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Інструкція з охорони праці
під час виконання ручної обробки деревини в шкільних майстернях

1. Загальні положення
1.1.До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд,

відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони
праці.

1.2. Травми, можливі під час ручної обробки деревини:
- запорошення очей (під час здування стружки);
- забиття, порізи (через неправильне користування інструментом);
1.3.Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід
дотримуватися таких вимог:
• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;
• у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;
• дотримуватися трудової дисципліни;
• стежити за порядком на робочому місці;
• не користуватися відкритим вогнем;
• дотримуватися вимог особистої гігієни.
1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи
2.1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір. За

необхідності одягти захисні окуляри.
2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи. Перевірити справність

верстака (притискні коробки, передній притискний гвинт, притискні клинки).
2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. Розкласти

на верстаку інструмент індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На
верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Вивчити безпечні прийоми роботи під час ручної обробки деревини.
2.5. У випадку виявлення несправностей повідомити про них учителя. Не приступати до

роботи без його дозволу.
3. Вимоги безпеки під час виконання робіт
3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку притискними гвинтами верстака.
3.2. Користуватися справним, добре налагодженим і заточеним інструментом за призначенням:

• стежити за натягом полотна лучкової пилки; застосовувати напрямлювач під час запилювання;
• очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками;
• у випадку псування інструменту під час роботи — терміново замінити його.
3.3. Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання, різання, обпилювання,

свердління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи
пристрої, упори і підкладні дошки.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце
інструменти загального користування.

3.5. Не відволікатися під час роботи, виконувати роботу правильно.
3.6. Готувати і підігрівати клей під наглядом учителя в ізольованому приміщенні, яке добре

провітрюється.
3.7. Про всі помічені недоліки, несправності в роботі повідомити учителя.
4. Вимоги .безпеки після закінчення роботи



4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.
4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.
4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітати (здувати стружку або змітати її

рукою забороняється).
4.4. На верстаті перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню)

загвинтити до встановлення зазору не більш ніж 2-5мм.
4.5. Про всі помічені у роботі несправності повідомити вчителя.
4.6. Зняти спецодяг, вимити руки й вмитися з милом.
4.7. З майстерні виходити з дозволу вчителя.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.
5.2.У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя, пожежну охорону за

телефоном 101.
5.3. Вміти надавати першу допомогу потерплому.


