
з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
під час занять з ковзанярського спорту 

та занять із лижної підготовки

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час занять з 
фізичного виховання, під час занять з фізичної культури та спорту 
поширюються на всіх учасників освітнього процесу під час організації та 
проведення занять на лижній трасі, на ковзанах.

1.2. Ці міри безпеки є обов'язковими для виконання викладачами фізичного 
виховання та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, 
оздоровчу роботу під час занять на лижах, на ковзанах.

1.3. Для занять на лижах та ковзанах допускаються студенти, які пройшли 
медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров'я.

1.4. Під час проведення занять на лижах та ковзанах студенти та викладачі з 
фізвиховання користуються спеціальним спортивним одягом (спортивний 
костюм) та відповідним взуттям. Проводити заняття без спортивного одягу і 
спортивного взуття не дозволяється.

1.5. У викладача повинна бути переносна аптечка з набором медикаментів, 
перев'язувальних засобів для надання першої долікарської допомоги у разі 
травм та пошкоджень.

2. Вимоги безпеки перед початком занять.

2.1. Роздягальня майданчика має бути відкритою до занять.

2.2. Черговий у групі приймає роздягальню і відповідає за чистоту і порядок 
у роздягальні.

2.3. Вхід студентів до спортмайданчику до початку занять забороняється.

3. Вимоги безпеки під час проведення занять 
із лижної підготовки і ковзанярського спорту

3.1. Одяг студентів для занять з лижної підготовки або навчання з 
ковзанярського спорту має відповідати погодним умовам, бути легким, 
теплим, не заважати рухам.
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.3.2. Уроки з лижної підготовки треба проводити в тиху 
погоду або при слабкому вітрі.
3.3. Перед кожним заняттям з фізичної культури слід 
перевіряти стан лижні або траси.
3.4. Кріплення лиж до взуття студентів має бути зручним для
користування, міцним, надійним і відрегульованим так, щоб можна 
було без сторонньої допомоги прикріпити лижі до черевиків.
3.5. Перед виходом до місця занять студенти повинні знати
правила переміщення з лижами: рух у строю з лижами тощо. Під час
переміщення до місця занять і назад повинні бути спеціально 
призначені студенти, які ведуть і замикають колону. Групу студентів 
дозволяється вести з лижами тільки тротуаром або лівим узбіччям 
дороги не більше ніж у два ряди. Попереду і позаду колони мають 
бути супроводжувачі.
3.6. Спускатися з гір треба за сигналом викладача або тренера строго за 
чергою.
3.7. Під час пересування на лижах дистанцією потрібно
дотримуватися інтервалу 3-4 м, при спусках - не менше ніж ЗО м. не 
виставляти вперед лижні палки. При потребі швидко зупинитися 
необхідно, присідаючи, падати на бік, обов'язково тримаючи при 
цьому палки позаду. Не дозволяється пересікати лижню, якою
пересуваються інші лижники, що спускаються зі схилу.
3.8. Під час руху ковзанярською доріжкою студентам не
дозволяється різко зупинятися, а також відпочивати, стоячи на 
біговій доріжці, щоб не створювати умови для травмування інших.
3.9. Під час навчання студентів на льоду потрібно 
використовувати бар'єри, поручні, а також проводити навчання з 
кожним, хто виконує перші самостійні рухи.

У тих випадках, коли на одній ковзанці поєднується масове 
катання з освітнім процесом, необхідно відгородити бігову доріжку 
канатами, залишивши для масового ковзання зовнішню велику доріжку.
3.10. За морозної погоди необхідно доручати студентам стежити 
один за одним і повідомити викладача про перші ознаки обморожування.
3.11. При погіршенні самопочуття студента необхідно відправити 
на базу тільки в супроводі старшого за віком одногрупника.
3.12. При пошкодженні лижного чи ковзанярського спорядження 
студенту необхідно попередити про це викладача або тренера.

4. Вимоги безпеки після закінчення занять

4.1. При підведенні підсумків підкреслити виконання студентами вимог з 
безпеки життєдіяльності при проведенні занять.

4.2. Зайти у роздягальню, одягтися і, з дозволу викладача, покиниту 
майданчик.
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4.3. Кожному студенту після занять спортом необхідно ретельно вимити 
руки та обличчя з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5. 1. У разі появи в студента больових відчуттів, поганому самопочутті -  
припинити заняття і сповістити про це викладача.

5.2. При поганому самопочутті, потертостях, пошкодженнях, 
запамороченнях, болях в серці, печінці, шлунково-кишкових розладах 
терміново звертатись до викладача.

5.2 . Якщо студент зазнав травми, треба негайно надати йому першу медичну 
допомогу, сповістити про нещасний випадок адміністрацію коледжу і батьків 
і, у разі необхідності, відвести потерпілого до лікарні.

6. Надання першої домедичної допомоги

Надання першої допомоги потерпілому має виконуватися в такій 
послідовності:

- усунення впливу на організм факторів

- визначити характер і тяжкість травми, послідовність заходів щодо 
його врятування;

- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого 
(відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, 
зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накласти пов'язку тощо);

- підтримувати основні, життєві функції потерпілого до прибуття 
медичної допомоги;

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря або вжити заходів 
для транспортування потерпілого в найближчий лікувальний заклад.


