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ІНСТРУКЦІЯ №5 

З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

ПІД ЧАС ВЕСНЯНИХ КАНІКУЛ 
 
 
1. Загальні положення. 
1.1.Інструкціязбезпекиучнів підчасвеснянихканікулпоширюєтьсянавсіхучасників 

освітнього процесупідчасперебуванняучнівнавеснянихканікулах. 

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.Всіучасники освітнього процесуповиннізнати правиланаданняпершої(долікар-

ської)допомогиприхарактерних ушкодженнях,матинеобхіднізна-

нняінавичкикористуваннямедикаментами. 
 
2.Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпідчасвеснянихканікул. 
2.1. Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпередпочаткомвесняних канікул. 

2.1.1.Передпочаткомвесняних канікулслідчітковизначититермі-

нипочаткутазавершенняканікул. 

2.1.2.Уразіпродовженняканікул потрібнотелефонувативостанній 

деньвизначенихтермінівдоприймальноїзакладуабовихователю,на-

ставникукласудлявизначенняновоготермінуканікул. 

2.1.3.Ознайомитисьізпланом проведенняканікулукласі,навчаль-

номузакладі,братиактивнуучастьу запланованихзаходах. 

2.1.4.Уразінеможливостічерез поважніпричиниабосімейніобста-

винивзятиучастьузапланованихзаходахабовчасноприступитидона-

вчальнихзанятьпісляканікул,слід завчаснопопередитивихователяабо 

наставникакласу,надавшизаявучи 

медичнудовідку,щопідтверджуєобґрунтованістьпричини. 

2.2. Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпідчасвеснянихканікул. 

2.2.1.Підчасканікул,перебуваючинавулиційставшиучасником дорожньо-

транспортногоруху,слід чітковиконуватиправиладорожньогоруху: 

•Рухатисяпотротуарахіпішохіднихдоріжках,притримуючисьправогобоку; 



•Замежаминаселенихпунктів, рухаючисьузбіччямчикраємпроїж-

джоїчастини,йтиназустрічруху транспортнихзасобів; 

• Переходитипроїжджучастину тількипопішохіднихпереходах,зок-

рема,підземнихіназемних,ауразі їхвідсутності—наперехрестяхполі-

ніяхтротуарівабоузбіч; 

• Умісцяхізрегулюванимирухами,слідкеруватисятількисигнала-

мирегулювальникачисвітлофора; 

• Виходитинапроїжджучастину з-затранспортнихзасобів,упевнив-

шись,щоненаближаютьсяінші транспортнізасоби; 

• Чекатинатранспортнийзасіб тількинапосадковихмайданчиках 

(зупинках),тротуарах,узбіччях,не створюючиперешкоддлядорожньогоруху; 

• Натрамвайнихзупинках,необладнанихпосадковимимайданчика-

ми,можнавиходитинапроїжджу частинулишезбокудверейітільки 

післязупинкитрамвая; 

• Уразінаближеннятранспортногозасобузувімкненимпроблис-

ковиммаячкомчервоногоабосиньогокольору,чиспеціальнимзву-

ковимсигналом,требаутриматися відпереходупроїжджоїчастиниабо 

негайнозалишитиїї; 

• Категоричнозабороненовибігатинапроїжджучастину,влашто-

вуватинанійабопоблизунеїігри, переходитипроїжджучастинупоза 

пішохіднимпереходомабовстановленимимісцями; 

• Попроїжджійдорозінавелосипедірухатисяможнатількидітям,які досягають 16-

тироків;мопедийвелосипедимаютьбутиобладнаннізву-

ковимсигналомтасвітлоповертачами:попереду—білогокольору,по боках – 

оранжевого, позаду – червоного; на голові у водія має бути захисний шолом; слід 

чітко дотримуватися правил дорожнього руху; 

• водіям мопедів і велосипедів заборонено: керувати транспортом із несправним 

гальмом і звуковим сигналом, у темну пору доби; рухатися по автомагістралях, коли 

поряд є велосипедна доріжка; рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках; їздити 

не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей; перевозити пасажирів; 

буксирувати інші транспортні засоби; 

• заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання 

(скейтборд, самокат, ролики тощо), обирати місце для катання слід на дитячих 

майданчиках; 

• учні повинні виконувати зазначені правила, а також інші Правила дорожнього 

руху України, із якими вони ознайомилися на уроках основ здоров’я, виховних 

годинах, предметних уроках; 

• дітям заборонено перебувати поблизу залізничних колій без супроводу 

дорослих; 

• учні, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в 

призначених для цього місцях, тримаючись за поручні або інші пристосування. 

   2.2.2.Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установах, 

приміщеннях, транспорті, учні повинні чітко виконувати правила пожежної 

безпеки: 



• заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити 

пожежу (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрверки, цигарки, 

легкозаймисті речовини, вогнезаймисту рідину тощо); 

• користуватися газовою плитою вдома слід тільки із спеціалізованим 

електричним приладом для вмикання і під наглядом дорослих; 

• заборонено використовувати віконниці на вікна для затемнення 

приміщень і застосовувати горючі матеріали; зберігати бензин, газ та інші 

легкозаймисті горючі рідини, приносити їх до приміщення; застосовувати 

предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, 

виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон 

(пінопласту, поролону, полівінілу тощо); застосовувати відкритий вогонь 

(факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використовувати 

хлопушки; застосовувати дугові прожектори, влаштовувати світлові ефекти 

із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати 

загоряння; встановлювати стільці, крісла тощо, конструкції, які виконано з 

пластмас і легкозаймистих матеріалів, а також захаращувати предметами 

проходи та аварійні виходи; 

• у жодному разі не можна брати на вулиці чи в іншому місці незнайомі чи 

чужі предмети, зокрема побутову техніку, не вмикати їх у розетку вдома чи в 

інших установах — це може призвести до вибуху та надзвичайної ситуації; 

• не наближатися до електроприладів, музичної апаратури, що жив-

лятьсяструмом. Користуватися електроприладами тільки сухими ру-

ками і в присутності батьків. У разі виявлення обірваних проводів, 

неізольованої проводки, її іскріння, слід негайно повідомити дорослих; 

• не збиратися біля проходів у громадських установах, на входах та 

виходах, у приміщеннях вестибюлю; 

• під час участі в масових заходах не кричати, не свистіти, не бігати, не 

стрибати, не створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні, 

виконувати правила пожежної безпеки; 

• у разі пожежної небезпеки: наявності вогню, іскріння, диму — пот-

рібно негайно вийти на повітря (за двері, балкон) та кликати на допомо-

гу. Викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє 

ім'я, прізвище, коротко описавши ситуацію: наявність вогню, диму, 

кількість людей у приміщенні, також свій номер телефону; 

• при появі запаху газу в приміщенні у жодному разі не вмикати 

електроприлади, не користуватися стаціонарним чи мобільним телефо-

ном, відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову 

плиту, якщо вона була ввімкнена, й вийти з приміщення; покликати на 

допомогу дорослих, негайно повідомити в газову службу за номером 104 

чи 101 пожежну охорону; назвавши своє ім'я, прізвище, коротко описав-

ши ситуацію й залишивши свій номер телефону. 

2.2.3.Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих 

установах, громадських місцях, приміщеннях, транспорті тощо, учні 

повинні чітко виконувати правила щодо попередження нещасних 

випадків, травмування, отруєння тощо: 



• під час канікул заборонено перебувати біля водойм без супроводу 

дорослих для запобігання утоплення дітей. Коли вода покрита шаром 

льоду — категорично заборонено ступати на лід для попередження 

провалювання під нього; 

• заборонено перебувати біля будівельних майданчиків, кар'єрів, за-

кинутих напівзруйнованих будівель для запобігання обрушень будівель-

них матеріалів й попередження травм та загибелі дітей; 

• категорично заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тю-

тюнові вироби, стимулятори; 

• уникати вживання в їжу грибів; 

• категорично заборонено брати в руки, нюхати, їсти незнайомі дикі 

рослини чи паростки квітів, кущів, дерев, що може призвести до от-

руєння; 

• пересуватися слід обережно, спокійно. Беручи участь в іграх, не 

створювати хаотичного руху, не штовхатися, не кричати. На вулиці бути 

обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти в яму чи відкритий ка-

налізаційний люк; 

• на вулиці не варто підходити до обірваних, обвислих проводів або 

проводів, що стирчать, а особливо, якщо від них іде гудіння — ці прово-

ди можуть бути ще підживлені електрострумом; 

• неслід підходитидощитових, залазитинастовпизвисоковоль-

тнимипроводами—можнаотриматиударелектрострумомвідви-

соковольтнихживленьнавідстані5м; 

• потрібнобутиобережнимнадитячихмайданчиках,упаркахвідпо-

чинку:спочаткупереконатися,що гойдалки,атракціони,турнікита 

іншіприладисправні,сильнонерозгойдуватисяйнерозгойдуватиін-

ших,щобнепризвестидопадіннячи іншоготравмування; 

• неможнавиходитинадахбагатоповерхівкидляпопередженняпа-

діннядітейізвисоти; 

• неслідпідходитидовідчинених вікон,митиїхтількивприсутності 

дорослих,ненахилятисянаперила, парапетисходинокдлязапобігання 

падіннядітейізвисоти; 

• неспускатисявпідвалибудинківчиіншіпідземніходи,катаком-

би,бомбосховища—тамможебути отруйнийгаз; 

• невступативконтактізнезнайомимитваринамидлязапобігання 

отриманняукусіввідхворихнасказ тварин; 

• слідзастосовувативсізнанняй правила,отриманінаурокахоснов 

здоров'я,виховнихгодинах,навчальнихуроках. 

2.2.4.Підчасканікулучніповиннівиконуватиправилабезпеки 

життєдіяльностіпідчассамостійногоперебуваннявдома,навулиці, 

громадськихмісцях,удрузів,намолодіжнихдискотеках,узамкнутому 

просторіприміщеньізчужимилюдьми,правилапопередженняправопо-

рушеньтанасильстванаддітьми: 

• неможнарозмовлятичивступативконтактізнезнайомцями, особливо—

непередаватиїмцінні речі,ключівіддому,навітьякщо 



вониназвалисяпредставникамиполіції.Слідодразукликатинадопо-

могуйшвидкойтидолюдей; 

• непідходитидоавтомобілів ізнезнайомцями,навітьякщовони 

запитуютьдорогу.Скажіть,щоне знаєте,ішвидкойдітьгеть; 

• перебуватибезсупроводудорослихнавулицідітямдо10-тиро-

ківможнадо20год,до14-тироків— до21год,до18-тироків—до22. 

Утемнупорусезону—донастання темряви; 

• дітимаютьправоневідчиняти дверейдомунавітьпредставникам 

правоохороннихорганів.Якщонезнайомецьзапитує,чискоропри-

йдутьбатьки,повідомте,щоскоро—вониусусідів,авцейчасзате-

лефонуйтебатькам,адверінезнайомцямневідчиняйте; 

• перебуватиподалівідтих,хто влаштовуєбійки,небратиучастів 

суперечкахдорослихінепровокуватисловамичидіямиагресивнупове-

дінку,щоможепризвестидобійки аботравми;устосункахізоточуючи-

мислідкеруватисятолерантними відносинами; 

• незаходитивпід'їзд,ліфтізнезнайомимилюдьми;одразукликати 

надопомогу,якщонезнайомець провокуєякісьдіїщодовас.Бути 

уважними,оглядатисяйперевіряти, чинеслідуєзавамихтосьпідчас 

проходупровулків,підземнихпереходівміждомамийтунелями.Якщо 

завамихтосьіде,зупинітьсяйвідійдітьусторону,щобпотенційний 

переслідувачпройшовповзвас; 

• підчасперебуваннянадискотеці,слідзавчаснопопередитибатьків, 

щобзустріливаспіслязакінченнязаходу;керуватисязагальнимиправи-

ламиетикетуйнормамиповедінки, непровокуватиоточуючихнаагре-

сивнуповедінкудіямичисловами. Уразінебезпечноїситуаціїпотрібно 

звертатисядослужбиохоронизакладу,викликатиполіціюзаномером 

102,зателефонуватибатькам; 

• забороненовчинятидії,щоможутьпризвестидоправопорушень. 

Неповнолітнімиукримінальному правівважаютьсяособивікомдо18-

тироків.Зазлочини,вчиненіпісля настання14-річноговіку,неповно-

літніпідлягаютькримінальнійвідповідальності;позбавленняволінепов-

нолітньомуможебутипризначення строкомдо10років;найбільшсуво-

римпримусовимзаходомвиховного характеруєнаправленнядоспеці-

альнихнавчально-виховнихустанов, щоздійснюєтьсяпримусово,неза-

лежновідбажаннянеповнолітньогочийогобатьків; 

• батькинеповнолітніх,якінезаймаютьсявихованнямсвоїхдітей,під-

лягаютьадміністративномуштрафу врозмірах,передбаченихвідповідною 

статтеюКарногокодексуУкраїни; 

• 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.Підчасканікулучніповиннівиконуватиправилаззапобіган-

нязахворюваньнагрип,інфекційні,кишковізахворювання,педикульоз тощо: 

• принездужанніневиходити здому,щобнезаражатиіншихлю-

дей,викликатилікаря; 

• хворомуслідвиділитиокреме ліжко,посуд,білизну; 

• приміщенняпотрібнопостійно провітрювати; 

• уразіконтактуізхворимварто одягатимарлевумаску; 

• хворомусліддотримуватися постільногорежиму; 

• потрібновживатизаходівпрофілактики:їстимед,малину,цибу-

лю,часник;чітковиконуватирекомендаціїлікаря; 

• передїжеютребамитизмилом руки; 

• неїстибрудніовочітафрукти, ретельноїхмитийошпарювати; 

• длязапобіганнязахворюваньна педикульоз,слідрегулярномитиго-

лову;довгеволоссяудівчатмаєбути зібранеузачіску,неможнакористу-

ватисязасобамиособистоїгігієни (гребінцем)іншихосіб,атакожпе-

редаватиіншимсвоїзасобигігієни. Немірятийненоситичужогоодягу, 

головнихуборів,атакожнепередаватиіншимсвійодяг; 

• забороненосамостійновживатимедикаменти,нерекомендовані лікарем; 

• якщовипоганопочуваєтеся, адорослихнемаєпоряд,слідвикли-

катишвидкумедичнудопомогуза номером103,описавшисвійстан, 

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

кожзателефонуватибатькам. 
 

3. Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпривиникненнінадзвичайної 
абоаварійноїситуації. 

3.1.Непанікувати,некричати,не метушитися,ачіткоіспокійновико-

нувативказівкидорослих,якіперебуваютьпоряд. 

3.2.Зателефонуватибатькам, короткоописатиситуацію,повідо-

митипромісцесвогоперебування. 

3.3.Якщоситуаціявийшлаз-під контролюдорослих,слідзателефо-

нувативслужбиекстреноїдопомоги зателефонами: 

 

101—пожежнаохорона; 

102—поліція; 

 

103—швидкамедичнадопомога; 

104—газоваслужба, 

Короткоописатиситуацію,назватиадресу,за 

якоюсталасянадзвичайнаситуація,своєпрізвище, 

ім’я,номер своготелефонута дочекатися приїзду служб. 

3.4. Уразіможливостізалиштеаварійнонебезпечнутериторію. 
 

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 

 


