
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ТЕХНОЛОГІЇ МОДИ 

  



ІНСТРУКЦІЯ  

з охорони праці  

під час виконання ручних робіт 

 

Дана інструкція застосовується при виконанні ручних робіт з 

використанням інструменту та приладдя в процесі виготовлення виробу.  

Ручні роботи виконуються в майстерні на столі або на колінах, зручно 

сидячи на стільці. 

Конкурсант допускається до виконання ручних робіт після вивчення 

інструкції, перевірки знань майстром виробничого навчання, викладачем. 

У результаті порушення правил безпеки праці мають місце випадки 

пошкодження пальців голкою, ножицями. 

Для індивідуального захисту працюючих використовується спецодяг 

(халат, косинка, тапочки на гумовій підошві) та наперсток. 

Дотримуватись правил особистої гігієни (мити руки) та санітарних 

норм. 

 

Вимоги безпеки перед початком роботи 

1. Оглянути своє робоче місце, перевірити справність устаткування 

інструментів, достатність освітлення, стан проходів, правильне і 

безпечне розміщення на робочому місці матеріалів, деталей, 

інструментів. 

2. Організувати своє робоче місце, інструменти та прилади тримати в 

шкатулці в спеціально відведеному місці.  

 

Вимоги безпеки під час роботи 

1. Не допускати порушень виконання інструкцій  

2. .Не шити тупою голкою. 

3. Не кидати голку на підлогу. 

4. Не виконувати ручні роботи на шершавій поверхні столу. 

5. Не використовувати довгу нитку. 

6. Не нахилятися низько над голкою. 

7. Не обривати кінці ниток руками, зубами. 

8. Не класти ножиці в кишеню або на край столу. 

9. Не вколювати голку, булавку в свій робочий одяг, використовувати 

подушечки. 

10. Не працювати без наперстка. 

11. Розмір наперстка повинен відповідати розміру пальця. 

12. Не кидати на підлогу котушки, ґудзики, обрізки тканини, не 

загромаджувати проходи. 



13. Не відвертати увагу під час роботи на сторонні справи і не відволікати 

інших.. 

Вимоги безпеки після закінчення роботи 

1. Прибирати інструменти та ручне приладдя. 

2. Відходи виробництва підмести і винести в спеціально відведене для 

цього місце. 

  



ІНСТРУКЦІЯ 

з охорони праці  під час виконання машинних робіт 

 

Дана інструкція застосовується при виконанні робіт на універсальних  

спеціальних швейних машинах. 

 Конкурсант допускається до виконання машинних робіт після 

вивчення інструкції, перевірки знань майстром виробничого навчання. 

Джерелом небезпеки швейних машин є: рухомі частини 

(ниткопритягувач, голка, махове колесо, лапка, рейка, ремінна передача, ніж 

на краєобметувальних машинах), струмопровідні частини обладнання 

(провід, двигун, вмикач). 

Шкідливим виробничим фактором в процесі виготовлення виробів є 

пил від волокон. 

В результаті порушення правил техніки безпеки праці мають місце 

випадки проколу пальців голкою, затягування волосся ниткопритягувачем, 

пошкодження рук лапкою, рейкою, маховим колесом, ураження електричним 

струмом. 

Для індивідуального захисту працюючих використовується спецодяг 

(халат, косинка, тапочки на гумовій підошві), встановлюють огородження від 

рухомих частин, на ґудзиковій машині – захисний екран. 

Дотримуватись санітарних норм (провітрювати та виконувати вологе 

прибирання приміщення або майстерні) та правил особистої гігієни.  

 

Вимоги безпеки праці перед початком роботи. 

1. Самостійно або разом з Експертом : 

 Оглянути своє робоче місце; 

 Перевірити справність обладнання на холостому ходу; 

 Пускових пристроїв; 

 Пускової педалі; 

 В наявності та справності огороджень та запобіжних 

пристосувань від проколу пальців; 

 Стан проходів; 

 Достатність освітлення; 

 Шляхом зовнішнього огляду наявність і кріплення заземляючого 

проводу і переконатися у відсутності оголених проводів. 

2. Організувати своє робоче місце, правильно і безпечно розмістити на 

робочому місці матеріали, деталі крою, інструменти, не класти їх 

біля частин машини, що рухаються. 

 

 

 



Вимоги безпеки під час роботи 

1. Не допускати порушень виконання інструкцій та правил 

внутрішнього розпорядку. 

2. Заправляти верхню та нижню нитку, замінювати голку тільки при 

вимкнутому електродвигуні. 

3. Прокладаючи строчку, деталь притримувати двома руками по 

обидва боки від голки, не гальмувати за махове колесо. 

4. При роботі на крає обметувальній машині пальці рук тримати на 

краю платформи. 

5. Для запобігання травмування пускати машину плавним натиском на 

педаль, не нахилятися низько, волосся повинно бути заколотим і 

сховане під хустку. 

6. Нитки, шматочки матеріалу, що потрапили в рухомий механізм, 

діставати при вимкнутому електродвигуні. 

7. Відпрацьовані або зламані швейні голки не кидати на підлогу, їх 

потрібно складати у відведене для цього місце. 

8. Не торкатися голки на ходу машини. 

9. Чистку та змащування проводити тільки при вимкнутому 

електродвигуні. 

10. При будь-якій несправності в машині – потрібно зупинити машину 

та повідомити слюсаря-ремонтника. 

11. Слідкувати, щоб поверхня столу була рівною, не шершавою, від 

чого можуть бути складки та поранення рук. 

12. Не класти сторонні предмети на машину і під машину, не їсти за 

машиною. 

13. Утримувати в чистоті та порядку робоче місце і не загромаджувати 

проходи. 

 

Вимоги безпеки після закінчення роботи 

1. Вимкнути двигун, почистити, змастити машину. Прибрати 

інструменти у відведене для цього місце. 

2. Відходи виробництва підмести і винести в спеціально відведене 

місце. 

. 

 

 

  



 

ІНСТРУКЦІЯ  

з охорони праці  

під час виконання волого – теплових робіт 

 

Дана інструкція застосовується при виконанні волого-теплових робіт з 

електричною праскою.  

Конурсант  допускається до виконання волого-теплових робіт 

електричною праскою після вивчення інструкції, перевірки знань майстром 

виробничого навчання. 

Джерелом небезпеки електричної праски є: провід, корпус праски, 

кнопки “Пуск” та  “Стоп”, металорукав для електропроводок та інше. 

Шкідливим виробничим фактором в процесі виконання волого-

теплових робіт є пар. 

В результаті порушення правил техніки безпеки праці мають місце 

випадки електричних опіків, електричних ударів. 

Для індивідуального  захисту працюючих використовується спецодяг 

(халат, косинка, тапочки на гумовій підошві), гумовий килимок, заземлення, 

занулення проводів, шланк для шнура. 

Дотримуватись санітарних норм (провітрювати та виконувати вологе 

прибирання майстерні) та правил особистої гігієни.  

 

Вимоги безпеки перед початком роботи 

1.  Оглянути своє робоче місце, перевірити: 

 Справність електропраски; 

 Пускових кнопок; 

 Шляхом зовнішнього огляду наявність і кріплення заземляючого 

проводу і переконатися у відсутності оголених проводів; 

 Наявність гумового килимка. 

2. Організувати своє робоче місце, правильно і безпечно розмістити на 

прасувальному столі матеріали, деталі крою, інструменти, не класти їх 

біля праски.  

 

Вимоги безпеки під час роботи 

1. Робота з праскою вимагає великої уваги. Вмикати праску слід за 

допомогою рубильника (кнопки). 

2. Ставити праску тільки на гумову підставку. 

3. Слідкувати, щоб провід не дотикався до праски.. 

4. Не допускати перегрівання праски. 

5. Не охолоджувати праску водою. 

6. Під час роботи з праскою стояти на гумовому килимку. 



7. Не торкатися мокрими руками струмопровідних частин праски, 

рубильника. 

 

Вимоги безпеки після закінчення роботи 

1. Виключити праску, прибрати робоче місце 

2. Відходи виробництва підмести і винести в спеціально відведене місце 

 

 


