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ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № 36 

для здобувачів освіти зайнятих 
прибиранням закріплених територій

1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону 
праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ) в редакції від 
20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці 
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року 
№ 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною 
праці від 26.01.2005 № 15 в редакції від ЗО січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги охорони праці та безпеки 
життєдіяльності для здобувачів освіти коледжу та викладачів, вихователів, 
кураторів груп під час прибирання закріпленої території. 
1.3. До роботи з прибирання закріпленої території мають допуск здобувачі 
освіти, починаючи з 1-го курсу, які пройшли інструктаж з охорони праці та 
БЖД, ознайомилися з даною інструкцією з охорони праці і не мають будь- 
яких протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Всі здобувачі освіти під час роботи з прибирання закріпленої території 
зобов’язані:

• строго дотримуватися дисципліни і Правила поведінки;
• виконувати тільки ту роботу, яка була оголошена керівником робіт;
• бережливо ставитись до устаткування і обладнання та використовувати 

його за призначенням;
• бути одягненими в зручний -одяг і взуття, яка відповідає виду виконуваних 

робіт і погодних умов, а також використовувати рукавички;
• не виходити без дозволу викладача від місця виконання робіт;
• в процесі виконання здобувачі освіти повинні дотримуватися порядку 

виконання робіт, правильно застосовувати робочий інвентар і 
дотримуватися правил особистої гігієни;



• про кожний нещасний випадок здобувані освіти повинні негайно 
доповідати викладача, вихователя, куратора групи. У разі виявлення 
несправностей сільськогосподарського інвентарю слід негайно зупинити 
роботу і доповісти про це викладачеві, вихователю, куратору групи який 
керує роботами.

1.5. При виконанні робіт по прибиранню території можливий вплив таких 
шкідливих факторів:

- ураження електричним струмом;
- пошкодження очей під час прибирання сміття;
- наїзд автотранспорту;
- травмування;
- підвищена концентрація пилу;
- шум
- гострі кути інструменту,
- низька або висока температура повітря тощо.

1.7. Здобувані освіти, які допустили будь-яке невиконання або порушення 
цієї інструкції, повинні бути притягнуті до відповідальності, і з усіма 
здобувачами освіти повинен бути проведений позаплановий інструктаж з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи.
2.1. Куратор групи, вихователь або закріплений викладач повинен 
перевіряти:
- наявність в здобувачів освіти робочого одягу;
- наявність взуття на стійкій неслизькій підошві;
- наявність рукавичок.
2.2. Куратор групи, вихователь або закріплений викладач повинен 
розподілити види робіт між усіма здобувачами освіти і визначити територію, 
на якій будуть проводитися роботи.
2.3. Керівник робіт повинен перевірити справність робочого інвентарю та 
роздати його здобувачам освіти.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Під час прибирання території коледжу здобувачам освіти необхідно 
дотримуватися обережності під час виконання робіт з використанням 
сільськогосподарського інвентарю:

п ереносити інвентар тільки у вертикальному положенні загостреною 
частиною вниз;
- не передавати інвентар для прибирання один одному за допомогою кидка;
- не класти інвентар на землю загостреною частиною вгору;
- не направляти інвентар для прибирання території загостреною частиною на 
себе і на інших здобувачів освіти.
3.2. Не допускається використання здобувачами освіти того 
сільськогосподарського інвентарю, який не призначений для визначеної 
роботи. Ручки робочого інвентарю повинні бути округлими, гладкими, без 
задирок і тріщин, міцно насадженими.



3.3. Під час перенесення вантажів забороняється перевищувати гранично 
допустиму норму перенесення важких предметів для неповнолітніх:

Календарний 
вік, років

Граничні норми вантажу, кг
Короткочасна робота Тривала робота
юнаки дівчата юнаки дівчата

15 12 6 8,4 4,2
16 14 7 11,2 5,0
17 16 8 12,6 6,3

Примітки:
Короткочасна робота - 1-2 підняття та переміщення вантажу, тривала - 
більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 години робочого часу. 
Календарний вік визначається як число повних років, що 
відраховуються від дати народження.
У вагу вантажу включається вага тари і упаковки.
Докладене м'язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з 
використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати 
граничної норми ваги вантажу, його тривалість - не більше 3 хв., 
подальший відпочинок - не менше 2 хв.
Загальна тривалість робочого часу підлітків не повинна перевищувати 
24 години на тиждень для підлітків 14—15 років та 36 годин - для 
підлітків 16-17 років.
Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого 
часу.

3.4. Очищення ґрунту від сторонніх предметів (каменів, осколків скла, 
шматків металу та ін.) необхідно виконувати тільки за допомогою лопат, 
граблів та іншого інвентарю, не дозволяється збирати їх незахищеними 
руками та обов’ково вдягати захисні окуляри та рукавиці.
3.5. Категорично заборонено виконання здобувачами освіти роботи, яка 
пов'язана з отрутохімікатами і речовинами, здатними викликати алергічні 
захворювання.
3.6. Здобувані освіти, робота яких пов’язана з виходом на проїзну частину, де 
рухаються автотранспортні засоби, повинні бути в сигнальних жилетах. При 
таких роботах виставляється огорожа та попереджувальні знаки. 
3.7. Здобувачам освіти дозволяється покинути місце проведення роботи 
тільки з дозволу куратора групи, вихователя або закріпленого викладача .

4. Вимога безпеки після закінчення роботи
4.1. Про виконання завдання здобувач освіти повинен доповісти куратору 
групи, вихователю або закріпленому викладачу.
4.2. Здобувачу освіти слід очистити і здати на зберігання робочий інвентар.
4.3. У разі пошкодження робочого інвентарю під час виконання роботи 
здобувач освіти повинен повідомити про це керівника робіт, показавши місце 



пошкодження.
4.4. Необхідно ретельно вимити руки та обличчя водою з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. У разі отримання травми здобувачами освіти, необхідно негайно надати 
домедичну допомогу потерпілому, при необхідності, організувати його 
транспортування в оздоровчий пункт коледжу або до найближчої лікувальної 
установи і негайно доповісти про те, що трапилося, адміністрації коледжу.
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