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Розпочинаються зимові канікули – 

пора відпочинку, свят та розваг. Для 

школярів ця пора чарівна, адже можна 

грати в сніжки, ліпити сніговика, кататися 

на санчатах, ковзанах, лижах і чекати на 

подарунки від Діда Мороза.  

Але разом із цим, зима – це пора снігопадів, заметіль, ожеледі, застуд і 

просто холодної примхливої погоди, яка може бути небезпечною для 

людини. І для того, щоб канікули були веселими й корисними, необхідно 

пам’ятати та виконувати правила безпечної поведінки в зимовий період. 

Діти – допитливі та безстрашні, які ще не здобули негативного 

життєвого досвіду. Саме тому ризик, що вони потраплять у небезпечну 

ситуацію, досить великий. Крім того, усім відомо: часто повторювані 

заборони на дітей не діють, адже зазвичай деякі з них (особливо школярі 

молодшого шкільного віку) просто не звертають уваги на частку «не», 

сприймаючи заборону як керівництво до дій. Тому дорослі мають шукати 

інші шляхи до дитячої свідомості, щоб спонукати їх замислюватися над 

власними вчинками, формувати свідоме розуміння наслідків необачної 

поведінки, як особистої, так і оточуючих. Потрібно також мати на увазі, що 

кожна проблема має дві сторони. Навчаючи дітей безпечній поведінці, 

важливо не залякати їх, не зламати їхньої природної допитливості та 

зацікавленості оточуючим світом. 

Збірник призначений для педагогів, покликаних формувати культуру 

безпечної і відповідальної поведінки дітей у суспільстві. Він містить 

матеріали для бесід щодо заходів безпеки та алгоритмів дій, спрямованих на 

збереження життя і здоров’я дітей під час зимових канікул. 
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1. БЕСІДА. ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 

 

 
ПОГОДЖЕНО                                                                        БЕСІДА БЖД та ЦЗ 

Заступник з виховної роботи 

__________________________ 

            (підпис, П.І.Б.) 
«___»_______________20__р. 

 

 
Мета:  

 інформативно-виховна: актуалізувати і 

узагальнити знання учнів про причини 

виникнення пожеж в зимовий період, 

навчити їх запобігати; 

 виховна: формувати в учнів якості 

свідомої особистості, виховувати 

мужність і спроможність приймати 

швидкі і правильні рішення в екстремальних умовах; 

 профілактична: попередити прояви паніки у небезпечних та 

надзвичайних ситуаціях. 

 

Щороку в світі трапляється близько 5 млн. пожеж. 

Кожні 5 секунд на планеті виникає пожежа. В Україні 

щодня трапляється близько 120 пожеж. Кожний 5-й, що 

загинув на пожежі, − дитина. 80 % пожеж виникає через 

дитячі пустощі з вогнем.  

Незабаром новорічні та різдвяні свята, які принесуть 

в кожний дім радість та надії на кращі зміни в житті. На 

жаль, під час святкування стрімко зростає кількість 

нещасних випадків та пожеж, які виникають внаслідок 

порушення елементарних правил безпеки при користуванні гірляндами, 

встановленні ялинок та при користуванні піротехнічними виробами. 

Нагадаємо, яких правил потрібно дотримуватись, щоб попередити 

виникнення пожежі. 

1.1. Причини виникнення пожеж в зимовий період 
У зимовий період пожежі часто виникають через такі причини: 

 Несправність або неправильна експлуатація електрообладнання, газових 

плит, електричних побутових приладів.  

 Увімкнення в одну розетку декількох побутових приладів великої 

потужності. 
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 Сушіння речей над газовою плитою. 

 Користування саморобними електричними гірляндами для ялинки, 

запалювання хлопавок і бенгальських вогнів поблизу хвої. 

 Використання легкозаймистих маскарадних костюмів із паперу та вати.  

 Несправна або залишена без догляду побутова електротехніка.  

 Необережне поводження з вогнем; ігри з вогнем.  

 Збереження легкозаймистих матеріалів та речовин на балконі та вдома. 

 Витік побутового газу. 

 Використання піротехніки.  

 

1.2. Правила пожежної безпеки при встановленні новорічної ялинки 

вдома 

Влаштовуючи ялинку вдома, неухильно дотримуйтесь елементарних 

правил пожежної безпеки, а саме: 

 Ялинка має стояти на стійкій основі, подалі 

від штор, гардин та інших предметів, які легко 

піддаються вогню. 

 Забороняється встановлювати ялинку біля 

виходу з кімнат, в коридорі (на, так званих, 

шляхах евакуації). 

 Не можна встановлювати ялинку поблизу 

опалювальних приладів, телевізорів, 

комп’ютерів, магнітофонів. 

 Не можна прикрашати ялинку марлею, ватою, папером не просоченими 

вогнезахисною сумішшю. 

 Для ілюмінації використовуйте електричні гірлянди промислового 

виробництва, придбані у спеціалізованих магазинах. 

 Перед встановленням ілюмінації на ялинку, разом із батьками обов’язково 

перевірте справність електричного проводу. 

 Пам’ятайте, що дітям можна вмикати електрогірлянду лише в присутності 

дорослих. 

 У приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено 

запалювати бенгальські вогні, свічки, феєрверки, вибухонебезпечні хлопавки, 

петарди. 

 Хвою яка обсипалася з «живої» ялинки треба відразу прибирати. Вона 

може спалахнути від будь-якої іскри. 

 Не можна залишати без нагляду ввімкнені в електричну мережу 

електроприлади.  

 

1.3. Правила пожежної безпеки при користуванні піротехнікою 

Піротехнічні вироби (салюти, ракети, петарди, бенгальські вогні, 

хлопавки) стали одними із своєрідних атрибутів зимових свят. Сьогодні 

піротехніку можна купити не лише у спеціалізованих магазинах, але, на 



 7 

жаль, і на вулиці. Незалежно від того, де може бути виготовлена піротехніка, 

вона не може бути абсолютно безпечною.  

Дітям категорично забороняється використовувати піротехнічні 

вироби без дозволу та дорослих. 

Тому діти разом з батьками повинні пам’ятати, що: 

 Купувати піротехнічні вироби потрібно лише ліцензовані і тільки в 

спеціалізованих магазинах. 

 Перед запуском будь-якої піротехніки потрібно ретельно вивчити 

інструкцію. Діти ніколи не повинні самі запускати петарди, феєрверки! 

 Використовуйте феєрверки та петарди тільки на відкритому повітрі! Не 

запускайте їх в квартирах, у дворах-

колодязях, поблизу будинків і на невеликих 

обгороджених територіях. 

 Відстань від піротехнічного виробу до 

найближчих будинків, дерев та інших 

предметів повинна бути не менше 20 метрів, 

особливу увагу зверніть на відсутність 

поблизу ліній електропередач. 

 Запускати піротехнічні вироби можна 

лише на відкритому повітрі, за відсутності сильного вітру. 

 Ніколи не тримайте палаючу петарду в руках! Не кидайте палаючі 

петарди, якщо поблизу є люди і тварини. Не носіть піротехнічні вироби у 

кишенях, не розбирайте їх, не піддавайте їх механічним діям, не спалюйте у 

вогнищі. 

 Не розміщуйте петарду в замкнутий об’єм: банку, відро, пляшку! 

 Якщо піротехнічний виріб не спрацював, ні в якому разі не можна 

нахилятися над ним і не намагатися з’ясувати причину несправності або 

підпалювати гніт ще раз. 

 Якщо гніт згас або прогорів, а феєрверк не почав діяти, слід почекати не 

менше 5 хвилин, щоб упевнитися в несправності. 

 Після закінчення терміну придатності піротехнічних виробів 

використовувати їх заборонено. Ваші батьки повинні їх правильно знищити. 

Для цього потрібно помістити їх у воду на строк до двох діб, після чого 

утилізувати. Категорично забороняється знищувати піротехнічні вироби, 

спалюючи їх на вогнищах! 

 

1.4. Як безпечно користуватися бенгальськими вогнями? 

Бенгальські вогні – це один із неодмінних атрибутів новорічного свята. 

Проте розваги з ними можуть бути не лише видовищними, а й небезпечними, 

оскільки завжди є ймовірність отримати опіки. Як цього не допустити, та що 

робити, якщо певну ділянку шкіри все ж було пошкоджено? 

Бенгальські вогні – це суміш декількох хімічних речовин (барію, 

алюмінію, магнію, крохмалю, декстрину), нанесених на залізну тоненьку 

паличку(так звану «бенгальську свічку»). Саме перелічені хімічні речовини і 



 8 

беруть участь у процесі горіння та утворення іскор, через які й може 

виникнути опік. 

Щоб попередити ризик опіку, варто тримати свічку з бенгальським 

вогнем виключно за металеву частину, на яку наноситься спеціальний 

захисний піротехнічний склад. Руку треба тримати під невеличким кутом до 

горизонтальної площини, тому що якщо поставити її вертикально, іскри 

можуть потрапляти на руку. Слід запалювати бенгальські вогні подалі від 

очей, щоб не допустити їх травмування. 

Оскільки бенгальські вогні вогненебезпечні, користуватися ними 

можна виключно на вулиці, інакше ви ризикуєте влаштувати вдома пожежу. 

Слід пам’ятати, що до складу деяких їхніх видів входять агресивні окисники.  

Якщо ж опік все ж стався, треба вжити наступних заходів:  

 Уражену ділянку шкіри охолодити під струменем 

холодної води чи за допомогою льоду або ж 

холодних предметів, обернутих чистою тканиною. Це 

зменшить больові відчуття. 

 Ділянку з опіком слід обробити наявним вдома 

антисептиком. 

 Після цього накласти на пошкоджену ділянку 

стерильну пов’язку. 

Щодо подальшого лікування слід звернутись до 

сімейного лікаря чи до травмпункту.  

В екстрених випадках − особливо це стосується 

випадків травмування очей − не зволікайте та 

викликайте службу екстреної медичної допомоги по телефону «103». А до її 

приїзду виконуйте всі поради диспетчера. 

Маленьким дітям заборонено брати бенгальські вогні в руки, а дітям 

більш старшого віку треба ретельно дотримуватись інструкції їх 

використання. Пам’ятайте, дітям насолоджуватися видовищем 

бенгальських вогнів можна лише в присутності дорослих! Не дозвольте 

необережним діям зіпсувати собі свято! 

 

1.5. Дії під час виникнення пожежі у квартирі (багатоповерховому 

чи приватному будинку) 

 Якщо Ви знаходитесь самі в кімнаті та помітили ознаки пожежі – не 

панікуйте. Подивіться, що горить та негайно покличте когось з дорослих.  

 Якщо це гірлянда − негайно вимкніть її з розетки.  

 Якщо ялинка вже запалала – беріть хутко ковдру, рядно, намочуйте їх у 

воді й накривайте ялинку або просто залийте її водою.  

 Якщо ж Ви самі не в змозі справитися з вогнем покиньте приміщення та – 

негайно викличте службу пожежної охорони по телефону «101» (повідомте 

повну домашню адресу, що горить, свій телефон, прізвище, ім’я та по 

батькові, скільки поверхів у будинку). 
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 Пам’ятайте, під час пожежі вікна відкривати не можна, адже кисень 

посилить полум’я. 

 При виході з квартири та будинку у 

безпечне місце не користуйтесь ліфтом. Його 

можуть раптово знеструмити. 

 З висотного будинку не біжіть сходами 

вниз, якщо зайнялося внизу, а рятуйтеся на 

даху, використовуйте пожежну драбину.  

Щоб уберегти органи дихання від 

чадного газу, слід рухатися до виходу 

поповзом, бо внизу менше диму, накрити голову шматком мокрої тканини.  

Пам’ятайте, не можна ховатися у шафах, під ліжком чи столом, у 

туалеті чи ванній кімнаті! 

 

1.6. Правила експлуатації побутових електричних і нагрівальних приладів 

 Користуйтесь електроприладами тільки з дозволу та під наглядом 

дорослих. 

 Не залишайте без нагляду увімкнені прилади. 

 Не ставите під розеткою електронагрівальні прилади, бо контакти розетки 

можуть перегрітися.  

 Не вмикайте у розетку декілька приладів 

одночасно. 

 Заборонено торкатися оголених місць 

при порушенні цілісності електропроводки 

або розетки. Негайно повідомте про таке 

місце пошкодження когось з дорослих. 

 Не вмикайте несправні електричні 

прилади у розетку. 

 Не можна заповнювати водою увімкнені в електромережу чайники, 

кавоварки, каструлі. 

 Забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може 

обірватися і вразити електричним струмом. 

 Торкатися мокрими руками та витирати вологою ганчіркою електричні 

кабелі, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади, ввімкнені в 

електромережу. 

При користуванні нагрівальними приладами не можна: 

 Вмикати їх через трійник та розміщати під розетками. 

 Накривати, адже прилад здатний перегрітись. 

 Використовувати у тривалому режимі.  

Коли виходиш зі свого помешкання необхідно впевнитися, що всі 

електроприлади вимкнені. Використання електричних приладів не за 

призначенням або невміле користування ними, може призвести до пожежі! 
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1.7. Правила безпечного користування побутовими газовими приладами 

Гази, і особливо продукти їх згоряння, спричиняють отруйну дію, тому 

треба дотримуватися особливої 

обережності. Необхідно провітрювати 

приміщення, де є газові прилади. 

Забороняється: 

 Відкривати кран газопроводу, не 

перевіривши, чи закриті всі крани газової 

плити. 

 Стукати по кранах, пальниках твердими 

предметами. 

 Сушити речі над газовою плитою.  

Якщо ви виявили запах газу в приміщенні, то дотримуйтесь наступних 

правил: якщо ви вдома не один, то негайно покличте дорослих! Потрібно 

негайно перекрити газовий вентиль, провітрити приміщення та викликати 

аварійну газову службу по телефону «104».  

Пам’ятайте, якщо вдома немає дорослих та при відчутному запаху газу: 

заборонено вмикати електрику; запалювати сірники. Якщо це можливо, то 

треба негайно відкрити кватирку чи вікно, перекрити газовий вентиль, 

перейти в інше приміщення та викликати аварійну газову службу по 

телефону «104», і потім зателефонувати батькам, сусідам та пояснити 

ситуацію.  

Будьте обережні: запобігайте утворенню іскор у будь-який спосіб, адже 

це може призвести до загоряння газу та його вибуху.  

 

1.8. Підсумкова бесіда з пожежної безпеки 
Якщо виникла пожежа − облік часу йде на секунди. Не треба 

панікувати. Пам’ятайте, що необхідно остерігатися задимленості, високої 

температури, загазованості, обвалу конструкцій та споруд, вибухів 

технічного обладнання, падіння дерев (якщо пожежа в лісі).  

Найбільш небезпечними точками виникнення пожеж зазвичай стають 

частини квартири, де знаходяться електричні прилади та опалювальні 

пристрої, а також місця для зберігання пальних матеріалів (вугілля, дров, 

бензину) у підвалах, на балконі чи горищі, гаражі. Саме тому, такі 

приміщення є місцями особливої уваги щодо дотримання правил пожежної 

безпеки.  

Запитання до учасників бесід про правила пожежної безпеки: 

1. Назвіть основні причини виникнення пожеж?  

2. По якому номеру телефону викликають пожежних-

рятувальників та яку інформацію потрібно сказати під 

час їх виклику? 

3. Яким чином потрібно діяти на початковому етапі 

пожежі? 

4. Як потрібно вчинити, якщо ви відчули запах газу у приміщенні? 

5. Як допомогти людині з опіками до приїзду екстреної медичної допомоги? 
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1. БЕСІДА. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ТА 

ЗАМЕРЗАННЯ 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                         БЕСІДА БЖД та ЦЗ 

Заступник з виховної роботи 

________________________ 

            (підпис, П.І.Б.) 

«___»_______________20__р. 

 

 

Мета:  

 інформативно-виховна: актуалізувати і 

узагальнити знання учнів про правила 

безпеки під час перебування на вулиці 

взимку;  

 виховна: формувати в учнів якості 

свідомої особистості, виховувати 

мужність і спроможність приймати 

швидкі і правильні рішення в екстремальних умовах; 

 профілактична: попередити прояви паніки в небезпечних та надзвичайних 

ситуаціях. 

 

Всі діти люблять гуляти на вулиці. Це не тільки приємно, цікаво і 

весело, але і ще дуже корисно. На жаль, головною небезпекою для організму 

людини взимку під час перебування на вулиці, є 

переохолодження, відмороження та замерзання. 

Найуразливішими до холоду є: ніс, вуха, пальці рук 

і ніг. Вони найменше захищені через те, що в них 

тонкий жировий прошарок. Щоб уникнути 

переохолодження й відмороження, спеціалісти 

радять дотримуватися нескладних правил поведінки в холодну погоду: 

 Якщо ви плануєте певний час перебувати на вулиці, то необхідно добре й 

калорійно поїсти – це поліпшить кровопостачання кінцівок і підтримає 

імунну систему організму. 

 Завжди одягайтесь по погоді.  

 Перед виходом з будинку перевірте свій одяг. Взуття не повинно бути 

тісним, повинно бути утепленим, бажано з натуральним хутром усередині й 

на розмір більше того, котрий ви носите звичайно, щоб входили хутряна або 

вовняна устілки й вовняні шкарпетки. 
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 На руки замість звичних рукавичок краще надягти рукавиці, тому що в 

них теплообмін між пальцями інтенсивніший, і руки менше мерзнуть. 

 Слідкуйте, щоб одяг був сухий і вільний. Краще, щоб одяг був 

багатошаровим, із натуральних тканин, при цьому між шарами одягу завжди 

є прошарок повітря, що добре утримує тепло. Верхній одяг обов’язково 

повинен бути вологостійким. 

 Не забувайте про шапку і шарф.  

 На морозі треба рухатися, щоб кров не застоювалася, а рівномірно 

поступала до всіх частин тіла, зігріваючи їх. Нерухливі частини тіла 

охолоджуються та обмерзають швидше. 

 Варто заходити кожну годину в тепле приміщення (до магазину, кафе, 

кінотеатру, аптеки тощо). 

 Не можна торкатись оголеною шкірою до металевих предметів у морозну 

погоду, це може викликати швидке відмороження. 

Якщо під час перебування взимку на вулиці, ви помітили в себе чи 

своїх близьких (друзів) такі ознаки як: відчуття холоду, озноб, втому, 

уповільнену реакцію, сонливість, то це може бути ознаками 

переохолодження та замерзання. Про розвиток обмороження сигналізують 

такі ознаки: білий або сіро-жовтий колір ділянок шкіри, яка тверда на дотик 

та відчуття оніміння шкіри.  

Розрізняють чотири ступені обмороження: 

 Для обмороження 1-го ступеню характерне збліднення шкіри в ділянці 

ураження, згодом з’являється 

поколювання, шкіра втрачає чутливість. 

Потім виникає подразнення та оніміння 

(при цьому шкіра набуває синюватого 

відтінку, можливе поколювання в 

м’язах та шкірі). Пізніше з’являється 

набряк. 

 При 2-му та 3-му ступенях 

обмороження з’являються ураження 

шкіряних покривів (пухирі, омертвіння 

уражених тканин). 

 При 4-му ступені – відмирає не лише шкіра, але й м’які тканини і навіть 

кістки ушкодженого місця. 

Домедична допомога при обмороженні: 

 Важкість відмороження в основному залежить, від тривалості дії холоду. 

Тому постраждалого треба якнайшвидше зігріти, помістивши в тепле 

приміщення. 

 Дайте постраждалому гарячий чай, каву тощо. 

 Найпростіший спосіб самостійно відігріти руки – засунути їх під одяг. 

 При відсутності рукавичок, відігрівши руки, закутайте їх у сухий одяг, що 

є під рукою, можна одягти на руки шкарпетки. 
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 Замерзлі ноги відігрівають швидкою ходою і загальною інтенсивною 

роботою всього тіла. Бажано закутати ноги теплим одягом (зверху 

черевиків). 

 Після тривалого перебування на морозі лікарі рекомендують прийняти 

теплу ванну або хоча б відігріти в ній ноги, попити гарячого чаю з лимоном 

або малиною − так прискориться притік крові до тканин. 

 Не слід вважати, що обмороження мине саме по собі, при перших же 

ознаках та наявності температури, кашлю, нежиті обов’язково зверніться до 

лікаря й подальше лікування проводьте за його рекомендаціями. Справжню 

глибину пошкоджень можна встановити лише на 4-5 день. 

Що не можна робити? 

 У жодному разі не тріть обморожені місця снігом чи рукавичками! 

Уражену морозом шкіру дуже легко пошкодити і тоді доведеться довше 

лікуватися. 

 Не обливайте обморожені ділянки гарячою водою − отримаєте опік.  

 Не занурюйтесь відразу у гарячу ванну − це може викликати проблеми з 

серцем. Нагрівання повинно бути поступовим (спочатку 36-37°С, потім до 

40°С). 

 Пам’ятайте! З настанням сильних морозів слід уважніше ставитися до 

свого здоров’я і не нехтувати порадами спеціалістів! 

 

Запитання до учасників бесід про попередження переохолодження та 

замерзання: 
1. Назвіть основні причини переохолодження та 

замерзання?  

2. Назвіть перші ознаки та ступені відмороження. 

3. Яких правил слід дотримуватись, щоб запобігти 

переохолодженню, замерзанню та відмороженню? 
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2.  БЕСІДА. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОЖЕЛЕДИЦІ 

 
ПОГОДЖЕНО                                                                         БЕСІДА БЖД та ЦЗ 

Заступник з виховної роботи 

________________________ 

            (підпис, П.І.Б.) 

«___»_______________20__р. 

 

 

Мета: 

 інформативно-виховна: актуалізувати і 

узагальнити знання учнів про безпеку 

перебування на дорогах міста під час 

ожеледиці;  

 виховна: формувати в учнів якості 

свідомої особистості, виховувати 

мужність і спроможність приймати 

швидкі і правильні рішення в екстремальних умовах; 

 профілактична: попередити прояви паніки в небезпечних та надзвичайних 

ситуаціях. 

 

Нестійкі погодні умови: сніг, дощ, сніг з дощем сприяють ожеледиці. І 

у такі дні слід бути особливо обережними. Адже, з 

приходом зимового періоду статистика 

травмування людей на вулицях міст тільки зростає. 

Саме тому, у занадто слизькі дні бажано 

відмовитись від прогулянок на довгі дистанції. 

Щоб попередити можливість травмування під 

час ожеледиці, пам’ятайте: 

 Носіть взуття на рівній (краще ребристій) 

підошві та на широких квадратних підборах, що не ковзають. А від взуття на 

високих підборах краще у такі дні відмовитись. 

 Придбайте льодоступи, які легко фіксуються на 

взутті. Льодоступи − це спеціальна підошва з 

високоякісної еластичної гуми з невеликими 

сталевими шипами із загартованої сталі. Їх можна 

знімати та одягати поверх підошви свого взуття при 

потребі. Шипи надійно кріпляться за принципом 

заклепок, завдяки чому не звалюються і не 

сточуються під час ходьби, забезпечують надійне 

зчеплення з льодом.  

 Пам’ятайте, що в ожеледицю чим швидший 

крок, тим більший ризик впасти. Ходіть повільно та ніби ковзаючи. 
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 Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, 

але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками 

в такт ходьби – так краще утримати рівновагу. 

 Любителям екстремальних зимових видів спорту слід дотримуватися 

техніки безпеки та використовувати усі необхідні захисні аксесуари 

(налокітники, наколінники, шоломи і т. д.). 

 При порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте 

швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. 

 Якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а 

доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас 

зменшить свою силу. 

 Якщо ви впали, а через деякий час відчули біль в ділянці удару – 

обов’язково скажіть про це батькам. Вони звернуться з вами до сімейного 

лікаря для визначення подальшого лікування. У якості домедичної допомоги 

перед зверненням до лікаря, можна прикласти до місця забою холод на 10-

15 хвилин та накласти тугу стискаючу пов’язку. Якщо ж ви відчули біль у 

голові, нудоту, біль у суглобах – терміново зверніться до екстреної медичної 

допомоги. 

 

 

Запитання до учасників бесіди про правила безпеки 

під час ожеледиці: 
1. Як правильно ходити під час ожеледиці? 

2. Яке взуття краще одягати, коли на вулиці 

ожеледиця? 

3. Що таке «льодоступи»? 

4. Чим небезпечне падіння під час ожеледиці та яку домедичну допомогу 

можна надати потерпілому, який впав? 
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3. БЕСІДА. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ НА 

ЗИМОВИХ ВОДОЙМАХ 

 

 
ПОГОДЖЕНО                                                                         БЕСІДА БЖД та ЦЗ 

Заступник з виховної роботи 

________________________ 

            (підпис, П.І.Б.) 

«___»_______________20__р. 
 

 

Мета:  

 інформативно-виховна: актуалізувати і 

узагальнити знання учнів про безпечний 

відпочинок на зимових водоймах;  

 виховна: формувати в учнів якості 

свідомої особистості, виховувати 

мужність і спроможність приймати 

швидкі і правильні рішення в 

екстремальних умовах; 

 профілактична: попередити прояви паніки в небезпечних та надзвичайних 

ситуаціях. 

3.1. Правила поведінки на кризі 

Основні причини загибелі та травмування людей на зимових водоймах 

– порушення елементарних правил поведінки, 

залишення дітей без нагляду дорослих. 45% 

трагедій на воді стаються через нехтування 

правил поведінки на зимових водоймах, 15% 

– через особисту необережність. Кількість 

загиблих на воді посідає в Україні третє місце 

після дорожньо-транспортних пригод та 

пожеж. 

Зима − чудова пора відпочинку на льоду. Скільки радощів вона 

приносить: забави на ковзанах, лижах, санчатах! Тому усі ми із задоволенням 

зустрічаємо цю пору року, іноді забуваючи про небезпеку, яку може 

приховувати лід, а саме тонкий лід на водоймах. 

Щоб ні з ким не трапилося лиха, потрібно обережно поводитись на 

льоду. Найбільш небезпечна крига – перша та остання, адже така крига ще 

надзвичайно тонка, неміцна і не витримує маси навіть маленької дитини.  

Якщо ви вирішили пограти в хокей чи покататись на ковзанах на 

льоду водойми, пам’ятайте: 

 Діти мають відпочивати біля водойм лише під наглядом дорослих. 

 Перш ніж дозволити вам ступити на лід, дорослі мають дізнайтесь про 

товщину льодового покриву на водоймі. 
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 Ні в якому разі не можна перевіряти міцність льоду ногами, а тим більше 

стрибаючи по ньому. Це краще зробити за допомогою рибальської пішні. 

 Виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см; для 

влаштування ковзанки – не менше 10-12 см; масова переправа пішки може 

бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см; а коли ви вже 

зібрали хокейну команду, то щоб не довелось витягувати когось з ваших 

приятелів з води, обирайте для гри майданчик з товщиною льоду не менше 

25 см. 

Якщо вам потрібно перейти по замерзлій ділянці річки чи озера на 

інший бік: 

 Ідіть тільки з дорослими, ніколи не потрібно йти поодинці. 

 Виходити на лід і йти по ньому безпечніше там, де вже пройшли люди (по 

їх слідах чи стежках).  

 Не можна стрибати й бігати по льоду, скупчуватись у великі групи. 

 Лід завжди тонший там, де впадають теплі стічні води промислових 

підприємств, ростуть кущі чи очерет, де швидка течія та б’ють джерела. Тому 

оминайте такі ділянки. 

 Перші кроки треба робити не відриваючи ноги від льоду, при переході по 

льоду необхідно йти один за одним на відстані 5-6 метрів та бути готовим 

надати необхідну допомогу людині, яка йде попереду. 

 Слід особливо обережно спускатися з берега, тому що лід може не щільно 

з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря. 

 Слід остерігатись місць, де лід покритий снігом. Сніг, який покрив лід, діє 

як ковдра, під снігом лід наростає повільно. 

 Якщо лід попереду виявився недостатньо міцний, негайно зупинися і 

повертайся назад тим же шляхом, роблячи перші кроки без відриву від 

його поверхні. 

3.2. Надання допомоги потерпілому на воді взимку 

Структура, міцність і товща льоду змінюються протягом зими і ранньої 

весни, дітям не рекомендується ходити на водойми 

без нагляду дорослих − це небезпечно для життя. Лід 

стає міцним тільки після того, як встановляться 

безперервні морозні дні, але навіть при короткочасній 

відлизі, він втрачає цю якість. 

Спробуємо з’ясувати, що трапляється з 

людиною, яка опинилася в холодній воді. У людини в 

крижаній воді перехоплює дихання, голову ніби 

здавлює залізний обруч, серце швидко б’ється. Щоб 

захиститися від смертоносного холоду, організм 

вмикає захист – починається сильне тремтіння. За 

рахунок цього організм зігрівається, але через деякий час і цього тепла стає 

недостатньо. Коли температура шкіри знижується до +30°С, тремтіння 

припиняється і організм дуже швидко охолоджується. Дихання стає все 

рідше, пульс сповільнюється, тиск падає. Смерть людини, що несподівано 
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опинилася в холодній воді, наступає найчастіше через шок, що розвивається 

протягом перших 5-15 хвилин після занурення у воду або порушення 

дихання. 

Що робити, якщо ви провалилися в холодну воду: 

 Не піддавайтесь паніці, зберігайте самовладання, не кричіть, якщо поруч 

нікого немає − ви тільки даремно витратите сили, не робіть різких рухів, 

стабілізуйте подих, уникайте занурення з головою. 

 Розкиньте руки в сторони й постарайтеся зачепитися за край льоду, 

додавши тілу горизонтальне положення по напрямку плину. 

 Спробуйте обережно налягти грудьми на край льоду й закинути одну, а 

потім й іншу ногу на лід. 

 Вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік звідки ви 

прийшли, де міцність льоду вже відома, повільно повзіть до берега. 

Якщо у вас на очах під лід провалилася людина, то: 

 Крикніть потерпілому, що ви будете кликати на допомогу дорослих – це 

заспокоїть і надасть йому сили. Негайно просіть тих, хто поруч 

телефонувати до екстреної медичної допомоги по телефону «103», 

рятувальників по телефону «101». 

 Без потреби не ризикуйте. Подумайте, чи зможете впоратись самотужки, 

чи краще покликати на допомогу ще кого-небудь. Якщо поряд нікого немає, 

то дійте продумано й обережно. 

 Будьте якомога далі від ополонки. 

 Простягніть потерпілому довгу жердину, дошку, палицю від лиж, лижу, 

хокейну ключку або киньте мотузку, зв’язані паски тощо. 

 Витягніть потерпілого, попросіть його працювати ногами, не дозволяйте  

підійматись на ноги − нехай він повзе вслід за вами до берега. 

 Після того, як витягнете потерпілого у безпечне місце та до приїзду 

екстреної медичної допомоги та рятувальників, надайте першу допомогу, 

необхідну при охолодженні. 

 Найкращий спосіб зігріти людину − зняти з неї мокрий одяг, відтиснути й 

знову надягти на врятованого. 

 Якщо є поліетиленова плівка, вкутайте потерпілого, постарайтеся швидко 

добратися до теплого приміщення. 

 За можливості прикладіть до тіла теплий предмет (гарячу грілку, пляшки 

із теплою водою), напоїть постраждалого гарячим чаєм. 

 У жодному разі не давайте потерпілому алкоголь − у подібних випадках 

це може призвести до летального кінця. 

Запитання до учасників бесіди про правила безпеки 

під час відпочинку на зимових водоймах: 
1. Яких заходів безпеки треба дотримуватись, якщо 

ви відпочиваєте біля зимової водойми? 

2. Що потрібно робити, якщо людина провалились 

під лід? 
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4. БЕСІДА. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КАТАННЯ НА 

КОВЗАНАХ, САНКАХ, ЛИЖАХ 

 

 
ПОГОДЖЕНО                                                                         БЕСІДА БЖД та ЦЗ 

Заступник з виховної роботи 

________________________ 

            (підпис, П.І.Б.) 

«___»_______________20__р. 

 

 

Мета:  

 інформативно-виховна: актуалізувати і 

узагальнити знання учнів про безпеку під 

час катання на ковзанах, санках;  

 виховна: формувати в учнів якості 

свідомої особистості, виховувати 

мужність і спроможність приймати 

швидкі і правильні рішення в 

екстремальних умовах; 

 профілактична: попередити прояви паніки в небезпечних та надзвичайних 

ситуаціях. 

 

Катання на ковзанах, санках − найулюбленіший спосіб проведення 

вільного часу як серед молоді, так і серед 

дорослих взимку. На сьогодні в Україні існує 

чимало спортивних шкіл, клубів, центрів, 

пунктів прокату тощо, де без проблем можна 

навчитися їздити на ковзанах, лижах. Головне 

те, що ці заняття дуже корисні для організму! 

Наприклад, катання на ковзанах розвиває 

м’язи, формує осанку, покращує 

координацію. Крім того, при катанні 

розвиваються навики зосереджувати увагу та вміння швидко аналізувати 

ситуацію. Шість, сім років саме той вік, коли можна починати ставати на  

ковзани.  

4.1. Основні правила катання на ковзанах 

 Ковзани повинні бути зручними, гарно підібраними по розміру твоєї 

ноги. Також для початківців слід купити спеціальний захист для убезпечення 

травмувань: підлокітники, наколінники. 

 Не можна виїжджати на ковзанах на проїзну частину дороги. Це 

небезпечно і заборонено. 
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 При катанні на ковзанах завжди потрібно контролювати швидкість руху та 

свої дії. Потрібно добре обмірковувати свої можливості та уважніше стався 

до перешкод на шляху. 

 Вчиться тримати рівновагу і не бійтеся падіння. Більшість падінь при 

катанні трапляються саме в наслідок страху «як би не впасти». У такому 

стані всі початківці гублять рівновагу. Фахівці радять не боятися впасти, але 

також не надто розслаблятися при катанні. 

 Правильне падіння – це падіння вперед. Тому що на це розрахована 

одягнений на вас «одяг-захист». У будь-якому випадку легше контролювати 

падіння вперед, руками і ногами. Також варто навчитись правильно падати: 

на бік, пригинаючи голову до грудей. При падінні назад є дуже високий 

ризик травмувань спини чи голови. При падінні не можна опиратися на руки, 

щоб їх не зламати. Якщо ви катаєтесь на вулиці – можна падати в найближчу 

кучугуру снігу. 

 Під час відпочинку не слід сідати на лід, сніг.  

 Не ходіть у мокрому одязі. 

 Під час катання завжди тримайте уклін тіла трошки вперед, одна нога 

повинна бути на пів ковзана вперед. У такому положенні тіла буде легше 

триматися і контролювати ситуацію. 

 Ноги завжди повинні бути напівзігнуті. Цим ви забезпечите собі 

амортизацію при катанні.  

 Якщо ви катаєтесь на зимовій водоймі, пам’ятайте:  

- ніколи не катайтесь одному, а тільки гуртом. Якщо хто-небудь провалиться 

у воду, буде кому надати допомогу;  

- не можна кататись на тонкій кризі (коли крига темного кольору). Безпечною 

є крига товщиною від 7 до 20 см (зеленуватий відтінок). 

 

4.2. Основні правила катання на санках 

Із настанням зими і холодів у багатьох дітей з’являється бажання 

покататися на санках – адже це так цікаво, захоплююче і весело! Однак це 

просте, на перший погляд , активне заняття може стати причиною травм, 

тому дітям необхідно засвоїти деякі правила безпечного катання на санчатах!  

 Для дітей молодшого шкільного віку санки 

повинні бути обладнані спинкою. Якщо у ваших 

санках передбачена з’ємна ручка-штовхач, то 

при катанні з гірки її краще зняти. 

 Виберіть правильний одяг для катання. 

Найкраще обирати «дуті» синтепонові куртки і 

штани, оскільки цей легкий одяг не дозволить 

сильно спітніти, а при падінні зможе 

максимально пом’якшити удар. Взуття для 

катання на санках вибирайте зручне і міцне, зі 
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спеціальною прогумованою підошвою. Руки варто захищати товстими 

рукавички, голову – шапкою. На крутих схилах будуть потрібні вітрозахисні 

окуляри і шолом. 

 З увагою поставитесь до вибору гірки, на якій будете кататись: кут нахилу 

гірки не повинен бути більше 30 градусів, а якщо з вами молодші братик чи 

сестричка, яким немає п’яти років – то не більше 20 градусів. Також, гірка 

не повинна закінчуватися автомобільною дорогою, парканом або 

водоймою. Вибирайте плавний схил, який виходить на майданчик без дерев, 

каменів та інших перешкод. Бажано попередньо подивитись, щоб на поверхні 

траси не було уламків скла, корчів, що стирчать, каменів тощо. 

 Пам’ятайте та навчайте свої маленьких братиків чи сестричок, що не 

можна довго перебувати на проїжджій частині схилу , а також підніматися по 

ній.  

 Під час спуску з гори, обов’язково тримайте дистанцію між своїми і 

санками, що їдуть попереду вас. Не можна пов’язувати кілька санок між 

собою.  

 Забороняється з’їжджати на санках, стоячи на ногах або колінах, лежачи 

на животі, а також сидячи проти руху.  

 Після з’їзду потрібно встати з санок, озирнутися назад і відійти у бік, щоб 

не заважати тим, хто спускається з гори. 

 Якщо зіткнення саней неминуче, краще вистрибнути з них і правильно 

впасти. При цьому падати краще на бік, перекотившись на спину, 

притиснувши підборіддя до грудей, щоб зберегти голову.  

 Категорично заборонене катання з гірок із виїздом на проїжджу частину 

дороги. 

Катання на санках, як і на будь-якому іншому транспортному засобі, 

вимагає обов’язкового дотримання правил безпеки. 

 

4.3. Безпечна прогулянка на лижах 

Під час прогулянки дітей на лижах обов’язкова присутність батьків. 

Батьки несуть повну відповідальність за безпеку катання своїх дітей.  

Щоб лижна прогулянка приносила лише задоволення, необхідно знати: 

 Кататися на лижах (як і на ковзанах чи санках) не можна, якщо 

температура повітря нижче -20°С;  

 Ви ніколи не обморозите ноги, якщо 

правильно підберете взуття для лиж: вони 

повинні бути на один розмір більші від 

вашого повсякденного взуття, щоб на ноги 

можна було одягти тонкі бавовняні та теплі 

шкарпетки.  

 Слідкуйте, щоб ваші одяг і взуття були 

завжди сухими. 

 Перед катанням на лижах одягайтеся 

вільніше: вовняний светр, лижний костюм, під них бавовняну сорочку. Або 
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ж, під лижний костюм ви можете одягти спеціальну термобілизну, на голову 

− шапочку, на руки − рукавички. 

 Лижі та палиці підбирайте собі по зросту: не великі й не малі, станьте 

рівно і підніміть руку вгору. Якщо кінці лиж нарівні з кінцями пальців – вони 

для вас підходять. Палиці мають діставати до плеча. 

 Перш ніж почати катання на лижах, 

навчіться правильно падати і вставати.  

 Під час спусків на лижах з крутих схилів 

і пагорбів ви повинні контролювати себе і 

засіб пересування у відповідності до 

крутизни схилу, стану снігового покриву, 

погодних умов і наявності перешкод, щоб не 

створювати небезпеку для себе та інших.  

 Якщо рухаєтеся вниз по схилу, вибирайте 

напрям руху так, щоб не заважати іншім лижникам, які знаходяться поруч із 

вами. 

 Об’їжджати стоячого нижче лижника або того, який повільно рухається, 

слід на відстані не меншій, ніж 5 метрів, попереджуючи голосом про себе. 

Лижника, який рухається справа, слід об’їжджати з лівого боку і навпаки. 

 Забороняється підрізати лижників, так як це може призвести до їх 

травмування.  

 Якщо вас об’їжджають, коли ви не рухаєтесь – залишайтесь на місці, якщо 

ж ви рухаєтесь – не міняйте напряму руху.  

 Не зупиняйтеся на вузьких ділянках і відрізках, які погано проглядаються, 

на віражах і за пагорбами, тому що лижник який, спускається, вас може не 

бачити. 

 Після падіння слід швидше встати і звільнити лижню, змістившись на 

край схилу.  

 Підніматись на гору необхідно справа по краю схилу, не заважаючи 

лижникам, які спускаються. 

 Не допускається на схилах, де знаходяться лижники, катання на санках і 

підручних засобах. Це може призвести до травмування.  

 При нещасному випадку потрібно викликати екстрену медичну допомогу 

по телефону «103», а до їх приїзду надати домедичну допомогу потерпілому. 

Якщо ваших сил і знань недостатньо – зверніться за допомогою до 

працівників рятувальної служби чи досвідчених старших людей. 

Будьте уважні та обережні, дотримуйтесь необхідних правил безпеки! 

Запитання до учасників бесіди про правила 

безпечної поведінки під час катання на ковзанах: 
1. Перелічіть основні правила катання на ковзанах.  

2. Які головні правила катання на санках? 

3. Перелічіть правила катання на лижах. 
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1. БЕСІДА. ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ВДОМА 

 
ПОГОДЖЕНО                                                                         БЕСІДА БЖД та ЦЗ 

Заступник з виховної роботи 

_________________________ 

            (підпис, П.І.Б.) 

«___»_______________20__р. 

 

Мета: 

 інформативно-виховна: актуалізувати і 

узагальнити знання учнів про безпечну 

поведінку наодинці вдома та при 

спілкуванні через Internet;  

 виховна: формувати в учнів якості 

свідомої особистості, виховувати мужність 

і спроможність приймати швидкі і 

правильні рішення в екстремальних умовах; 

 профілактична: попередити прояви паніки в небезпечних та надзвичайних 

ситуаціях. 

 

1.1. Правила безпечної поведінки із незнайомими людьми у під’їзді чи 

в ліфті 

 Перед тим, як увійти до під’їзду, ліфту обов’язково добре роздивись 

навколо. 

 Не заходь у ліфт із незнайомими, краще почекай 

на вулиці (біля консьєржа). Навіть якщо людина 

ззовні не викликає підозри чи занепокоєння. 

 Якщо у ліфт сідає незнайома людина, то краще з 

нього одразу вийти. Якщо ж вийти не встиг, то не 

повертайся до неї спиною. Так краще слідкувати за її 

діями. 

 Якщо незнайомець увійшов до ліфта після тебе і 

ти боїшся їхати з ним, натисни кнопку «Стоп», і тоді 

двері кабіни не закриються, а ти зможеш швидко 

вийти. 

 Якщо ти відчуваєш небезпеку під час руху ліфта, 

натисни кнопку «Виклик диспетчера» і розкажи 

диспетчеру ситуацію. Це відверне увагу незнайомця, 

а може, і зовсім злякає його. 

 Якщо на тебе напали у ліфті чи у під’їзді, голосно кричи про допомогу, 

дряпайся, кусайся й іншими діями відбивайся від нападника.  



 24 

1.2. Правила безпечної поведінки із незнайомими людьми, коли ти 

знаходишся вдома сам 

 Якщо ви залишилися вдома без дорослих, нікому чужому не відчиняйте 

двері. 

 Попроси своїх друзів і знайомих, щоб вони попереджали тебе 

заздалегідь про свій візит по телефону. 

 Склади разом із батьками список контактних телефонів (телефонів 

батьків: мобільних та робочих, телефонів дідусів, бабусь, сусідів, екстрених 

служб тощо), по яким ти можеш телефонувати у разі відсутності батьків 

вдома та при виникненні якоїсь небезпечної ситуації. 

 Якщо вам зателефонували у двері, спочатку подивіться у вічко, 

(незалежно від того, один ти вдома або з близькими), а на питання 

незнайомих людей, чи є тато та мама, краще відповісти, що батьки зараз 

відпочивають. 

 На телефонні дзвінки з питанням, чи є батьки вдома або коли вони 

повернуться з роботи, треба відповідати, що 

вони зараз зайняті й запитати, коли й кому 

зателефонувати. 

 Ніколи не запрошуйте додому 

малознайомих хлопців і дівчат. 

 Не вихваляйтесь перед однолітками 

(іншими людьми) тим, що у вашій квартирі є 

дорогі речі, гроші. 

 Не носіть із собою великі суми грошей, а 

якщо таке станеться − не хваліться цим. 

 Обов’язково знайомте своїх друзів із батьками. 

 Не лякайтеся, коли, знаходячись у квартирі, почуєте, що хтось 

намагається відчинити вхідні двері, голосно запитайте: «Хто там?». Якщо 

двері продовжуватимуть відчиняти, зателефонуйте до поліції по телефону 

«102»: вкажіть свою адресу та поясніть ситуацію. При потребі потім з 

балкону чи вікна голосно покличте на допомогу. 

 Виходячи з дому, не забувайте зачинити балкон, кватирки, особливо 

якщо живете на 1-3 поверхах.  

 Не залишайте у дверях записок, бо це привертає увагу крадіїв сторонніх 

людей. 

 Будьте уважними із ключами від квартири, не залишайте їх у поштовій 

скриньці та в інших місцях. У випадку пропажі ключів відразу сповістіть 

батьків, щоб замінити дверні замки.  

 

1.3. Правила безпечної поведінки із незнайомими людьми в мережі 

INTERNET 
Завжди пам’ятай про те, що ти спілкуєшся з людиною, про яку тобі 

нічого невідомо, тому не довіряй їй свої таємниці або думки. Краще поділися 

ними зі своїми батьками чи справжніми, а не віртуальними друзями.  
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Спілкуючись в мережі INTERNET ти, заради своєї безпеки,  

не повинен ніколи: 

 Повідомляти своєму віртуальному другу своє прізвище, домашню 

адресу, номер свого мобільного або домашнього телефону, номер та місце 

знаходження своєї школи та інші дані. 

 Розміщувати фотокартки, на яких ти оголений або у нижній білизні чи 

піжамі, а також відправляти комусь свої фото електронною або звичайною 

поштою. 

 Повідомляти пароль до своєї INTERNET-сторінки. Твій пароль як ключ 

від твоєї квартири, тому нікому його не віддавай! 

 Казати, що ти вдома знаходишся один. 

 Казати, що ти сам знаходишся перед комп’ютером. Скажи краще, що час 

від часу до тебе у кімнату навідуються твої батьки.  

 Обговорювати теми, які тобі неприємні або яких ти соромишся. 

 Показувати віртуальному другу перед веб-камерою своє тіло або якісь 

його частини, робити те, що тобі не подобається. 

 Відповідати на питання, які стосуються твого особистого життя. 

 Розповідати багато про своїх друзів, знайомих та родину, особливо, 

видавати їхні таємниці. 

 Відправляти поштою або передавати через когось свої особисті речі 

співрозмовнику по Інтернету. 

Крім того: 

 При реєстрації у соціальних мережах ніколи не заповнюй поля, де від 

тебе вимагають прізвище, номер мобільного та домашнього телефону, 

домашню адресу. Якщо ці поля обов’язкові, то краще вигадай для себе 

прізвище, адресу та номер телефону. Це потрібно для твоєї безпеки. Взагалі, 

для реєстрації у соціальних мережах та на інших подібних сайтах створи для 

себе окрему електронну поштову скриньку.  

 Коли вигадуєш у соціальних мережах для себе нікнейм, то він не 

повинен бути схожим на твоє прізвище. Також він не повинен стосуватися 

твого зовнішнього вигляду. 

 У соціальних мережах обмеж доступ до твоєї сторінки невідомих тобі 

людей. Додавай до списку своїх друзів лише тих, кого ти добре знаєш у 

справжньому житті. 

 Пам’ятай: спілкування в Інтернеті не є твоїм обов’язком, тому якщо тобі 

це більше не подобається або тебе лякають твої інтернет-друзі, то лише 

вимкни комп’ютер і не повертайся більше до спілкування онлайн! 

Увага! Ніколи за жодних умов не погоджуйся на особисту зустріч у 

реальному світі зі своїм інтернет-другом. Якщо ти все-таки вирішив 

зустрітися з ним, то нехай обов’язково батьки чи інші дорослі, яким ти 

довіряєш, прийдуть з тобою на зустріч. Ти можеш також сказати про це 

своєму віртуальному другу. Місце для зустрічі повинно бути таким, де 

постійно знаходиться багато людей, наприклад, парк розваг, каток; 



 26 

Якщо твій знайомий з інтернету постійно вимагає від тебе зустрітися з 

ним або щось зробити для нього, продовжує це робити, незважаючи на твою 

відмову або небажання, то ти обов’язково маєш розповісти про це своїм 

батькам або іншим дорослим, яким ти довіряєш!   

Пам’ятай, що небезпечну ситуацію легше попередити. Відповідально 

стався до свого здоров’я та життя.  

 

Запитання до учасників бесіди про правила 

безпечної поведінки із незнайомими людьми, коли ти 

вдома сам: 
1. Назвіть правила безпечної поведінки з незнайомими 

людьми у під’їзді та в ліфті. 

2. Назвіть правила безпечної поведінки з незнайомими 

людьми, коли ти знаходишся вдома сам. 

3. Назвіть правила безпеки спілкування з незнайомими людьми через 

мережу INTERNET 
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2. БЕСІДА. ОСОБИСТА БЕЗПЕКА НА ВУЛИЦЯХ МІСТА 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                         БЕСІДА БЖД та ЦЗ 

Заступник з виховної роботи 

_________________________ 

            (підпис, П.І.Б.) 

«___»_______________20__р. 

 

 

Мета:  

 інформативно-виховна: актуалізувати і 

узагальнити знання учнів про безпечну 

поведінку з незнайомими людьми на 

вулицях міста;  

 виховна: формувати в учнів якості 

свідомої особистості, виховувати 

мужність і спроможність приймати 

швидкі і правильні рішення в екстремальних умовах; 

 профілактична: попередити прояви паніки в небезпечних та надзвичайних 

ситуаціях. 

 

У наш неспокійний час діти повинні бути максимально уважними на 

вулиці та знати елементарні правила поведінки із незнайомцями. Що ж 

обов’язково потрібно знати дітям про спілкування із незнайомцями? Далі 

поговоримо про це. 

 

2.1. Правила безпечної поведінки із незнайомими людьми на вулиці 

 Якщо ти хочеш кудись піти, обов’язково попередь батьків, куди, з ким ти 

йдеш і коли повернешся, а також розкажи свій маршрут руху. Взимку 

набагато раніше темніє, ніж в інші пори року. тому плануй свої прогулянки 

на вулиці із врахуванням цього. 

 Не влаштовуй разом з друзями ігор у «нічийних» машинах, підвалах та 

подібних місцях. 

 Не грайся на вулиці допізна. 

 Якщо ти десь затримуєшся, попроси батьків зустріти тебе. 

 Якщо твій маршрут проходить по автомагістралі, йди назустріч 

транспорту. 

 Якщо ти маєш намір купити товар у будь-якій крамниці: 

- перед виходом з будинку перерахуй готівку; 

- не кажи нікому про те, якою сумою грошей ти маєш; 

- розраховуючись, що не показуй всі гроші, наявні у тебе. 



 28 

 Якщо незнайомці запросили вас послухати музику, подивитися фільм, 

погратися із собакою (може бути будь-яка інша пропозиція) − не поспішайте 

погоджуватися, перш ніж це зробити, спитайте у батьків або вчителів. 

 Якщо машина гальмує біля тебе, відійди від неї подалі. 

 Не сідайте до незнайомих в автомобіль, щоб покататися, якщо навіть дуже 

хочете або запізнюєтесь. 

 Якщо тебе зупинили і попросили показати дорогу, скажи, щоб спитали 

дорослих і швидко відійди у безпечне місце – магазин, банк, аптеку.  

 Якщо незнайома тобі людина представилась другом твоїх родичів або 

батьків, не поспішай запрошувати його додому, попроси дочекатися приходу 

дорослих на вулиці, а сам у цей час дзвони батькам (родичам). 

 Якщо ти знаходишся на вулиці без батьків, не приймай від незнайомих 

людей ласощі, подарунки, навіть якщо вона називає твоє ім’я, чи імена твоїх 

батьків (друзів). 

 Якщо тобі назустріч йде галаслива компанія, перейди на іншу сторону 

дороги, не вступай ні з ким в конфлікт. 

 Тримайся подалі від незнайомих людей, які поводять себе не добре, 

уникай будь-яких розмов із ними. Намагайся не відповідати на грубість і 

нахабство тим же. 

 Якщо повертаючись додому з прогулянки чи від друзів, ти відчуваєш, що 

хтось переслідує тебе, намагайся сховатися від нього, але не заходь у 

безлюдні місця. 

 Ніколи не погоджуйся йти з незнайомими людьми до під’їзду, підвалу або 

інших безлюдних місць; 

 Намагайся не показувати на вулиці серед великої кількості людей свої 

дорогі речі (мобільний телефон, гроші, інші коштовності). 

 Якщо у дворі або біля школи у вас вимагають гроші, негайно зверніться 

до дорослих, поліції. 

 Не розмовляйте на вулиці з п’яними, навіть знайомими людьми, бо п’яна 

людина сильно змінюється, її вчинки можуть бути непередбачуваними та 

жорстокими. 

 Якщо на вулиці щодо тебе проявляють агресивні дії, не чекай, коли тебе 

схоплять, тікай туди, де є, де багато людей (банк, аптека, супермаркет тощо). 

У разі нападу не соромся голосно кричати, наприклад «Допоможіть! Я не 

знаю цих людей!». Всіма можливими способами залучайте до себе увагу 

людей, які проходять повз. Якщо тобі затискають рот рукою, не бійся, укуси 

нападника за руку. Намагайся всілякими способами заподіяти нападаючому 

біль − вдар каблуком по нозі, бийся щосили, використовуй будь-які підсобні 

засоби (ключі від будинку, ручку − встроми її в руку або ногу нападника, 

аерозоль − направ струмінь в очі нападника). Як тільки нападаючий 

послабить хватку − тікай. 
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2.2. Умій сказати «НІ»: 

 

 Коли тобі пропонують зробити негідний вчинок. 

 Коли тобі пропонують спробувати щось заборонене. 

 Якщо тобі пропонують поїхати куди-небудь, попереджаючи, щоб ти про 

це нікому не говорив. 

 Коли незнайомі або малознайомі люди запрошують тебе до себе в гості, на 

дискотеку, в клуб. 

 Коли тобі пропонують «добре» відпочити далеко від дорослих, батьків. 

 Якщо незнайомі люди пропонують підвезти тебе на машині або показати 

їм дорогу, сидячи в машині. 

 Коли тобі пропонують на вулиці купити який-небудь товар за дешевою 

ціною, зіграти в азартну гру, обіцяючи великий виграш. 

 Коли пропонують погадати, з метою дізнатися майбутнє. 

Пам’ятай, що в багатьох випадках вміння сказати «НІ» − це прояв 

не слабкості, а власної сили, волі і гідності. 

 

2.3. Що робити, якщо ти загубився? 

 Не потрібно панікувати. 

 Нікуди не рушай з того місця, де ти був з батьками (чи своєю 

екскурсійною групою). 

 Якщо в тебе є мобільний – одразу зателефонуй своїм близьким, або до 

поліції за телефоном «102». Зателефонувати до 

поліції (102), рятувальників (101) безкоштовно 

можна із таксофону. Намагайся назвати по 

телефону диспетчеру точну адресу, для цього 

подивись: як називається вулиця, на якій ти 

знаходишся, який номер найближчого будинку, 

або прочитайте на табличці точну назву 

установи, яка знаходиться поруч (магазин, 

організація, навчальний заклад тощо) і стійте біля цієї установи. 

 Якщо в тебе немає мобільного телефону (або він розрядився) – зайди у 

найближчий банк, поліклініку, школу, дитячий садок тощо, де скажи 

працівнику (охоронцю) про те, що загубився і попроси викликати поліцію. 

 Своє прохання про допомогу краще висловлювати у присутності 

багатьох людей, щоб дії людини, яка візьметься вам допомагати, міг ще хтось 

проконтролювати. 

 Чекайте на патрульну машину з поліцією, на рятувальників, на свого 

вчителя чи батьків, адже вони вже тебе шукають. 

 З іншими людьми нікуди не йди, навіть якщо вони здаються безпечними. 
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2.4. Правила безпечної поведінки у громадському транспорті 

 

Користування громадським транспортом взимку має такі самі правила, 

як і в інші пори року, крім деяких особливостей, пов’язаних із погодними 

умовами. 

 У пізній час уникайте малолюдних зупинок. Взимку рано темніє – 

враховуйте це, коли плануєте свої подорожі містом.  

 Очікуючи транспорт, стійте на добре освітленому місці поряд із іншими 

людьми. 

 На зупинках не повертайтеся спиною до транспорту, що рухається. 

 А коли машина наближається до зупинки, не намагайтеся стати у 

першому ряду нетерплячого 

натовпу − вас можуть випадково 

виштовхнути під колеса. Взимку 

досить імовірно, що машину може 

«занести» на засніженій чи 

зледенілій трасі на тротуар. Вона 

не встигне раптово загальмувати. 

 Автобус і тролейбус обходьте 

позаду, трамвай − попереду. Не забувайте, що будь-який транспорт може 

закрити собою інший, який рухається позаду ще з більшою швидкістю. 

Особливо це актуально під час снігопадів чи заметілі. 

 Не спіть під час перебування у громадському транспорті. Небезпечно не 

стільки проґавити потрібну зупинку, скільки травмуватися при різкому 

гальмуванні або маневруванні. 

 Під час їзди в транспорті не варто занадто «поринати» у свій смартфон 

чи слухати музику через навушники. Так ви можете проґавити свою зупинку.  

 Не притуляйтеся до дверей, уникайте їздити на останніх сходинках. 

Сходинки можуть заледеніти, а ви в свою чергу, не втриматись на них під час 

руху.  

 Не забувайте про кримінальну безпеку: 

- не задивляйтеся у вікно, якщо на підлозі стоїть ваша сумка, тримайте її при 

собі;  

- якщо є тиснява − притуліть особисті речі до стінки, якщо ви стоїте біля неї. 

- пам’ятайте, що в громадському транспорті можуть діяти кишенькові злодії, 

а їх улюблені місця біля дверей; 

- якщо у громадському транспорті ви єдиний пасажир і їдете пізно, то сідайте 

ближче до водія, не біля вікна, а біля проходу, тоді до вас незручно буде 

підсісти; 

- якщо у вагоні з’явився агресивний (або не тверезий) пасажир, відверніться 

від нього і не зустрічайтеся з ним поглядом, при можливості відсядьте 

подалі.  

- якщо ти бачиш на вулиці, у транспорті коробку, сумку, згорток, пакет – не 

чіпай їх. Потрібно повідомити дорослих, які є поруч. 
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Запитання до учасників бесіди про правила 

безпечної поведінки із незнайомцями: 
1. Назвіть правила безпечної поведінки з 

незнайомими людьми на вулиці. 

2. Що робити, якщо ти загубився? 

3. Як правильно підходити до автобусу та 

тролейбусу, а до трамваю? 

4. Чому не можна спати у громадському транспорті? 

5. Як потрібно слідкувати за особистими речами у громадському 

транспорті? 
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ВИКОРИСТАНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА: 
 

 

1. http://www.dsns.gov.ua/ 

2. https://kyiv.dsns.gov.ua/   

3. http://osvita.ua 

4. http://mon.gov.ua 

5. https://moz.gov.ua/   

6. http://child.dsns.gov.ua/ua/Literatura.html 

7. https://ldnz9.jimdo.com/ 

8. http://www.babybezpeka.org.ua 

9. https://zdorov-info.com.ua/  

10. https://zdvr-gimnazija.blogspot.com/ 

11. http://mpe.kmu.gov.ua/  
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Навчально-методичний центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності міста Києва  

04111, 

м. Київ, 

вул. Салютна, 4 

тел. / факс 044-400-97-94 

 

 

 

 

 

 

 

Центральний  методичний кабінет 

тел. 044-422-39-45 

 

 

 

 

 

Електронна адреса: 

kсо.kуіv@dsns.gov.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт: 

https://kyiv.nmc.dsns.gov.ua/   
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