
 

Пам'ятка для учнів на час літніх канікул 

 
Розпочалися  літні канікули, відпустки. Як завжди, кожен із нас 

проведе їх по-різному. Подорожі, екскурсії, море, гори, походи, багато друзів 

- все це чекає на нас. 

          На жаль, вони не проходять без прикрих випадків (пожежі, утоплення) 

із вини дітей. Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, 

незнання елементарних правил безпечної поведінки - першопричини 

сумних та трагічних наслідків. 

           Кількість смертельних випадків та травмування серед дітей змушує 

звернутися до кожного громадянина країни, особливо до батьків. Біда 

трапляється тоді, коли дітей залишають напризволяще, там, де на кожному 

кроці на них чатує небезпека 

 

 

 



ШАНОВНІ УЧНІ! ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
У випадках пожежі викликайте пожежну допомогу по телефону «101». 

При конфліктних, критичних, криміногенних ситуаціях звертайтесь до 

працівників правоохоронних органів або по телефону «102». 

У випадку поганого самопочуття або необхідності медичної допомоги звертайтесь 

до медпрацівників або викликайте швидку допомогу по телефону «103», (у 

крайньому випадку звертайтесь за допомогою до людей, що знаходяться поряд). 

Будьте обережні при контактах з незнайомими людьми, пам’ятайте про 

можливу небезпеку при спілкуванні з незнайомцями. 

Будьте обережні при виборі транспортних засобів для пересування, вони повинні 

бути безпечними, узгодьте їх та маршрут пересування з батьками. 

Будьте завжди уважні та обережні! Не поспішайте! Йдіть тільки тротуаром, а 

якщо його нема, то узбіччям назустріч транспорту. 

Переходьте вулицю, майдан тільки по пішохідних переходах. 

Переходьте вулицю, майдан тільки на зелене світло світлофора для пішоходів. 

Категорично забороняється знаходитись на проїзній частині дороги, майдану. 

При переході вулиці, майдану треба впевнитись у цілковитій безпеці: спочатку 

подивитися ліворуч, а дійшовши до середини – подивитися праворуч. І якщо немає 

транспорту, перейти. Особливо звертайте увагу на транспорт, що стоїть, бо він 

може раптово зрушити з місця. 

Не перебігайте дорогу, майдан перед транспортом, що рухається близько. 

Особливо будьте уважними в пізній час, вночі відстані здаються більшими, а 

швидкість – меншою. 

Входити і виходити з транспорту можна тільки при повній його зупинці. 

Автобуси, тролейбуси і автомобілі, що стоять на зупинці, треба обходити тільки 

позаду, а трамваї – попереду. 

Не висувайтеся з вікон під час руху транспорту. 

Рух на велосипедах дозволяється тільки з 14 років. 

Категорично забороняється кататися на ковзанах, гратися на проїжджій 

частині дороги. 

Коли знаходитись в транспорті або в метро виконуйте всі вимоги інструкцій. 

Пам’ятайте про правила поведінки на залізничному транспорті та біля залізної 

дороги. 

\  



Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки. 

Обережно поводьтеся з вогнем та його джерелами. Будьте обережні при 

користуванні сірниками, запальничками тощо. Не грайтесь з сірниками та 

іншими джерелами вогню. 

Не розпалюйте вогнища, не паліть листя, траву. 

· Будьте обережні в поводженні з електроприладами, особливо якщо вони ввімкнені 

в електромережу. 

· Будьте обережні поблизу ліній електропередач. 

· Заборонено рибалити під лініями електропередач. 

· Не залазьте на дерева, що ростуть поблизу повітряних ліній електропередач. 

· Заборонено накидати дріт і інші предмети на дроти ліній електропередачі, 

заборонено кидати будь-які предмети в електроустановки. 

· Заборонено залазити на опори ліній електропередач. 

· Заборонено пошкоджувати електролічильники. 

· Будьте обережні поблизу трансформаторних будок, ні в якому випадку не 

заходьте до них, це небезпечно! 

· Заборонено відчиняти двері трансформаторних будок, відкривати електрощити 

на сходах. 

· Заборонено тягти вилку з розетки за дріт. 

· Заборонено братись за дроти побутових електроприладів мокрими руками. 

· Пам’ятайте про правила поведінки під час грози, біля електричних дротів, що 

впали на землю. 

· Дотримуйтесь правил безпеки в поводженні з хімічними реактивами та 

предметами побутової хімії. 

· Не користуйтеся петардами та іншими піротехнічними засобами, це може 

бути небезпечним для життя. 

· Забороняється використання петард, проведення феєрверків та інших подібних 

заходів у місцях масового відпочинку громадян без відповідного погодження (дозволу) 

з місцевими органами влади, теруправліннями Держнаглядохоронопраці та 

органами Держпожнагляду. 

· При виявленні чужих або невідомих предметів необхідно сповістити про це 

дорослих. Ці предмети можуть виявитися вибухонебезпечними. З ними не можна 

виконувати ніяких дій – це небезпечно для життя. 

· Будьте обережними зі зброєю, особливо вогнепальною. 

· Дотримуйтесь безпеки при користуванні газом та газовою апаратурою. 

· Якщо ви відчули запах газу - дзвоніть по телефону «104». 

· Будьте уважні при користуванні ліфтом, виконуйте всі вимоги інструкцій. Не 

бажано їздити в ньому з незнайомими людьми. Ні за яких випадків не лізьте в 

шахту ліфта. 

· Будьте обережні біля відкритих вікон та на балконах. 

· Не ходіть близько біля будівель, це може бути небезпечним для життя. 

· Знаходячись в парках, скверах, лісах та лісосмугах, будьте завжди уважні та 

обережні. 

· Будьте уважні при вживанні грибів та ягід, особливо їх незнайомих різновидів, 

серед них можуть бути отруйні. Обережно вживайте гриби, куплені на ринку. 

· Будьте обережні поблизу водоймищ, під час купання та катання на човні. 
 

 



 

· Будьте обережні при споживанні продуктів харчування. Пам’ятайте про 

терміни їх придатності до споживання. 

· Пам’ятайте про небезпеку вживання алкогольних напоїв, наркотичних та 

токсичних речовин, тютюнових виробів. 

· Пам’ятайте про правила користування колючими та ріжучими предметами. 

· Будьте обережні з медичними препаратами та інструментами. 

· Будьте обережними, знаходячись на відкритому повітрі, враховуйте погодні 

умови. 

· Одяг та взуття повинні відповідати погодним умовам, виховному заходу та місцю 

і умовам його проведення. 

· Дотримуйтесь правил техніки безпеки при користуванні спортивним знаряддям 

на ігрових та спортивних майданчиках, під час рухливих ігор та забав. 

· Не пийте сиру воду. Мийте руки перед їдою. Дотримуйтесь правил особистої 

гігієни. 
 

 

 

Правила поведінки в природі 

 

 Запам'ятай і виконуй правила!  

 

 У лісі намагайся ходити стежинами, щоб не витоптувати 

трав'янисті рослини. 

 Лікарські рослини збирай тільки в тих місцях, де їх багато. Рослини з 

насінням обов'язково залишай. 

 Не зривай для букетів лісові і польові квіти. Краще склади букет із 

квітів, що їх виростили люди. 

 Не ламай гілок дерев та кущів. 

 Травень і червень - місяці тиші. Не лякай тварин, не підходь близько до 

гнізд, не бери яєць чи пташенят до рук, бо птахи покинуть гнізда. 

 Не поспішай підбирати в лісі пташенят, їжаченят та малят інших 

тварин. 



 Можливо, десь недалеко причаїлися їхні батьки і чекають, коли ти 

підеш. 

 Якщо в тебе є собака, не бери його з собою в ліс навесні і на початку 

літа, бо він може впіймати пташеня чи безпомічне звірятко. 

 Обов'язково збирай плоди і насіння, щоб підгодовувати птахів узимку. 

Влітку встановлюй поїлки і міняй у них воду. 

 Не розкладай у лісі багаття. Це може спричинити лісову пожежу, від 

якої загинуть рослини і тварини. 

 У лісі, парку чи на луці будь охайним, не залишай після себе сміття. 

 

 

Це важливо!!! 
 

· Дотримуйтесь заходів безпеки на вулицях, дорогах, у під’їздах та дворах 

будинків, у натовпі, громадських місцях. 

· Не знаходьтесь на вулиці до пізнього часу. 

· Ухиляйтесь від загрозливих для життя і здоров’я ситуацій. 

· Категорично забороняється вживання алкогольних, наркотичних, токсичних 

речовин. 

· Пам’ятайте про вплив на здоров’я людини мобільних телефонів.+ 

· Будьте взаємоввічливими. 

· Намагайтесь дотримуватись правил етики та естетики. 
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