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ІНСТРУКЦІЯ №13 

З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

ПІД ЧАС ТРИВАЛИХ СВЯТКОВИХ ДНІВ 

(ВЕЛИКДЕНЬ, ТРАВНЕВІ ТА ІНШІ СВЯТА) 
 
1. Загальні положення. 

1.1.Інструкціязбезпеки життєдіяльностіучнівпід 

чассвятковихднів(Великдень,травневісвятатощо)поширюєтьсянавсіх учасників 

освітнього процесупідчасперебуванняучнівнадовготривалихвихідних. 

1.2.Інструкціюрозробленовідповіднодо «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 

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

Міністрів України від 30.08.2017  №660 «Про внесення змін до Правил 

дорожнього руху»), «Правилпожежної безпеки длянавчальних закладів та 

установсистеми освіти України», затверджених Наказом Міністерстваосвіти і науки 

України від 15.08.2016 №974. 

1.3.Всіучасникиосвітньогопроцесуповиннізнати правиланаданняпершої(долікар-

ської)допомогиприхарактерних ушкодженнях,матинеобхіднізна-

нняінавичкикористуваннямедикаментами. 
 
2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих святкових днів. 

2.1. Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпередпочаткомтривалих 

святковихднів(Великдень,травневісвятатощо). 

2.1.1.Передпочаткомтривалих святковихднів(Великдень,травне-

вісвятатощо)чітковизначититермінипочаткутазавершеннявихіднихднів. 

2.1.2.Уразіпродовженнявихіднихтелефонувативостаннійдень 

визначенихтермінівдоприймальної навчальногозакладуабовихователю, 

наставникукласудлявизначення новогозакінченнятермінувихідних. 

2.2.

 Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпідчастривалихсвятковихднів(Великден

ь,травневісвята тощо). 

2.2.1.Підчастривалихвихідних, перебуваючинавулиційставши 

учасникомдорожньо-транспортного руху,слідчітковиконуватиправила 

дорожньогоруху: 

• Рухатисяпотротуарахіпішохіднихдоріжках,притримуючисьправогобоку; 

• Замежаминаселенихпунктів, рухаючисьузбіччямчикраємпроїж-

джоїчастини,йтиназустрічруху транспортнихзасобів; 



• Переходитипроїжджучастину тількипопішохіднихпереходах,зок-

ремапідземнихіназемних,уразіїх відсутності—наперехрестяхполі-

ніяхтротуарівабоузбіч; 

• Умісцяхізрегульованимрухом керуватисятількисигналамирегу-

лювальникачисвітлофора; 

• Виходитинапроїжджучастину з-затранспортнихзасобівупевнив-

шись,щоненаближаютьсяінші транспортнізасоби; 

• Чекатинатранспортнийзасіб тількинапосадковихмайданчиках 

(зупинках),тротуарах,узбіччях,не створюючиперешкоддлядорожньогоруху; 

• Натрамвайнихзупинках,необладнанихпосадковимимайданчика-

ми,можнавиходитинапроїжджу частинулишезбокудверейітільки 

післязупинкитрамвая; 

• Уразінаближеннятранспортногозасобузувімкненимпроблис-

ковиммаячкомчервоногоабосиньогокольору,абоспеціальнимзву-

ковимсигналомтребаутриматися відпереходупроїжджоїчастиниабо 

негайнозалишитиїї; 

• Категоричнозабороненовибігатинапроїжджучастину,влашто-

вуватинанійабопоблизунеїігри, переходитипроїжджучастинупоза 

пішохіднимпереходомабовстановленимимісцями; 

• Попроїжджійдорозінавелосипедіможнарухатисятількидітям, які досягли 16-

тироків;мопедийвело-

сипедиповиннібутиобладнанізвуковимсигналомтасвітлоповертачами:попереду—

білогокольору,по боках—оранжевого,позаду—червоного;наголовіуводіямаєбутиза-

хиснийшолом;чіткодотримуватися правилдорожньогоруху; 

• Водіяммопедівівелосипедівзабороненокеруватитранспортоміз 

несправнимгальмом,звуковимсигналом,утемнупорудоби;рухатися 

поавтомагістралях,колипорядєвелосипеднадоріжка;рухатисяпотро-

туарахіпішохіднихдоріжках;їздити нетримаючисьзакермотазнімати 

ногизпедалей;перевозитипасажирів;буксируватиіншітранспортні засоби; 

• Длякатаннянаіншихзасобах (скейтборд,самокат,роликитощо) 

обиратимісценадитячихмайданчикахтаін.,напроїжджучастинуви-

їжджатизаборонено; 

• Учніповиннівиконуватизазначеніправила,атакожіншіПравила 

дорожньогорухуУкраїни,знання проякібулиотриманінауроках 

основздоров'я,виховнихгодинах, іншихнавчальнихспеціалізованих 

установах,предметнихуроках; 

• Забороненоперебуватипоблизузалізничнихколійдітямбезсупроводудорослих; 

• Учні, користуючисьтранспортнимзасобом,повиннісидітиабо 

стоятитількивпризначенихдляцьогомісцях,тримаючисьзапоручень 

абоіншепристосування. 

2.2.2.Підчастривалихвихідних, перебуваючивдома,навулиці,вспе-

ціалізованихустановах,приміщеннях,транспортіучніповиннічітко 

виконуватиправилапожежноїбезпеки: 



• Забороненобратизсобоювогненебезпечніпредмети,щоможутьспри-

чинитипожежу(запальнички,сірники,петарди,бенгальськівогні,феєр-

верки,цигарки,легкозаймистіречовини,вогнезаймистурідинутощо); 

• Користуватисягазовоюплитою вдоматількиізспеціалізованим 

електричнимприладомдлявмикання,сухимирукамиіпіднаглядомдорослих; 

• Забороненовикористовувативіконницінавікнадлязатемненняпри-

міщеньізастосовуватигорючіматеріали;зберігатибензин,газтаінші 

легкозаймистігорючірідини,приноситиїхдоприміщення;застосовува-

типредметиоформленняприміщень, декораціїтасценічнеобладнання,ви-

готовленезгорючихсинтетичнихматеріалів,штучнихтканиніволокон 

(пінопласту,поролону,полівінілу тощо);застосовувативідкритийво-

гонь(факели,свічки,феєрверки, бенгальськівогнітощо),використо-

вуватихлопушки,застосовуватидуговіпрожектори;влаштовуватисвіт-

ловіефектиіззастосуваннямхімічних таіншихречовин,щоможутьвикли-

катизагоряння;встановлюватистільці,кріслатощо,конструкції,виготов-

ленізпластмасілегкозаймистихматеріалів,атакожзахаращуватипред-

метамипроходитааварійнівиходи; 

• Ужодномуразінебратинавулицічивіншомумісцінезнайомічи 

чужіпредмети,зокремапобутову техніку,невмикатиїхурозеткувдо-

мачивіншихустановах—цеможе призвестидовибухутанадзвичайної ситуації; 

• Ненаближатисядоелектроприладів,музичноїапаратури,що 

живитьсяструмом.Користуватись електроприладамиможнатількив 

присутностібатьків,сухимируками. Уразівиявленняобірванихпрово-

дів,неізольованоїпроводки,іскрінняпроводки,негайноповідомити дорослих; 

• Незбиратисябіляпроходівугромадськихустановах,входахтавихо-

дах,уприміщенняхвестибюлю; 

• Підчасучастівмасовихзаходах некричати,несвистіти,небігати,не 

стрибатинестворюватитравмонебезпечнихситуацій,виконувати 

правилапожежноїбезпеки; 

• Уразіпожежноїнебезпеки(наявностівогню,іскріння,диму)—негай-

новийтинаповітря(задвері,балкон) такликатинадопомогу.Викликати 

службупожежноїохоронизаномером 101,назвавшисвоєім'я,прізвище,ко-

роткоописавшиситуацію:наявність вогню,диму,кількістьлюдейупримі-

щенні,свійномертелефону; 

• Припоявізапахугазувквартирі,приміщенні,ужодномуразіне 

вмикатиелектроприладинекористуватисястаціонарнимчимобільним 

телефоном,відчинитивікна,двері, перевіритиприміщення,вимкнути 

газовуплиту,якщовонабулаввімкнена,йвийтизприміщення;покли-

катинадопомогудорослих,негайно повідомитивгазовуслужбузаноме-

ром104чи101пожежнуохорону;назвавшисвоєім'я,прізвище,коротко 

описатиситуаціюізалишитисвій номертелефону. 

2.2.3.Підчастривалихвихідних, перебуваючивдома,навулиці,вспе-

ціалізованихустановах,громадських місцях,приміщеннях,транспорті 

тощоучніповиннічітковиконувати правилазпопередженнянещаснихви-

падків,травмування,отруєннятощо: 



• Підчастривалихвихіднихзабороненоперебуватибіляводоймбез 

супроводудорослихдлязапобігання утопленнядітей; 

• Категоричнозабороненоперебуватибілябудівельнихмайданчи-

ків,кар'єрів,закинутихнапівзруйнованихбудівельдлязапобіганняоб-

рушеньбудівельнихматеріалівйпопередженнятравмтазагибелідітей; 

• Забороненовживатиалкоголь, наркотичнізасоби,тютюновівироби,стимулятори; 

• Уникативживаннявїжугрибів; 

• Забороненобративруки,нюхати,їстинезнайомідикірослиничи 

паросткиквітів,кущів,дерев,що можепризвестидоотруєння; 

•пересуватисяслідобережно іспокійно.Беручиучастьвіграх,не 

створюватихаотичногоруху,не штовхатися,некричати.Навулиці 

бутиобережним,дивитисяпідноги, щобневпастивямучиувідкритий 

каналізаційнийлюк; 

• Непідходитинавулицідообірваних,обвислихпроводів,абопро-

водів,якістирчать,аособливо,якщо віднихідегудіння—даніпроводи 

можутьбутищепідживленіелектрострумом; 

• Непідходитидощитових,незалазитинастовпизвисоковольтнимипроводами—

можнаотриматиударелектрострумомвідвисоковольтнихживленьнавідстані5м; 

•бутиобережнимнадитячих майданчиках,упаркахвідпочинку: 

спочаткупереконатися,щогойдалки,атракціони,турнікитаіншіпри-

ладисправні,сильнонерозгойдуватисяйнерозгойдуватиінших,щоб 

непризвестидопадіннячиіншого травмування; 

• Невиходитинадахбагатоповерхівкидляпопередженняпадіннядітейізвисоти; 

• Непідходитидовідчиненихвікон,митивікнатількивприсутнос-

тідорослих,ненахилятисянаперила,парапетисходинокдлязапобіган-

няпадіннядітейізвисоти; 

• Неспускатисяупідвалибудинківчиіншіпідземніходи,катакомби,бомбосховища—

тамможебути отруйнийгаз; 
• Невступативконтактізнезнайомимитваринамидлязапобігання 

отриманняукусіввідхворихнасказ тварин; 
• Застосовувативсізнанняйправила,отриманінаурокахоснов 

здоров'я,виховнихгодинах,навчальнихуроках. 
2.2.4.Підчастривалихвихідних учніповиннівиконуватиправилабез-

пекижиттєдіяльностіпідчассамостійногоперебуваннявдома,навулиці, 

громадськихмісцях,удрузів,намолодіжнихдискотеках,узамкнутому 

просторіприміщеньізчужимилюдьми,правилапопередженняправопо-

рушеньтанасильстванаддітьми: 

• Нерозмовлятийневступати вконтактізнезнайомцями,зокрема 

непередаватиїмцінніречі,ключівід дому,навітьякщовониназвалися 

представникамиполіції.Слідодразу кликатинадопомогуйшвидкойти долюдей; 

• Непідходитидоавтомобілів ізнезнайомцями,навітьякщовони 

запитуютьдорогу.Скажіть,щоне знаєте,ішвидкойдітьгеть; 

• Перебуватибезсупроводудорослихнавулицідітямдо10-тиро-

ківможнадо20год,до14-тироків— до21год,до18-тироків—до22год. 

Утемнупорусезону—донастання темряви; 



• Дітимаютьправоневідчиняти дверібудинкунавітьпредставникам 

правоохороннихорганів.Якщонезнайомецьзапитує,чискоропри-

йдутьбатьки,повідомте,щоскоро—вониусусідів,авцейчасзате-

лефонуйтебатькамідверінезнайомцямневідчиняйте; 

•перебуватиподалівідтих,хто влаштовуєбійки,неберітьучастівсу-

перечкахдорослихінепровокувати словамичидіямиагресивнуповедін-

ку,щоможепризвестидобійкиабо травми;устосункахізоточуючимике-

руйтесятолерантнимивідносинами; 

• Незаходитивпід'їзд,ліфтзнезнайомимилюдьми;одразукликати 

надопомогу,якщонезнайомецьчинитьякісьдіїщодовас.Бутиуважні-

шими,оглядатисяйперевіряти,чи неслідуєзавамихтосьпідчаспро-

ходупровулків,підземнихпереходів міждомамийтунелями.Якщоза 

вамихтосьіде,зупинітьсяйвідійдіть усторону,щобпотенційнийпереслі-

дувачпройшовповзвас; 

• Підчасперебуваннянадискотеці,слідзавчаснопопередитибать-

ківпрозустрічваспіслязакінчення заходу;керуватизагальнимиправи-

ламиетикетуйнормамиповедінки, непровокуватиоточуючихнаагре-

сивнуповедінкурухамийсловами. Уразінебезпечноїситуаціїслідзвер-

татисядослужбиохоронизакладу, викликатиполіціюзаномером102, 

зателефонуватибатькам; 

• Нечинитидій,щоможутьпризвестидоправопорушень.Неповно-

літнімиукримінальномуправівважаютьсяособивікомдо18-тироків. 

Зазлочини,вчиненіпіслянастання 14-річноговіку,неповнолітніпідля-

гаютькримінальнійвідповідальності;позбавленняволінеповнолітньо-

муможебутипризначеннястроком до10-тироків;найбільшсуворим 

примусовимзаходомвиховногохарактеруєнаправленнядоспеціальнихнавчально-

виховнихустанов,що здійснюєтьсяпримусово,незалежно 

відбажаннянеповнолітньогочийого батьків; 

• 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). 

• Підчасперебуваннявгромадськихмісцяхнасвятковихподіях 

слідуникатинатовпуістовпотворінь.Прирусівнатовпінеможнана-

пиратинатих,хтойдепопереду(бажанняприскоритирухзавершиться 

пробкою).Сліднамагатисяуникнутизатору,аголовне,тихмісць,де 

просуванняобмежуютьгострікути, перила,склянівітрини,—васмо-

жутьпритиснути,роздавитиісерйознотравмувати.Якщовипобачи-

лизбудженихглядачівпідвпливом алкоголю—вийдітьдозавершення 



видовищаабозначнопізніше,щоб уникнутиправопорушеньінестати 

жертвоюнасильства. 

2.2.5.Підчастривалихвихідних учніповиннівиконуватиправила 

запобіганнязахворюваньнагрип, інфекційні,кишковізахворювання, педикульозтощо: 

• Принездужанніневиходити здому,щобнезаражатиіншихлю-

дей,івикликатилікаря; 

• Хворомувиділитиокремеліжко,посуд,білизну; 

• Приміщенняпостійнопровітрювати; 

• Уразіконтактуізхворимодягатимарлевумаску; 

• хворомусліддотримуватися постільногорежиму; 

• Вживатизаходівпрофілактики: їстимед,малину,цибулю,часник; 

чітковиконуватирекомендаціїлікаря; 

• Постійномитирукизмиломпередїжею; 

• Неїстибрудниховочівтафруктів,ретельноїхмитийошпарювати; 

• Длязапобіганнязахворюваньна педикульоз,регулярномитиголову; 

довгеволоссяудівчатмаєбутизібранеузачіску,некористуватисязасоба-

миособистоїгігієни(гребінцем)іншихосіб,атакожнепередаватисвої 

засобигігієниіншим.Немірятийне носитичужогоодягу,головнихуборів, 

атакожнепередаватиіншимсвійодяг; 

• Невживатисамостійномедичнихпрепаратів,нерекомендованих лікарем; 

• Якщовипоганопочуваєтеся, адорослихнемаєпоряд,слідвикли-

катишвидкумедичнудопомогуза номером103,описавшисвійстан, 

назвавшиномертелефону,домашнюадресу,прізвище,ім'я,атакож 

зателефонуватибатькам. 

 

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,назватиадресу,заякоюсталасянадзви-

чайнаситуація,своєпрізвище,ім'я, номерсвоготелефонута дочекатися приїзду служб. 

3.4.Зазмогоюслідзалишититериторіюаварійноїнебезпеки. 

 

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 

 


