологіч- 11В більше 30      15.10.16 

   ного  днів       

   обладнання         

73 19.10.16 Гетьман  монтажник позаплановий, Наказ  Клименко  підпис підпис   підпис 

  І.П. по монтажу  ПП С.П. (Гетьман) Клименко   Клименко 

   технологіч-  «АДЕПТ-      19.10.16 

   ного  КОМПЛЕКТ»       

   обладнання  № 100       

74 19.10.16 Шевчук  монтажник позаплановий від Клименко підпис підпис   підпис 

  С.Г. по монтажу  18.10.16 С.П. (Шевчук) Клименко   Клименко 

   технологіч-        19.10.16 
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   ного          

   обладнання         

   стропальник         

75 19.10.16 Петренко  монтажник позаплановий  Клименко  підпис підпис - - підпис 

  В.П. по монтажу   С.П. Петренко Клименко   Клименко 

   технологіч-        19.10.16 

   ного         

   обладнання         

   стропальник         

76 19.10.16 Іванов  монтажник позаплановий  Клименко  підпис підпис - - підпис 

  В.О. по монтажу   С.П. Іванов Клименко   Клименко 

   технологіч-        19.10.16 

   ного         

   обладнання         

77 20.10.16 Ткаченко  електрогазо- позаплановий  наказ  Клименко  підпис підпис   підпис 

  І.П. зварюваль-  № __ від С.П. (Ткаченко) Клименко   Клименко 

   ник  ____р.      20.10.16 

            

            

 

 

5. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками перед: 
 початком робіт по ліквідації аварій, стихійного лиха;  

 проведенням робіт, на які оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.  

  

          Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником, або з групою працівників. 

 Цільовий  інструктаж  завершується  перевіркою знань  у  вигляді    усного опитування, а також перевіркою набутих навичок безпечних 

методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. 

          При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка 

знань при цьому не дозволяється. 

У  разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в 

журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.  

Про проведення цільового інструктажу та про допуск до роботи, особою, якою  проводився інструктаж, вноситься запис до журналу    

реєстрації   інструктажів  з питань  охорони  праці . При цьому заповнюються графи з 1 по 9 та 12. 
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Приклад заповнення  журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці при проведенні цільового  інструктажу : 

№ 

з/п 

 

 

Дата прове-

дення 

інструк-

тажу 

Прізвище, 

ініціали 

особи, яку 

інструктуют

ь 

 

 

Професія, 

посада особи, 

яку 

інструктують 

Вид інструктажу (первинний, 

повторний, позаплановий, 

цільовий), назва та номер 

інструкції 

Причина 

проведення поза-

планового 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 

інструк- 

тують 

особи, яка 

інст-

структує 

кількість 

змін, 

з___ 

до__ 

(дати) 

 

стажування 

(дублювання) 

прой-шов 

(підпис 

працівника) 

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

1 15.05.16 Шевчук  монтажник Цільовий  Очищення  Клименко  підпис підпис   підпис 

  С.Г. по монтажу  шляхів  С.П. (Шевчук) Клименко   Клименко 

   технологіч-  проходу та      15.05.16 

   ного  проїзду від       

   обладнання  снігу та        

   стропальник  ожеледі       

2 15.05.16 Іванов  монтажник Цільовий  Очищення  Клименко  підпис підпис   підпис 

  В.О. по монтажу  шляхів  С.П. (Іванов) Клименко   Клименко 

   технологіч-  проходу та      15.05.16 

   ного  проїзду від       

   обладнання  снігу та        

     ожеледі       

3 15.05.16 Петренко  монтажник Цільовий,  №11В розвантаження Клименко  підпис підпис   підпис 

  В.П. по монтажу  автомобіля С.П. (Петренко) Клименко   Клименко 

   технологіч-  вручну      15.05.15 

   ного         

   обладнання         

   стропальник         

23 18.05.15 Іванов  монтажник Цільовий Робота на  Клименко  підпис підпис   підпис 

  В.О. по монтажу  складі С.П. (Іванов) Клименко   Клименко 

   технологіч-        18.05.15 

   ного         

   обладнання         

24 18.05.15 Ткаченко  електрогазо- Цільовий Робота на  Клименко  підпис підпис   підпис 

  І.П. зварюваль-  складі С.П. (Ткаченко) Клименко   Клименко 

   ник        18.05.15 
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7.  Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи.  

 7.1. Новоприйняті  працівники у структурні підрозділи після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи 

повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін та  дублювання  протягом 

не менше шести  змін.  Електротехнічні  працівники повинні проходити стажування після здачі іспитів та присвоєння групи з електробезпеки 

не нижче другої.    

Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною 

небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.  

 7.2.  Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом (вказівкою) директора. У наказі вказується прізвище працівника, 

відповідального за проведення стажування (дублювання) та визначається тривалість стажування (дублювання), про що робиться запис  у 

журналі реєстрації інструктажів в гр. 1, 2, 3, 4, 10. 

 7.3. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також  тривалість стажування 

(дублювання) визначаються директором (головним інженером) відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість 

стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.  

 7.4. Директору надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за 

відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він 

працюватиме, не змінюються.  

 7.5. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, які розробляються  відповідно до функціональних 

обов’язків працівника, і затверджуються Директором.  

 7.6. Стажування (дублювання) проводиться безпосередньо на робочих місцях. У процесі стажування працівники повинні виконувати 

роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих 

працівників. 

 7.7. 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.  

 7.8. Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці вказівкою 

Директора (головного інженера) працівник допускається до самостійної роботи, про що начальником БМД робиться запис у журналі реєстрації 

інструктажів гр. 11, 12, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну 

оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новою вказівкою може бути продовжено на термін  не 

більше двох змін. 

 

 


