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1. Загальні положення 
1.1.  Інструкція поширюється на учнів 1-11 класів ЗЗШ №30   під час канікул. 

Канікули – це час для фізичного, інтелектуального, психологічного відпочинку 

учнів, а також час, коли вони активно використовувати музичне обладнання (інструменти, 

пристрої тощо), слухати музику, відвідувати концерти, фестивалі, клуби. Під час цих заходів 

вони можуть потрапити у небезпечні ситуації. 

2. Вимоги безпеки перед початком канікул 

Наприкінці навчального року перед початком канікул учні повинні прослухати 

первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який проводять класні керівники та 

вчителі . Учні, які навчаються у 9-11 класах повинні розписатися у журналі інструктажів з 

безпеки життєдіяльності. 

3. Правила поведінки на канікулах 

 

3.1. Під час канікул учні зобов’язані: 

- дотримуватись вимог безпеки життєдіяльності під час канікул; 

- підвищувати свій загальнокультурний рівень; 

- дотримуватись законодавства України, моральних, етичних норм; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені 

чинним законодавством України; 

- бережливо ставитися до державного, громадського та особистого майна; 

- дотримуватися правил особистої гігієни; 

- поважати честь та гідність інших дітей та дорослих; 

- систематично та грунтовно працювати над своїм інтелектуальним і фізичним 

розвитком; 

- дотримуватись правил дорожнього руху; 

- дотримуватись правил поведінки в місцях масового перебування людей; 

- дотримуватись правил протипожежної безпеки; 

- дотримуватись правил користування музичним електрообладнанням. 

3.2. Учням забороняється: 

- використовувати музичні  інструменти не за призначенням; 

- проводити будь-які дії, що тягнуть за собою небезпечні наслідки для самих 

дітей та їх оточуючих; 

- використовувати  музичну апаратуру з перевищенням встановлених норм 

гучності; 

- самостійно використовувати та спонукати інших до використання несправної 

музичної апаратури. 

Порушення правил безпеки може загрожувати життю та здоров’ю не тільки дитині 

та й оточуючих її людей! 

3.3. Правила протипожежної безпеки 

3.3.1. Памятайте! Використання несправного електрообладнання – одна з причин 

виникнення пожежі. 

3.3.2. Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки при користуванні електромузичними 

інструментами (синтезатор, гітара, ударна установка та інше ). 

3.3.3. У разі виникнення пожежі викликайте пожежну команду за тел.101 

          Безпека дорожнього руху 



3.3.4. Пересуваючись у будь-яку частину міста, треба дотримуватися правил дорожнього 

руху: 

- переходити проїжджу частину треба лише у призначених для цього місцях; 

- за наявності світлофору переходити вулицю можна тільки на зелене світло 

світлофору; 

- перед тим, як переходити дорогу, необхідно подивитись ліворуч. Дійшовши до 

середини вулиці, треба зупинитись та подивитись праворуч. Якщо проїзна 

частина вільна, закінчуйте перехід; 

- для того, щоб перейти дорогу з одностороннім рухом, необхідно подивитись в 

сторону, протилежну руху транспорту; 

- при слуханні музики у навушниках бути обережним під час прогулянки 

вулицями міста, а при переході проїжджої частини їх необхідно зняти.   

 

3.5.   Правила безпеки при користуванні музичним електрообладнанням. 

При неправильному користуванні музичною електроапаратурою, пристроями, 

інструментами може виникнути пожежа, травмування, або загинути людина.  

Слід виконувати правила: 

1. Всі музичні електропристрої повинні зберігатися у спеціальновідведених місцях. 

2. Треба користуватися тільки справною музичною електроапаратурою. Перед її  

вмиканням в мережу перевірити чи не зіпсований електрошнур і чи нема на ньому 

оголених місць. 

3. Не вмикайте одночасно велику кількість музичних електропристроїв, від цього   

      може виникнути пожежа. 

4. Вмикати і вимикати пристрої тільки сухими руками. 

5. Вилку електричного пристрою вмикати і вимикати із розетки, тримаючись тільки за її     

корпус, не тягнути за шнур. Стежити, щоб вилка щільно  входила в гніздо розетки. 

6. Не можна залишати ввімкнуті музичні електропристрої без догляду. 

7. Не слід ставити посуд з будь-якою рідиною на музичні електропристрої, що може   

      призвести до їх ушкодження. 

8.   Не залишайте музичні інструменти на кріслах та диванах. 

9. При слуханні музики не розміщувати музичний центр,  телевізор поруч з газовою чи 

електроплитою.  

10. Під час гри на акустичних та електронних музичних інструментах дотримуватися 

правил безпеки.   

 

Пам’ятайте! 

• Під час відвідуванні масових музичних заходів уникайте  великої гучності (не 

більше 60 Дб). Даний несприятливий фактор може негативно вплинути на 

стан здоров’я (головний біль, підвищення тиску, нервові розлади, нудота, 

зниження слуху, захворювання серцево-судинної системи, і навіть загибель). 

• Не вмикайте на повну гучність музичні електроприлади! Поважайте людей, 

які знаходяться поряд з вами.  

3.6.   Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.  

1. При виявлені пробивання електричного струму на корпус музичного 

електроприлада   необхідно висмикнути його з електромережі і повідомити про це  

батьків (дорослих). 

2. При загоранні музичного електроприлада необхідно відключити квартиру від 

електропостачання, викликати пожежних за телефоном 101 і покинути 

приміщення.  

3. При пораненні рук припинити роботу, повідомити батьків, а якщо дома ви одні, 

слід обробити рану йодом. 
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