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ІНСТРУКЦІЯ 
з охорони праці під час організації літнього оздоровчого табору 

 
1. Загальні вимоги безпеки 

 Керівники табору, вихователі несуть повну відповідальність за дотримання правил техніки безпеки та охорону життя учнів. 
 Працівник, який за наказом по закладу працює в оздоровчому таборі, повинен пройти медичний огляд, інструктаж, 

проінструктувати дітей щодо правил безпеки, дотримування вимог охорони праці, запобігати небезпеці для дітей і для себе. 
 Заборонено проводити прогулянки, екскурсії з дітьми поблизу будівельних майданчиків, під час грози, дощу, туману і в темний 

час доби. 
 Вихователі ведуть постійний нагляд за дітьми, не залишаючи їх самих ні за яких обставин. 

1. Вимоги безпеки перед початком прогулянки, екскурсії, заходу. 
 Кількість учнів у групі для одночасної прогулянки має бути не більшою ніж 25 осіб. 
 Перед початком ( і по закінченні) екскурсії (прогулянки) роблять перекличку і відмічають присутніх. 
 Вирушаючи на екскурсію з учнями, вихователь повинен мати при собі дорожню аптечку першої долікарської допомоги. 
 Діти мають бути одягнені відповідно до погодних умов, не мати при собі предметів,  які створюють небезпеку для себе та 

оточуючих. 
2. Вимоги безпеки під час екскурсій (прогулянок, заходів) 

 Якщо для прогулянки використовують громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом вихователів. 
(Вихователь заходить і виходить із транспорту останнім.) 

 Під час прогулянки заборонено розпалювати багаття, щоб уникнути пожеж та опіків учнів. 
 Заборонено під час прогулянок пити воду з відкритих водойм, ходити босоніж. 
 Переходити вулиці, де рухаються автомобілі, слід організовано, тільки в спеціальних місцях, використовуючи червоні прапорці 

для переходу групи. 
3. Вимоги безпеки після закінчення прогулянки 

 Після закінчення прогулянки вихователь, не покидаючи останнього місця прогулянки, перелічує дітей за списком, а потім 
робить перекличку після повернення до табору. 

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
 У випадку аварійної ситуації вихователі виводять учнів у безпечне місце, а потерпілому надають першу долікарську допомогу. 
 
 
 

 
ІНСТРУКЦІЯ 

з пожежної безпеки 
 

1. Загальні вимоги 
Інструкція визначає організаційні та технічні заходи з пожежної профілактики, з метою недопущення розповсюдження пожежі 

на випадок її виникнення. 
Кожен працівник зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, при виникненні пожежі— вжити всіх 

залежних від нього заходів для врятування людей і її гасіння. 
Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні постійно утримуватися вільними. 
У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати таким чином, щоб не загромаджувати виходів із 

кабінетів. 
У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно 

утримуватися у чистоті. 
У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день. 
Увесь пожежний інвентар і обладнання необхідно утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях. 
На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття. 
У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки та запалені сірники. 

2. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи 
Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією; зберігати біля них рідини, які легко загоряються; 

обгортати папером або тканиною електричні лампи. 
Забороняється працювати на несправному обладнанні. 
Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання 

захисного заземлення, занулення, рятування та евакуацію. 
3. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт 

Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам. 
Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із 

пожежогасінням. 
Під час експлуатації електроустановок не дозволяється: 



використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості; 
залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями; 
переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою; 
залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання; 
користуватися пошкодженими (несправними) розетками; 
зав'язувати і скручувати електропроводи; 
застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам до переносних (пересувних) електропроводів; 
використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у 

приміщеннях, де їх застосування не передбачене. 
Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання. 
Зварювальні роботи під .час ремонту системи опалювання, водопостачання, каналізації можуть проводитися тільки з дозволу 

директора закладу. 
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях керівники гурткової роботи повинні уважно оглядати всі 
приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недоліки. 

Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи. 
Після кожного заняття необхідно усі пожежо- та вибухонебезпечні речовини й матеріали винести із класів у спеціально 

виділені та обладнані приміщення. 
Порядок дій при виникненні пожежі 
При виникненні пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на створення 

безпеки людей, і в першу чергу — дітей, їх евакуацію та рятування. 
Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення 

температури у приміщенні тощо), зобов'язаний: 
негайно повідомити про це за телефоном 01 пожежну службу (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення 

пожежі, а також свою посаду та прізвище); 
задіяти систему повідомлення людей про пожежу; 
розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації; 
сповістити про пожежу директора позашкільного закладу або його заступника. 

5. Директор центру, його заступник, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний: 
перевірити виконання чи повідомити пожежну охорону про виникнення пожежі; 
у випадку загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби; 
організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і 

журналами обліку занять; 
виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та водних джерел; 
вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі; 
при необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служби; 
припинити всі роботи, не пов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі; 
організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку системи вентиляції та кондиціювання повітря і здійснення 

інших заходів, які сприяють запобіганню поширення пожежі; 
 

забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних 
продуктів горіння і підвищених температур, ураження електрострумом тощо; 

інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі; 
організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складання і забезпечити, при потребі, 

їх охорону. 
6. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно: 

з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у 
найкоротший термін; 

керівникам гурткової роботи та іншим працівникам позашкільного закладу не можна залишати дітей без нагляду, з моменту 
виявлення пожежі та до її ліквідації; 

евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, яким загрожує небезпека 
поширення вогню і продуктів горіння; 

дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу; 
у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти 

теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або в інші теплі речі; 
ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під ліжками, партами, у 

шафах та в інших місцях; 
виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівники не поверталися туди, де виникла пожежа; 
при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей; 
слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і 

диму до суміжних приміщень; 
залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна. 
 
 
 
 
 
 



 
ІНСТРУКЦІЯ 

з охорони праці № 
під час роботи у куточку живої природи 

 
 

1. Загальні вимоги 
До роботи у куточку живої природи допускаються діти, які пройшли попереднє медичне обстеження, навчання та інструктажі 

про безпечні методи праці. 
Забороняється проводити роботу без відповідного одягу, інвентарю, а також у випадку відсутності вихователя. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи Роботу в куточку живої природи необхідно виконувати у халаті або фартуху. 
3. Вимоги безпеки під час роботи 
3.1. Під час пересаджування або привалювання рослин, пікірування розсади необхідно працювати у рукавицях. 

При підживленні рослин необхідно набирати добрива спеціальними ложечками, шпателями. 
Дітям забороняється обприскувати і посипати рослини отрутохімікатами. 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 
Після закінчення роботи необхідно почистити інвентар, прибрати робоче місце, зняти робочий одяг, вимити руки з милом. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
Якщо під час роботи у куточку живої природи ви отримаєте яку-небудь травму, зверніться до вихователя, він надасть 

необхідну допомогу або направить у медпункт до лікаря. 
 
                                             
 

ІНСТРУКЦІЯ 
з охорони праці № 

під час роботи на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці 
 

1. Загальні вимоги 
До роботи на навчально-дослідній земельній ділянці допускаються учні, які пройшли медичне обстеження, навчання та 

інструктаж про безпечні методи роботи. 
Забороняється працювати, застосовуючи несправний інвентар, без відповідного одягу і взуття, а також у випадку відсутності 

вихователя (керівника). 
2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

Приходити на роботу на навчально-дослідну земельну ділянку у робочому одязі і взутті. 
Оглянути робочий інвентар, переконатись у його справності. 
Переносити загострені сільськогосподарські знаряддя (лопати, граблі, вила) у вертикальному положенні так, щоб їх робоча 

частина була спрямована вниз: це запобігає травмуванню тих, хто перебуває поряд з вами. 
3. Вимоги безпеки під час роботи 

Працюючи з лопатою, стежити за тим, щоб не поранити нею ноги. Не перевантажувати лопату землею, навантажувати її не 
більше, як на 1/3 штика. Під час роботи граблями, вилами не спрямовувати їх робочу частину на тих, хто перебуває поблизу. 

Копаючи ґрунт, працювати по черзі то правою, то лівою ногою (по 5 хв), це запобігає викривленню хребта. 
Переносячи вантажі, рівномірно навантажувати обидві руки. 
Переносячи землю або добрива на ношах, не перевантажувати їх. 
Під час прополювання працювати обов'язково у рукавицях. 
Щоб запобігати перевтомленню, робити під час роботи десятихвилинні перерви через кожні ЗО хв., дотримуватися вказаного 

вихователем ритму роботи. 
Не їсти немитих коренеплодів, овочів, ягід. 
Дітям забороняється обприскувати і посипати рослини отрутохімікатами. Якщо це необхідно, таку роботу виконувати 

дорослим. Після обробки ділянок отрутохімікатами не заходити туди наступні 5 діб. 
4. Вимоги безпеки закінчення роботи 

Після закінчення роботи почистити інвентар, здати його, ретельно вимити руки з милом, переодягнутися. 
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

У випадку травми негайно звернутися до вихователя, який надасть допомогу і, якщо необхідно, направить у медпункт до 
лікаря. 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ 
з охорони праці № 

при організації купання дітей у водоймищах 
       
1. Загальні вимоги безпеки 

Дозволяється купатися лише в спеціально відведених місцях. У разі відсутності таких місць: обирають таке місце для купання, 
де забезпечується повна безпека перебування у воді й на березі. 

Вихователь повинен обстежити водоймище на предмет його санітарно-гігієнічного стану, обстежити дно водоймища та його 
береги. Обладнати безпечний підхід до води. 

Вихователі відповідають за дотримання правил техніки безпеки та збереження життя і здоров'я учнів. 
Вирушаючи до водоймища, вихователь повинен мати при собі дорожню аптечку першої долікарськоїи допомоги. 

2. Вимоги безпеки перед початком купання 



Провести інструктаж з дітьми. 
Купати дітей групами, не більше 10 чоловік. 
Організувати купання при температурі повітря не нижче 20°С, 1° води — не нижче 22°С. 

3. Вимоги безпеки під час купання 
Діти повинні входити і виходити з води за сигналом вихователя. 
Забороняється пірнати і пустувати у воді. 
Тривалість купання дітей до 15 хвилин. 
Забороняється купання, якщо поблизу місця купання пропливає моторний човен, катамаран тощо. 

4. Вимоги безпеки після закінчення купання 
Після купання перевіряють дітей за списком. 
Після повернення у заклад повторно перевіряють наявність дітей за списком. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
У випадку аварійної ситуації на місці купання вихователі виводять дітей у безпечне місце. 
При нещасному випадку учнів виводять у безпечне місце, а потерпілому надають першу долікарську допомогу. 

 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ 
з охорони праці № 

під час проведення екскурсії 
 

1. Загальні вимоги безпеки 
Заздалегідь обирають такий об'єкт для екскурсії, де забезпечується повна безпека її проведення. 
Вихователі відповідають за дотримання правил техніки безпеки та охорону життя і здоров'я учнів. 
Керівники екскурсії повинні постійно наглядати за учнями. 
Забороняється проводити екскурсії під час дощу, туману і в темний час доби. 

2. Вимоги безпеки перед початком проведення екскурсії 
Перед початком екскурсії роблять перекличку і відмічають присутніх, учнів знайомлять із загальною характеристикою об'єкта 

екскурсії, маршрутом і правилами безпеки, яких необхідно дотримуватися під час її проведення. 
Кількість учнів, які одночасно беруть участь в екскурсії, не повинна перевищувати 25 осіб. 

2.3. Вирушаючи на екскурсію з учнями, вихователь повинен мати при собі дорожню аптечку першої долікарської допомоги. 
Допущені до екскурсії учні повинні бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку для себе й 

оточуючих. 
Вирушаючи на екскурсію з учнями, вихователь повинен інформувати учнів про місцеві отруйні рослини, тварини, плазуни, 

комахи. 
3. Вимоги безпеки під час проведення екскурсії 

Другу перекличку і відмітку присутніх проводять після прибуття на місце екскурсії. 
Під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути пожеж та опіків учнів. 
Забороняється пити воду з відкритих водойм. Необхідно заздалегідь запропонувати взяти із собою (з дому) питну воду у 

пляшці. 
Під час екскурсії учням забороняється знімати взуття і ходити босоніж. 

4. Вимоги безпеки після закінчення екскурсії 
Після закінчення екскурсії вихователі виводять учнів з місця проведення екскурсії і перевіряють наявність їх за списком. 
Після повернення до закладу вихователі ще раз перевіряють учнів за списком. 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
5.1. У випадку аварійної ситуації на місці екскурсії вихователі виводять учнів у безпечне місце.  
5.2. При нещасному випадку учнів виводять у безпечне місце, а потерпілому надають першу долікарську допомогу 
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