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1. Загальні положення. 

1.1.Інструкціязбезпекиучнівпід часосінніхканікулпоширюєтьсяна всіхучасників освітнього 

процесупідчасперебуванняучнівна осінніхканікулах. 

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, «ПравилдорожньогорухуУкраїни»,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 процесуповиннізнатиправиланаданняпершої(долікарської) 

допомогиприхарактернихушкодженнях,матинеобхіднізнанняінавички 

користуваннямедикаментами. 

2.Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпідчасосінніхканікул. 
2.1. Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпередпочаткомосінніх канікул. 

2.1.1.Передпочаткомосінніхканікулслідчітковизначититерміни початкутазакінченняканікул. 

2.1.2.Уразіпродовженняканікул телефонувативостаннійденьвизна-

ченихтермінівдоприймальноїнавчальногозакладувихователюабо наставникукласудлявизначення 

новоготермінуканікул. 

2.1.3. Ознайомитисязпланом проведенняканікулукласі,навчальномузакладі,братиактивнуучастьу 

запланованихзаходах. 

2.1.4.Уразінеможливостізаповажнихпричинабосімейнихобставинузятиучастьузапланованихза-

ходахпідчасканікулабовчасноприступитидонавчальнихзанятьпісля 

канікул,слідзавчаснопопередити вихователяабонаставникакласу,на-

давшизаявучимедичнудовідку,що підтверджуєобґрунтованістьпричини. 

2.2. Вимогибезпекижиттєдіяльностіучнівпідчасосінніхканікул. 

2.2.1.Підчасканікул,перебуваючинавулиційставшиучасником дорожньо-

транспортногоруху,чітко виконуватиправиладорожнього руху: 

• Рухатисяпотротуарахіпішохіднихдоріжках,притримуючисьправогобоку; 

• Замежаминаселенихпунктів, рухаючисьузбіччямчикраємпроїжджоїчастини,йтиназустрічруху 

транспортнихзасобів; 

• Переходитипроїжджучастину тількипопішохіднихпереходах, утомучисліпідземнихіназемних, 

авразіїхвідсутності—наперехрестяхполініяхтротуарівабоузбіч; 

• Умісцяхізрегульованимрухом керуватисятількисигналамирегулювальникачисвітлофора; 

• Виходитинапроїжджучастину з-затранспортних засобівупевнившись,щоненаближаютьсяінші 

транспортнізасоби; 

• Чекатинатранспортнийзасіб тількинапосадковихмайданчиках (зупинках),тротуарах,узбіччях, 

нестворюючиперешкоддлядорожньогоруху; 



• Натрамвайнихзупинках,необладнанихпосадковимимайданчиками,можнавиходитинапроїжджу 

частинулишезбокудверейітільки післязупинкитрамвая; 

• Уразінаближеннятранспортногозасобузувімкненимпроблисковиммаячкомчервоногоабоси-

ньогокольору,чиспеціальнимзвуковимсигналом,требаутриматися 

відпереходупроїжджоїчастиниабо негайнозалишитиїї; 

• Категоричнозабороненовибігатинапроїжджучастину,влаштовуватинанійабопоблизунеїігри, 

переходитипроїжджучастинупоза пішохіднимпереходомабовстановленимимісцями; 

• Рухатисяподорозівелосипедом можнатількидітям,якідосягли 16років;мопедийвелосипедипови-

ннібутиобладнаннізвуковимсигналомтасвітлоповертачами:спереду—білогокольору,побоках—

оранжевого,позаду—червоного;наголовіуводіямаєбутизахиснийшо-

лом;чіткодотримуватисяправилдоїжджати руху; 

• Водіяммопедівівелосипедів заборонено керуватитранспортомізне-

справнимгальмомізвуковимсигналом,утемнупорудоби;рухатисяпо 

автомагістралях,колипорядєвелосипеднадоріжка;рухатисяпотротуарах 

іпішохіднихдоріжках;їздитинетримаючисьзакермотазніматиногизпе-

далей;перевозитипасажирів;буксируватиіншітранспортнізасоби; 
• Длякатаннянаіншихзасобах (скейтборд,самокат,роликитощо) 

обиратимісценадитячихмайданчикахтанапроїжджучастинувиїжджатизаборонено; 
• Учніповиннівиконуватизазначеніправила,атакожінші правила дорожньогорухуУкраїни,знання 

про, якіотриманінаурокахоснов здоров’я,виховнихгодинах,інших 

навчальнихспеціалізованихустановах,предметнихуроках; 

• Перебуватипоблизузалізничнихколійдітямбезсупроводудорослихзаборонено; 

• учні,користуючисьтранспортнимзасобом,повиннісидітиабостоятитількивпризначенихдляцього 

місцях,тримаючисьзапорученьабо іншепристосування. 

2.2.2.Підчасканікул,перебуваючивдома,навулиці,вспеціалізованихустановах,приміщеннях,тран-

спорті,учніповиннічітковиконуватиправилапожежноїбезпеки: 

• забороненобратизсобоювогненебезпечніпредмети,щоможутьспри-

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

верки,цигарки,легкозаймистіречовини,вогнезаймистурідинутощо); 

• користуватисягазовоюплитою вдоматількиізспеціалізованим 

електричнимприладомдлявмиканняпіднаглядомдорослих; 

• забороненовикористовувативіконницінавікнадлязатемнення 

приміщеньізастосовуватигорючі матеріали;зберігатибензин,газта іншілегкозаймистігорючірідини, 

приноситиїхдоприміщення;застосовуватипредметиоформленняпри-

міщень,декораціїтасценічнеобладнання,виготовленезгорючихсинтетичнихматеріалів,штучнихтка-

ниніволокон(пінопласту,поролону,полівінілутощо);застосовувати відкритийвогонь(факели,свічки, 

феєрверки,бенгальськівогнітощо), використовуватихлопушки,застосо-

вуватидуговіпрожектори,влаштовуватисвітловіефектиі з застосуван-

нямхімічнихтаіншихречовин,що можутьспричинитизагоряння;вста-

новлюватистільці,кріслатощо,кон-

струкції,виконанізпластмасілегкозаймистихматеріалів,атакожза-

харащуватипредметамипроходита аварійнівиходи; 

• ужодномуразінебратинавулицічивіншомумісцініякінезнайомічичужіпредмети,зокрема,по-

бутовутехніку,невмикатиїху розеткувдомачивіншихустановах—цеможепризвестидовибуху 

танадзвичайноїситуації; 

• ненаближатисядоелектроприладів,музичноїапаратури,якіживлятьсяструмом. Користуватися 

електроприладамитількисухимирукамиівприсутностібатьків.Уразі 

виявленняобірванихпроводів,неізольованоїпроводки,іскрінняпровод-

ки,негайноповідомитидорослих; 

• незбиратисябіляпроходів угромадськихустановах,входахта 

виходах,уприміщенняхвестибюлю; 



• підчасучастівмасовихзаходах некричати,несвистіти,небігати,не 

стрибати,нестворюватитравмонебезпечнихситуаційуприміщенні,дотри-

муватисяправилпожежноїбезпеки; 

• уразіпожежноїнебезпеки— наявностівогню,іскріння,диму— негайновийтинаповітря(задвері, 

балкон)такликатинадопомогу.Викликатислужбупожежноїохорони 

заномером101,назвавшисвоєім'я, прізвище,короткоописавшиситуа-

цію:наявністьвогню,диму,кількість людейуприміщенні,свійномертелефону; 

• припоявізапахугазувквартирі,приміщенніужодномуразіне вмикатиелектроприлади,некорис-

туватисястаціонарнимчимобільним телефоном,відчинитивікна,двері, 

перевіритиприміщення,вимкнути газовуплитуйвийтизприміщення; 

покликатинадопомогудорослих, негайноповідомитивгазовуслужбу 

заномером104чи101пожежнуохорону;назвавшисвоєім'я,прізвище, 

короткоописавшиситуаціюйзалишившисвійномертелефону. 

2.2.3.Підчасканікул,перебуваючивдома,навулиці,вспеціалізованихустановах,громадських місцях, 

приміщеннях,транспортітощоучні повиннічітковиконуватиправила 

зпопередженнянещаснихвипадків, травмування,отруєннятаін.: 

• підчасканікулзабороненоперебуватибіляводоймищбезсупроводудорослихдлязапобіганняутеп-

леннядітей; 

• категоричнозабороненонаближатисяйперебуватибілябудівельнихмайданчиків,кар'єрів,закину-

тихнапівзруйнованихбудівель для 

запобіганняобрушеньбудівельнихматеріалівіпопередженнятравмта загибелідітей; 

• категоричнозабороненовживатиалкоголь,наркотичнізасоби,тютюновівироби,стимулятори; 

• уникативживаннявїжугрибів; 

• забороненобративруки,нюхати,їстинезнайомідикірослиничи паросткиквітів,кущів,дерев,що 

можепризвестидо отруєння; 

• пересуватисяобережно, спокійно. Беручиучастьвіграх,нестворю-

ватихаотичногоруху,нештовхатися, некричати. Навулицібутиобережним,дивитисяпідноги,щобне 

впастивямучиувідкритийканалізаційнийлюк; 

• непідходитинавулицідообірваних,обвислихпроводів,абопроводів, 

якістирчать,аособливо,якщовідних ідегудіння—такіпроводищеможуть 

бутипідживленіелектрострумом; 

• непідходитидощитових,незалазити на стовпизвисоковольтнимипроводами—можнаотримати 

ударелектрострумомвідвисоковольтнихживленьза5м; 

• бутиобережнимнадитячих майданчиках,упаркахвідпочинку: спочаткупереконатися,щогойдал-

кичиатракціони,турніки,прилади справні,сильнонерозгойдуватися йнерозгойдуватиінших,щобне 

призвестидопадіннячиіншого травмування; 

• невиходитинадахбагатоповерхівкидляпопередженняпадіннядітейізвисоти; 

• непідходитидовідчиненихвікон,митивікнатількивприсутностідорослих,ненахилятисянапери-

ла,парапетисходинокдлязапобіганняпадіннядітейізвисоти; 

• неспускатисявпідвалибудинківчиіншіпідземніходи,катакомби,бомбосховища—тамможебути 

отруйнийгаз; 

• невступативконтактізнезнайомимитваринамидлязапобігання отриманняукусіввідхворихнасказ 

тварин; 

• застосовувативсізнанняйправила,отриманінаурокахоснов 

здоров'я,виховнихгодинах,навчальнихуроках. 

2.2.4.Підчасканікулучніповиннівиконуватиправилабезпеки життєдіяльностіпідчассамостійно-

гоперебуваннявдома,навулиці, угромадськихмісцях,друзів,намолодіжнихдискотеках,узамкнутому 

просторіприміщеньізчужимилюдьми,правилапопередженняправопорушеньтанасильстванаддітьми: 

• нерозмовлятийневступати вконтактізнезнайомцями,ужодномуразінепередаватиїмцінніречі, 

ключівіддому,навітьякщовониназвалисяпредставникамиполіції.Слід 

одразукликатинадопомогуйшвидкойтидолюдей; 



• непідходитидоавтомобілівіз незнайомцями,навітьякщо вониза-

питуютьдорогу.Кращевідповісти, щонезнаєте,ішвидкойтигеть; 

• перебуватибезсупроводудорослихнавулицідітямдо10-тироківможнадо20год,до14-тироків— 

до21год,до18-тироків— до 22год. Утемнупоруроку—ізнастанням темряви; 

• дітимаютьправоневідчиняти дверейдомунавітьпредставникам 

правоохороннихорганів.Якщонезнайомецьзапитує,чискороприйдутьбатьки,слідповідомити,що 

скоро—вониусусідів,тимчасомзателефонуватибатькам,адверінезнайомцямневідчиняти; 

• триматисяподалівідтих,хто влаштовуєбійки,небратиучасті всуперечкахдорослихінепровоку-

ватисловамичидіямиагресивнуповедінку,щоможепризвестидобійкиаботравми;устосункахізоточу-

ючимислідкеруватисятолерантнимистосунками; 

• незаходитивпід'їзд,ліфтізнезнайомимилюдьми;слідодразукликати на допомогу, якщо 

незнайомець провокує якісь дії щодо вас. Бути уважними, оглядатися й перевіряти, чи не слідує за 

вами хтось під час проходу провулків, підземних переходів між домами й тунелями. Якщо за вами 

хтось іде, зупинитися й відійти у сторону, щоб потенційний переслідувач пройшов повз вас; 

• під час перебування на дискотеці, потрібно завчасно попереджати батьків, щоб зустріли вас 

після закінчення заходу; слід керуватися загальними правилами етикету й нормами поведінки, не 

провокувати оточуючих на агресивну поведінку рухами й словами. У разі небезпечної ситуації 

звертатися до служби охорони закладу, викликати поліцію за номером 102, зателефонувати 

батькам; 

• не вчиняти дії, що можуть призвести до правопорушень. Неповнолітніми у кримінальному 

праві вважаються особи віком до 18-ти років. За злочини, вчинені після настання 14-річного віку, 

неповнолітні підлягають кримінальній відповідальності; позбавлення волі неповнолітньому може 

бути строком не більш як на 10 років; найсуворішим примусовим виховним заходом є направлення 

до спеціальних навчально-виховних установ, що здійснюється примусово, незалежно від бажання 

неповнолітнього чи його батьків; 

• батьки неповнолітніх, які не займаються вихованням своїх дітей, підлягають 

адміністративному штрафу в розмірах, передбачених відповідною статтею Карного кодексу 

України; 

• всеукраїнські гарячі лінії підтримки дітей та молоді України: 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. Під час канікул учні повинні виконувати правила з запобігання захворювань на грип, 
інфекційні та кишкові захворювання, педикульоз тощо: 

• при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших людей, викликати лікаря; 

• хворому виділити окреме ліжко, посуд, білизну; 

• приміщення постійно провітрювати; 

• у разі контакту із хворим одягати марлеву маску; 

• хворому слід дотримуватися постільного режиму; 

• вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чітко виконувати 

рекомендації лікаря; 

• перед їжею мити руки з милом; 

• не їсти брудних овочів та фруктів, ретельно їх мити; 

• для запобігання захворювань на педикульоз регулярно мити голову; довге волосся у дівчат має 

бути зібране, не користуватися засобами особистої гігієни (гребінцем) інших осіб, а також не 

передавати свої засоби гігієни іншим. Не міряти й не носити чужого одягу, головних уборів, а 

також не передавати іншим свій одяг; 

• не вживати самостійно медичних медикаментів чи препаратів, не рекомендованих лікарем; 

• якщо ви погано почуваєтеся, а дорослих поряд немає, слід викликати швидку медичну 

допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер свого телефону, домашню адресу, 

прізвище, ім'я, а також зателефонувати батькам. 
 
3. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів при виникненні надзвичайної або аварійної ситуації. 



3.1.Не панікувати, не кричати, не метушитися, чітко й спокійно виконувати вказівки дорослих, 

які перебувають поряд. 

3.2.Зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідомити про місце свого 

перебування. 

3.3.Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, слід зателефонувати в служби екстреної 

допомоги за телефонами:  

101— пожежна охорона; 

102—поліція 

103— газова служба, 

104— швидка медична допомога, 

коротко описати ситуацію, назвати адресу, де відбулася надзвичайна ситуація, а також своє 

прізвище, ім'я, номер свого телефону та дочекатися приїзду служб. 

3.4. За можливості слід залишити територію аварійної небезпеки. 
 
 

ПОГОДЖЕНО:                                                                             
Заступник директора школи  
знавчально-виховної роботи, 
відповідальний за організацію  

роботи з охорони праці та безпеки  

життєдіяльності _____________ Г.В. Лядусова 

Голова профкому ____________ Г.В. Левицька 

 
 


