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ІНСТРУКЦІЯ №4 

З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

ПІД ЧАС ЗИМОВИХ КАНІКУЛ 
 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Інструкція з безпеки учнів під час зимових канікул поширюється на всіх 

учасників освітнього процесу під час перебування учнів на зимових канікулах. 

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до «Положення про організацію роботи 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 26.12.2017 №1669, «Правилдорож-

ньогорухуУкраїни»,затверджених ПостановоюКабінетуМіністрів 

Українивід10.10.2001р.№1306 (зі змінами,затвердженими Постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.08.2017р.  №660 «Про внесення змін до 

Правил дорожнього руху»),«Правилпожежної безпеки длянавчальних закладів 

та установсистеми освіти України», затверджених наказом Міністерстваосвіти і 

науки України від 15.08.2016р.№974. 

1.3.Всіучасники освітнього процесуповиннізнати правиланаданняпершої(долікар-

ської)допомогиприхарактерних ушкодженнях,матинеобхіднізна-

нняінавичкикористуваннямедикаментами. 

 

2.Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпідчасзимовихканікул. 

2.1.Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпередпочаткомзимових канікул. 

2.1.1.Передпочаткомзимовихканікулслідчітковизначититерміни 

початкутазакінченняканікул. 

2.1.2.Уразіпродовженняканікул потрібнотелефонувативостанній 

деньвизначенихтермінівдоприймальноїосвітньогозакладуабонаставникукласудляви

значенняновоготермінуканікул. 

2.1.3. Потрібноознайомитися зпланомпроведенняканікулукла-

сі,навчальномузакладі,братиактивнуучастьузапланованихзаходах. 

2.1.4.Уразінеможливостізаповажнихпричинабосімейнимиоб-

ставинамивзятиучастьузапланованихзаходахпідчасканікулабовчас-

ноприступитидонавчальнихзанять післяканікул,учні,батькиповинні 

завчаснопопередитивихователя,наставникакласу,надавшизаявучи 

медичнудовідку,щопідтверджує причину. 

2.2.Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпідчасзимовихканікул. 

2.2.1.Підчасканікул,перебуваючинавулиційставшиучасником дорожньо-

транспортногоруху,слід чітковиконуватиправиладорожньогоруху: 



• Рухатисяпотротуарахіпішохіднихдоріжках,притримуючисьпра-

вогобоку,обережнопослизькійдорозі,особливопідчасожеледиці. 

Взуттямаєбутизручним,підбори— низькими; 

• Замежаминаселенихпунктів, рухаючисьузбіччямчикраємпроїж-

джоїчастини,слідітиназустрічруху транспортнихзасобів; 

• Переходитипроїжджучастину можнатількипопішохіднихперехо-

дах,зокремапідземнихіназемних, ауразіїхвідсутності—наперехрес-

тяхполініяхтротуарівабоузбіч; 

• Умісцях,дерухрегулюється, требакеруватисятількисигналами 

регулювальникачисвітлофора; 

• Виходитинапроїжджучастину з-затранспортнихзасобів,упевнив-

шись,щоненаближаютьсяінші транспортнізасоби; 

• Чекатинатранспортнийзасіб потрібнотількинапосадковихмай-

данчиках(зупинках),тротуарах, узбіччях,нестворюючиперешкод 

длядорожньогоруху; 

• Натрамвайнихзупинках,необладнанихпосадковимимайданчика-

ми,можнавиходитинапроїжджу частинулишезбокудверейітільки 

післязупинкитрамвая; 

• Уразінаближеннятранспортногозасобузувімкненимпроблис-

ковиммаячкомчервоногоабосиньогокольору,абоспеціальнимзву-

ковимсигналомтребаутриматися відпереходупроїжджоїчастиниабо 

негайнозалишитиїї; 

• Категоричнозабороненовибігатинапроїжджучастину,влашто-

вуватинанійабопоблизунеїігри, 

переходитипроїжджучастинупоза пішохіднимпереходомабовстанов-

ленимимісцями; 

• Забороненопідчасзимовихканікулучнямкататисянавелосипе-

дах,мопедах,роликахтощо,щоне відповідаєпогоднимумовамтасезо-

нудлязапобіганняДТПзаучастюдітей; 

• ДлязапобіганняДТПзаучастю дітейкатегоричнозабороненоката-

тисянасанчатах,ковзанах,лижах (іншихзимовихприладахдлярозваг) 

напроїжджійдорозі,катаннянаданихпредметахдітиповинніздійсню-

ватиуспеціальновідведенихдля цьогомісцяхіпіднаглядомдорослих,батьків; 

• Категоричнозабороненекатаннязгірокізвиїздомнапроїжджучастинудороги; 

•Ужодномуразінеможначіплятисязазаднійбампермашиндля 

того,щобпокататисяпопроїжджій частинідороги—цідіївизначеніви-

щоюкатегорієюнебезпеки,щоможепризвестидоДТП,травмуванняйзагибелі; 

• Длязапобіганнятравмування можнакататисянаковзанахтільки 

увідведенихдляцьогоспеціальних місцяхйнаміцномульодубезрозщелин; 

• Учніповиннівиконуватизазначеніправила,атакожінші правила 

дорожньогорухуУкраїни,знання прояківониотрималинауроках 

основздоров'я,виховнихгодинах, іншихнавчальнихспеціалізованих 

установах,предметнихуроках; 

• Перебуватипоблизузалізничнихколійдітямбезсупроводудорослихзаборонено; 



• учні,користуючисьтранспортнимзасобом,повиннісидітиабосто-

ятитількивпризначенихдляцього місцях,тримаючисьзапорученьабо 

іншепристосування. 

2.2.2.Підчасканікул,перебуваючивдома,навулиці,вспеціалізова-

нихустановах,приміщеннях,транспортіучніповиннічітковиконувати 

правилапожежноїбезпеки: 

• небратизсобоювогненебезпечніпредмети,щоможутьспричи-

нитипожежу(запальнички,сірники, петарди,бенгальськівогні,феєрвер-

ки,цигарки,легкозаймистіречовини,вогнезаймистурідинутощо); 

• користуватисягазовоюплитою вдоматількиізспеціалізованим 

електричнимприладомдлявмиканняіпіднаглядомдорослих; 

• забороненовикористовувативіконницінавікнадлязатемнення 

приміщеньізастосовуватигорючі 

матеріали;зберігатибензин,газтаіншілегкозаймистігорючірідини, 

приноситиїхдоприміщення;застосовуватипредметиоформленняпри-

міщень,декораціїтасценічніобладнання,виготовленезгорючихсин-

тетичнихматеріалів,штучнихтканиніволокон(пінопласту, парало-

ну,полівінілутощо);застосовувати відкритийвогонь(факели,свічки, 

феєрверки,бенгальськівогнітощо), хлопушки,дуговіпрожектори;влаш-

товуватисвітловіефектиіз застосуваннямхімічнихтаіншихречовин, 

якіможутьвикликатизагоряння; встановлюватистільці,кріслатощо, 

конструкціїзпластмасілегкозаймистихматеріалів,атакожзахаращу-

ватипредметамипроходитааварійнівиходи; 

• ужодномуразінебратинавулицічивіншомумісцінезнайомучи 

чужупобутовутехніку,невмикатиїї урозеткувдомачивіншихустановах—

цеможепризвестидовибуху танадзвичайноїситуації; 

• неможнанаближатисядо електроприладів,музичноїапарату-

ри,якіживлятьсяструмом.Користуватисяелектроприладамитількив 

присутностібатьків,сухимируками. Уразівиявленняобірванихпрово-

дів,неізольованоїпроводки,іскрінняпроводки,сліднегайноповідоми-

тидорослих; 

• незбиратисябіляпроходів угромадськихустановах,входахта 

виходах,уприміщенняхвестибюлю; 

• підчасучастівмасовихзаходах некричати,несвистіти,небігати,не 

стрибати,нестворюватитравмонебезпечнихситуаційуприміщенні, 

виконуватиправилапожежноїбезпеки; 

• уразіпожежноїнебезпеки:наявностівогню,іскріння,диму—не-

гайновийтинаповітря(задвері,балкон)такликатинадопомогу.Викли-

катислужбупожежноїохорониза номером101,назвавшисвоєім'я, 

прізвище,короткоописавшиситуаціюнаявністьвогню,диму,кількість 

людейуприміщенні,свійномертелефону; 

• припоявізапахугазувприміщенніужодномуразіневмикати 

електроприлади,некористуватися стаціонарнимчимобільнимтелефо-

ном,відчинитивікна,двері,вимкнутигазовуплиту,якщовонабула 

ввімкнена,йвийтизприміщення; покликатинадопомогудорослих, 



негайноповідомитивгазовуслужбу заномером104чипожежнуохорону—101, 

назвавшисвоєім'я,прізвище,короткоописатиситуацію,за-

лишитисвійномертелефону; 

• підчассвяткування нового рокувдомаабоіншихзакладахчіт-

кодотримуватисявимогпротипожежноїбезпеки;неприходитина 

святоводязізлегкозаймистогома-

теріалу,непросоченоговогнезахисноюсумішшю;підчассвяткування 

ненаближатисядоноворічноїялинки,вїїсторонукатегоричнозаборо-

ненокидатибудь-якіпредмети;не можнаприкрашатиялинкуіграшка-

ми,гірляндаминефабричного,або низькоїякостівиробництва;забо-

роненовикористовувативідкритий вогоньпідчасноворічнихсвят(фа-

кели,свічки,феєрверки,бенгальськівогні,хлопавкитощо);застосо-

вуватидуговіпрожектори,влаштовуватисвітловіефектиіззастосу-

ваннямхімічнихтаіншихречовин, щоможутьспричинитизагоряння; 

встановлюватистільці,крісла,різні конструкції,виконаніз пластмаси 

легкозаймистихматеріалів,атакож захаращуватипредметамипроходи 

тааварійнівиходи;неможназастосовуватидляоформленняпримі-

щеньдекораціїтаобладнання,виготовленізгорючихсинтетичних 

матеріалів,штучнихтканиніволокон(пінопласту,поролону, полівінілутощо). 

2.2.3.Підчасканікул,перебуваючивдома,навулиці,вспеціалізова-

нихустановах,громадськихмісцях, приміщеннях,транспортітаін.учні 

повиннічітковиконуватиправила зпопередженнянещаснихвипадків, 

травмування,отруєннятощо: 

•підчасканікулзабороненонаближатисяйперебуватибіляводой-

мищбезсупроводудорослихдлязапобіганняутепленнядітей;катего-

ричнозабороненовиходитинальодовуповерхнюзамерзлоговодойми-

ща.Особі,якапровалиласяпідлід, 

необхідноподатимотузку,дошку,одяг,аленепідходитидонеїблизь-

ко.Якщолідкрихкий,требалягтина ньогойпроводитиопераціюряту-

ваннявтойбік,ізякогоприйшла людина—віншихмісцяхлідможе 

бутибільшкрихким.Непоспішаючи,сліддопомогтилюдинівибрати-

сязводи,знятимокрийодяг,зігріти,покликатинадопомогу,відвести 

постраждалогоутеплеприміщення, вжитизаходівщодонеприпущення 

обмороження; 

• категоричнозабороненонаближатисяйперебуватибілябудівель-

нихмайданчиків,кар'єрів,закинутихнапівзруйнованихбудівельдля 

запобіганняобрушеньбудівельних матеріалівйпопередженнятравмта 

загибелідітей; 

• категоричнозабороненовживатиалкоголь,наркотичнізасоби,тю-

тюновівироби,стимулятори; 

• уникативживаннявїжугрибів; 

• забороненобративруки,нюхати,їстинезнайомідикірослиничи 

паросткиквітів,кущів,дерев,що можепризвестидоотруєння; 

• пересуватисяслідобережно, спокійно.Беручиучастьвіграх,не 

створюватихаотичногоруху,не штовхатися,некричати.Навулиці 



бутиобережнимдивитисяпідноги, щобневпастивямучивідкритийка-

налізаційнийлюк,нетравмуватися черезожеледь; 

•непідходитинавулицідообірваних,обвислихпроводів,абопро-

водів,якістирчать,аособливо,якщо віднихідегудіння—даніпроводи 

можутьбутищепідживленіелектрострумом; 

•непідходитидощитових,незалазитинастовпизвисоковольтни-

мипроводами—ударелектрострумомвідвисоковольтнихживлень 

можнаотриматинавідстані5м; 

• слідбутиобережнимнадитячих майданчиках,упаркахвідпочинку: 

спочаткупереконатися,щогойдалки,атракціони,турнікитаіншіпри-

ладисправні,сильнонерозгойдуватисяйнерозгойдуватиінших,щоб 

непризвестидопадіннячиіншого травмування; 

• дляпопередженняпадіннядітейізвисоти невиходитинадахбагатоповерхівки; 

• непідходитидовідчиненихвікон,митивікнатількивприсутнос-

тідорослих,ненахилятисянаперила,парапетисходинокдлязапобіган-

няпадіннядітейізвисоти; 

• неспускатисяупідвалибудинківчиіншіпідземніходи,катакомби,бомбосховища—

тамможебути отруйнийгаз; 

• невступативконтактізнезнайомимитваринамидлязапобігання 

отриманняукусіввідхворихнасказ тварин; 

• застосовувативсізнанняйправила,отриманінаурокахоснов 

здоров'я,виховнихгодинах,навчальнихуроках. 

2.2.4.Підчасканікулучніповиннідотримуватисяправилбезпеки 

життєдіяльностіпідчассамостійногоперебуваннявдома,навулиці, 

громадськихмісцях,удрузів,намолодіжнихдискотеках,узамкнутому 

просторіізчужимилюдьми;правилпопередженняправопорушеньта 

насильстванаддітьми: 

• нерозмовлятийневступати вконтактізнезнайомцями,зокрема, 

непередаватиїмцінніречі,ключівід дому,навітьякщовониназвалися 

представникамиполіції.Слідодразу кликатинадопомогуішвидкойти долюдей; 

• непідходитидоавтомобілівіз незнайомцями,навітьякщовонизапитуютьдорогу. 

Кращесказати,що незнаєте,ішвидкойтигеть; 

• перебуватибезсупроводудорослихнавулицідітямдо10-

тироківможнадо20год,до14-тироків—до21год, до18-тироків—до22год.Утемнупору 

сезону—донастаннятемряви; 

• дітимаютьправоневідчиняти дверідомунавітьпредставникам 

правоохороннихорганів.Якщонезнайомецьзапитує,чискоропри-

йдутьбатьки,повідомте,щоскоро—вониусусідів.Тимчасомслід 

зателефонуватибатькам,анезнайомцямдверіневідчиняти; 

• слідтриматисяподалівідтих, хтовлаштовуєбійки,небратиучас-

тівсуперечкахдорослихінепровокуватисловамичидіямиагресивної 

поведінки,щоможепризвестидо бійкиаботравми;устосункахізото-

чуючимислідкеруватисятолерантнимистосунками; 

• незаходитивпід'їзд,ліфтзнезнайомимилюдьми;одразукликати 

надопомогу,якщонезнайомець провокуєякісьдіїщодовас.Бути 



уважними,оглядатисяйперевіряти, чинеслідуєзавамихтосьпідчас 

проходупровулків,підземнихпереходівміжбудинкамийтунелями. 

Якщозавамихтосьіде,зупинитися йвідійтиусторону,щобпотенцій-

нийпереслідувачпройшовповзвас; 

• підчасперебуваннянадискотеці,потрібнозавчаснопопередити 

батьків,щобзустріливаспіслязакінченнязаходу;керуватисязагальними 

правиламиетикетуйнормамиповедінки,непровокуватиоточуючихна 

агресивнуповедінкурухамийсловами.Уразінебезпечноїситуаціїпот-

рібнозвертатисядослужбиохорони закладу,викликатиполіціюзаноме-

ром102,зателефонуватибатькам; 

• невчинятидії,щоможутьпризвестидоправопорушень.Неповно-

літнімиукримінальномуправівважаютьсяособивікомдо18-тироків.За 

злочин,вчиненийпісля14-річного віку,неповнолітніпідлягаютькримі-

нальнійвідповідальності;позбавленняволінеповнолітньомуможебути 

призначенетерміномнебільшякна 10років;найбільшсуворимпримусо-

вимзаходомвиховногохарактерує направленнядоспеціальнихнавчально-

виховнихустанов,щоздійснюєтьсяпримусово,незалежновідбажан-

нянеповнолітньогочийогобатьків; 

• батькинеповнолітніх,якіне займаютьсявихованнямсвоїхдітей, 

підлягаютьадміністративномуштрафуврозмірах,передбаченихвідпо-

відноюстаттеюКарногокодексу України; 

• всеукраїнськігарячілініїпідтримкидітейтамолодіУкраїни:Всеукраїнська лінія 

«Телефон довіри» — 800-500-21-80; національна гаряча лінія з питань 

попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 

дискримінації — 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного); 

національна дитяча “гаряча лінія” — 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з 

мобільного)500-500-33-50 (у межах України дзвінки безкоштовні). 

2.2.5.Підчасканікулучніповиннівиконуватиправилаіззапобіган-

нязахворюваньнагрип,інфекційні, кишковізахворювання,педикульоз тощо: 

• принездужанніневиходити здому,щобнезаражатиіншихлюдей,викликатилікаря; 

• хворомувиділитиокремеліжко,посуд,білизну; 

• приміщенняпостійнопровітрювати; 

• уразіконтактуізхворимодягатимарлевумаску; 

• хворомудотримуватисяпостільногорежиму; 

• вживатизаходівпрофілактики: їстимед,малину,цибулю,часник;чіт-

ковиконуватирекомендаціїлікаря; 

• передїжеюмитирукизмилом; 

• неїстибрудниховочівтафруктів,ретельноїхмитийошпарювати; 

• длязапобіганнязахворюваньна педикульоз,регулярномитиголову; 

довгеволоссяудівчатмаєбутизібране узачіску,неслідкористуватисязасоба-

миособистоїгігієни(гребінцем)інших осіб,атакожнепередаватисвоїзасоби 

гігієниіншим.Немірятийненосити чужогоодягу,головнихуборів,атакож 

непередаватисвогоодягуіншим; 

• невживатисамостійномедичнихмедикаментівіпрепаратів,нере-

комендованихлікарем; 



• якщовипоганопочуваєтеся, адорослихнемаєпоряд,слідвикли-

катишвидкумедичнудопомогуза номером103,описавшисвійстан, 

назвавшиномерсвоготелефону,домашнюадресу,прізвище,ім'я,ата-

кожзателефонуватибатькам. 

 

3.Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпривиникненнінадзвичайної 

абоаварійноїситуації. 

3.1.Непанікувати,некричати,не метушитися,чіткойспокійновико-

нувативказівкидорослих,якіперебуваютьпоряд. 

3.2.Зателефонуватибатькам,короткоописатиситуацію,повідоми-

типромісцесвогоперебування. 

3.3.Якщоситуаціявийшлаз-під контролюдорослих,слідзателефо-

нувативслужбиекстреноїдопомоги зателефонами: 

101—пожежнаохорона; 

102—поліція; 

103—швидкамедичнадопомога; 

104—газоваслужба, 

Короткоописатиситуацію,назва-

тиадресу,десталасянадзвичайнаситуація,своєпрізвище,їмя,номер 

своготелефонута дочекатися приїзду служб. 
 
 
3.4.Уразіможливостіпокинути територіюаварійноїнебезпеки. 
 
ПОГОДЖЕНО:                                                                             

Заступник директора школи  

з навчально-виховної роботи,                                     

відповідальний за організацію  

роботи з охорони праці та безпеки  

життєдіяльності _____________ Г.В. Лядусова 

Голова профкому ____________ Г.В. Левицька 

 
 


