
 

З настанням літа діти більше часу знаходяться на вулиці без нагляду 

дорослих, граються на дитячих майданчиках, катаються на велосипеді тощо. 

З метою запобігання дитячому дорожньому травматизму і пропаганди правил 

дорожнього руху серед неповнолітніх фахівці Управління Держпраці у 

Черкаській області проводять планові профілактичні заходи: відкриті уроки 

«Безпека дорожнього руху», бесіди з дітьми і працівниками закладів 

оздоровлення і відпочинку дітей тощо. 

Пропонуємо керівникам і відповідальним особам дитячих оздоровчих 

закладів забезпечити проведення для дітей Тижнів безпеки дорожнього руху, 

організувати навчання дітей Правил дорожнього руху, ознайомити з 

правилами надання першої домедичної допомоги. 

Запрошуємо зацікавлених осіб ознайомитися з матеріалами для 

проведення уроку «Безпека дорожнього руху» для школярів середнього та 

старшого віку. 
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Небезпека дорожньо-транспортних пригод 

Дорожньо-транспортна пригода – подія, яка відбулася під час руху 

транспортного засобу, у результаті якого загинули або одержали поранення 

люди, або завдано матеріальних збитків. 

Щоденно під колесами автомобілів в Україні у середньому гине одна 

дитина, ще 15 одержують каліцтва. 

Перебуваючи у громадському транспорті, необхідно звертати увагу на 

знаки безпеки та інформацію всередині салону, місцезнаходження аварійних 

(запасних) виходів або люків, вогнегасника, аптечки водія і знати правила 

користування нею. Якщо сталася ДТП (зіткнення з автомобілем, 

перевертання, пожежа, падіння у воду), пасажир повинен вибратися і надати 

можливу допомогу потерпілим, повідомити про те, що сталося, в органи 

внутрішніх справ. 

Статистика жорстока, але незаперечна: ризик постраждати від ДТП – 

один із найвищих. За даними міліції, на них припадає 

Правила уникнення ДТП 

Найкращим способом самозахисту від ДТП є виконання правил 

виживання на вулиці. Для цього необхідно відпрацювати в собі рефлекторне 

дотримання пішохідної дисципліни, яка вимагає наступне: 

- незалежно від наявності машин не можна переходити дорогу на 

червоне світло;  

- не можна вибігати на проїжджу частину з тротуару, можна лише 

спокійно вийти, попередньо оцінивши обстановку; 

- на вулиці будь-який вид транспорту може приховувати інший, що 

рухається із більшою швидкістю, тому не можна також виходити на 

проїжджу частину через перешкоду, коли ні водій, ні пішохід не бачать один 

одного; 

- ходити можна тільки по тротуарах, а якщо вони відсутні – по узбіччю, 

обличчям до транспорту, що рухається, тоді не тільки водій побачить 

пішохода, але й пішохід – водія; 

- переходячи вулицю, слід подивитися праворуч, а дійшовши до 

середини – ліворуч; 

- на дорозі відстань залежить від швидкості, тому навчись 

обраховувати, коли до машини буде далеко, а коли близько; при цьому 

пам'ятай, що навіть при швидкості 60 км/год гальмівний шлях автомобіля 

складає більше 15 м. 



Види ДТП 

Основні види дорожньо-транспортних пригод: 

- зіткнення; 

- перекидання;  

- падіння у воду; 

- пожежа в автомобілі; 

- наїзд на пішохода. 

Дії свідка ДТП 

Існує декілька обов'язкових правил для тих, хто став свідком або 

учасником ДТП: 

- ні за яких обставин не залишати потерпілого без допомоги; 

- негайно повідомити про пригоду в ДАІ, що необов'язково, якщо в 

ДТП немає жертв, а в учасників – претензій один до одного; 

- максимально зберегти усі сліди пригоди, при крайній необхідності 

прибрати машини з дороги, попередньо склавши схему пригоди, яку повинні 

підписати усі учасники ДТП; 

- ставши свідком наїзду чи аварії, після скоєння яких водій утік, 

необхідно запам'ятати і відразу ж записати номер, марку, колір і будь-які 

прикмети машини і водія, надати першу допомогу потерпілим, викликати 

«швидку допомогу» і патрульну поліцію. 

Правила дій у громадському транспорті при ДТП 

У громадському транспорті не виключені випадки пожежі. Якщо у 

салоні виникла пожежа, негайно повідом про це водію і пасажирам; вимагай 

зупинитися і відчинити двері або натисни кнопку аварійного відкривання 

дверей. Спробуй використати для гасіння осередку пожежі вогнегасник у 

салоні та інші засоби. 

При заблокуванні дверей використовуй для евакуації аварійні люки у 

дахові і виходи через бічне скло. Якщо видавити скло не вдається, а салон 

наповнюється димом, розбий його: тримаючись за поручень, удар обома 

ногами у кут скла. При евакуації будь обережним, тому що металеві частини 

трамваїв і тролейбусів можуть бути під напругою через порушення захисної 

ізоляції. 

При горінні гуми і пластиків виділяються отруйні гази, тому залишай 

салон швидко, закриваючи рот і ніс вологою хусточкою або рукавом. 



Як і при будь-якій пожежі, усіма засобами борися з панікою. 

Вибравшись із палаючою салону, відразу ж починай допомагати іншим, 

надай, яку можеш, допомогу потерпілим. 

Причини дорожньо-транспортних подій 

Найбільш розповсюджені причини ДТП стосуються дій водія 

транспортного засобу. 

Серед них: перевищення швидкості; виїзд на смугу зустрічного руху; 

недотримання дистанції; керування транспортом у стані алкогольного 

сп'яніння тощо. 

Серед причин, пов'язаних з поведінкою водія, такі як перевтома, сон за 

кермом, недостатність досвіду водія, відсутність культури їзди тощо. 

Серед причин, що стосуються стану транспортних засобів, – несправні 

гальма і кермове управління, несправні або не відрегульовані фари та інші 

світлові прилади, невідповідний протектор шин. Ці причини проявляють себе 

у 3% ДТП. 

Що стосується причин та чинників, пов'язаних с дорогою (дорожні 

умови і обладнання доріг), то вони, згідно з статистикою, справляють вплив 

на 8% подій. 

Основною причиною майже всіх ДТП є порушення Правил дорожнього 

руху. 

Дорожньо-транспортний травматизм та його види 

Під травматизмом розуміють сукупність ушкоджень, які виникають в 

певній групі населення при однотипних обставинах за певний проміжок часу. 

Травматизм поділяється на дві основні групи – виробничий та 

невиробничий. Виробничий травматизм, у свою чергу, поділяється на 

промисловий та сільськогосподарський. Невиробничий травматизм 

поділяється на 4 основні групи: транспортний, вуличний, побутовий, 

спортивний. 

Під транспортною травмою розуміють механічні ушкодження, 

заподіяні зовнішніми або внутрішніми частинами транспорту під час його 

руху, а також при випадінні з транспорту, що рухається. 

Найбільшою різноманітністю травм відрізняється травматизм на 

наземному транспорті, який поділяється на дві великі групи:колісний та 

неколісний. 

До колісного транспорту відноситься рейковий (поїзди, трамваї) і 

нерейковий (автомобілі, мотоцикли). 



Автомобільний травматизм та його види 

Автомобільна травма – це сукупність ушкоджень, які виникають у 

водіїв, пасажирів і пішоходів внаслідок руху автотранспортних засобів. 

В основу класифікації автомобільної травми закладені способи її 

виникнення. За різних обставин дорожньо-транспортнихпригод розрізняють 

такі види автомобільної травми: 

Травма, спричинена частинами автомобіля, що рухається: 

- від зіткнення автомобіля з пішоходом (наїзд); 

- від стиснення тіла між автомобілем й іншими предметами. 

Травма всередині автомобіля: 

- у салоні (кабіні) внаслідок зіткнення автомобілів між собою або з 

якого-небудь перешкодою; 

- у салоні (кабіні) внаслідок перекидання автомобіля. 

Травма при випадінні з автомобіля (з кузова, салону, кабіни): 

1. Ушкодження від зіткнення людини з автомобілем, що рухається. 

Ушкодження при цьому виді травми відбуваються в декілька етапів, які 

відрізняються механізмом травматичного впливу: 

- первинний контакт з авто; 

- закидання людини на авто; 

- падіння людини на ґрунт; 

- ковзання по ґрунту. 

Ушкодження при цьому виді травми виникають зазвичай від 

притиснення людини кузовом автомобіля до нерухомих предметів, тобто за 

механізмом стиснення. Обсяг ушкодження визначається ступенем стиснення, 

площиною контакту та положенням постраждалого. При даному виді 

автотравми дуже рідко утворюються специфічні ушкодження. Найбільш 

часто ушкоджуються грудна клітка та органи черевної порожнини. 

Стисненню інколи передує удар, але його наслідки зазвичай маскуються 

ушкодженнями від стиснення. 

2. Травма в салоні (кабіні) автомобіля.  

Обставини отримання пошкоджень при даному виді травми 

відрізняються різноманітністю: перевертанням автомобіля під час руху, 

падінням з висоти, ударом об нерухомі предмети, зіткненням з іншими 

транспортними засобами. 



При зіткненні автомобілів або автомобіля з перешкодою де 

формуються та руйнуються його деталі. Одночасно в салоні водій та пасажир 

переміщуються і у них виникають травми внаслідок струсу тіла й удару об 

внутрішні деталі салону. При різкому уповільненні руху автомобіля рух тіла 

водія, якщо він не пристебнутий паском безпеки, проходить три фази: 

- переміщення тіла вперед – удар нижніми кінцівками об панель 

приладів, грудною кліткою об кермо; 

- згинання шиї вперед – удар головою об лобове скло або верхню 

частину керма; 

- відкидання тіла з різким розгинанням шиї. 

3. Випадіння з автомобіля який рухається.  

Найчастіше відбувається випадіння з кузова вантажного автомобіля. У 

даному випадку може бути два варіанти випадіння тіла: 

а) при різкому гальмуванні; 

б) при різкому початку руху. 

У типових випадках виникає три фази падіння: 

- первинний контакт тіла з частинами автомобіля – удар; 

- падіння на ґрунт – удар; 

- ковзання по ґрунту – тертя. 

Мотоциклетні травми та їх види 

Мотоциклетна травма – це сукупність ушкоджень, які виникають у 

водіїв, пасажирів і пішоходів внаслідок руху мотоцикла. Виділяють такі 

різновиди мотоциклетної травми: 

- при зіткненні мотоцикла з транспортом (вантажним чи па-

сажирським), що рухається; 

- при зіткненні мотоцикла з нерухомими предметами; 

- при зіткненні мотоцикла з пішоходом; 

- при падінні з мотоциклом; 

- при перекиданні мотоцикла. 

Особливістю цього виду травми є те, що ушкодження виникають не 

тільки у пішоходів, а й у водіїв і пасажирів мотоцикла. 

Для потерпілих як водіїв, так і пасажирів мотоцикла характерне 

травмування нижніх кінцівок і голови. 



Правила надання першої медичної допомоги під час ДТП 

Якщо ви стали учасником або очевидцем дорожньо-

транспортної пригоди, у якій є потерпілі, необхідно, переконавшись, що 

автомобіль не горить, чинити так: 

1. Витягти потерпілого з автомобіля і віднести на безпечну відстань. 

При цьому потрібно бути обережним, щоб не погіршити стану потерпілого. 

2. Переконатися в тому, що потерпілий живий. Крім дихання й пульсу, 

ознакою життя слугує реакція зіниць на світло: при освітленні зіниця 

звужується. Не вагаючись, узятися до реанімації потерпілого, якщо є надія на 

те, що він живий. 

3. Звільнити рот потерпілого від блювотних мас за допомогою пальця, 

обмотаного носовою хусткою. 

4. Якщо потерпілий непритомний, спробувати привести його до тями, 

піднісши до носа ватку, змочену нашатирним спиртом. Якщо під рукою не 

виявилося нашатирного спирту, бризнути в обличчя потерпілого водою, 

поплескати по щоках і т. д.– серйозна травма може супроводжуватися 

больовим шоком, можлива рефлекторна зупинка серця і дихання. Необхідно 

зробити закритий масаж серця і штучне дихання за типом «з рота в рот» – на 

кожен вдих 3–4 натискання на грудну клітину. Масаж виконується за 

відсутності пульсу на сонній артерії. 

 

 



 

Перш ніж вживати гриби - подумайте чи варто ризикувати своїм житям 

та здоров`ям.  

 

- Збирайте лише ті гриби, які добро знаєте; 

-  Відмовтесь від збирання та вживання пластинчатих грибів 

(СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНА БЛІДА ПОГАНКА МОЖЕ БУТИ СХОЖА 

НА ПЛАСТИНЧАТІ ГРИБИ - ПЕЧЕРИЦІ, СИРОЇЖКИ, ШАМПІНЬЙОНИ);  

-  Не збирайте гриби поблизу автодоріг, сховищ орутохімікатів, 

сіміттєзвалищ, промислових підприємств, залізниць, в міських 

парках (ГРИБИ МАЮТЬ ВЛАСТИВІСТЬ НАКОПИЧУВАТИ З 

НАВКОЛИШЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ТОКСИЧНІ РЕЧОВИНИ)  

- Не купуйте дискорослих грибів на ринках. (НЕВІДОМО ДЕ І 

КОЛИ ВОНИ БУЛИ ЗІБРАНІ): 

- Не давайте їсти гриби дітям (ДИТЯЧИЙ ОРГАНІЗМ БІЛЬШ 

ВРАЗЛИВИЙ ДО ГРИБНОЇ ОТРУТИ): 

- Не куштуйте сирих грибів: 

- Не збирайте старих, перестиглих, червивих грибів: 

- Перед приготуванням гриби необхідно протягом 10-15 хв. проварити в   

підсоленій воді (ВІДВАР НЕОБХІДНО ВИЛИТИ): 

- В разі появи симптомів отруєння грибами (БІЛЬ У ЖИВОТІ, 

БЛЮВАННЯ, ГОЛОВНИЙ БІЛЬ, ПРОНОС) необхідно негайно звернутись 

за кваліфікованою медичною допомогою (ДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ ПОТРІБНО ДЕКУЛЬКА РАЗІВ ПРОМИТИ ШЛУНОК 



РОЗЧИНОМ СОДИ АБО СВІТЛО-РОЖЕВИМ РОЗЧИНОМ 

МАРГАНЦІВКИ): 

-В разі отруєння ні в якому випадку не вживати алкоголь (ВІН ЛИШЕ 

ПОСИЛЮЄ ДІЄ ГРИБНОЇ ОТРУТИ). 

 

ДОТРИМАННЯ ЦИХ ПРОСТИХ ПРАВИЛ МОЖЕ ЗБЕРЕГТИ ВАШЕ 

ЗДОРОВ'Я І НАВІТЬ ЖИТТЯ 

Правила поведінки дітей з незнайомими собаками 

Кожна дитина повинна знати наступні правила поведінки з 

незнайомими собаками, оскільки по дорозі в школу, магазин або інше місце 

він може зіткнутися з агресією собак, особливо якщо шлях проходить повз 

приватні будинки. Зазвичай реєструються випадки нападу на дітей з боку 

молодих, нестерилізованих псів, що сидять на ланцюзі у дворі. Ланцюги не 

завжди міцні, і розрив хоч би однієї ланки призводить до того, що на дитину 

нападає практично некерований монстр. Крім того, ситуацію загострює те, 

що деякі діти дуже люблять дратувати собак, що сидять на ланцюзі. 

Справедливості ради слід зазначити, що собаки - не найбільша загроза, що 

встає перед дітьми. Так, заняття спортом зазвичай мають в 10 разів більше 

шансів закінчитися госпіталізацією дитини, чим напад на нього собаки. 

Отже, кожна дитина повинна знати наступне: 

1. Слід уникати вільно гуляючих собак, а також собак, що сидять на 

ланцюзі за огорожею. Багато собак дуже серйозно відносяться до захисту 

своєї території. 

Якщо дитина зустріне собаку разом з її хазяїном, він повинен завжди 

запитувати дозвіл, перш ніж її погладити. Для знайомства з собакою йому 

треба акуратно протягнути тильну сторону кисті для її обнюхування. Потім 

можна ласкаво погладити собаку по шиї або грудям, хоча деякі з них 

сприймають поплескування і погладжування згори як 

демонстрацію лідерства. Дитина не повинна робити швидких і метушливих 

рухів.  



Коли до дитини наближається незнайомий собака, він повинен стати 

"деревом": ноги разом, долоні під шиєю і лікті притиснуті до грудей. Навчите 

дитину уникати прямого погляду в очі собаки, оскільки деякі собаки 

приймають прямий погляд як виклик. Біг - це природна реакція на небезпеку, 

але насправді це гірше рішення у випадку з собакою, оскільки інстинктивно 

собака наздоганятиме дитину, щоб його укусити. Багато собак підходять 

тільки для того, щоб обнюхати і піти далі по своїх справах. Дитина повинна 

залишатися спокійною, коли собака відходить від нього і тільки потім можна 

продовжувати свій шлях. 

3. Якщо собака все-таки почав атаку, дитина повинна кинути в неї 

куртку або рюкзак, можна також використовувати велосипед, щоб блокувати 

собаку. Це допоможе захистити його від укусів розлюченої тварини. 

4. Якщо собака збив дитину з ніг, він повинен стати "колодою": особа 

вниз, ноги разом, долоні закривають шию, а передпліччя - вуха. Така позиція 

захищає життєво важливі області і допоможе уникнути смертельних укусів. 

Навчите дитину приймати таку позицію, поки вона не буде доведена до 

автоматизму. Вона може врятувати йому життя.З іншого боку, якщо ви 

власник собаки, ви повинні чітко усвідомлювати свою роль, щоб запобігти 

агресії вашого вихованця по відношенню до інших людей і особливо до 

дітей. Соціалізуйте і навчайте вашого собаку з найпершого дня, як вона 

з'явиться у вашому будинку. Стерилізуйте її, щоб уникнути проявів ознак 

домінантності, які особливо небезпечні по відношенню до дітей. Нарешті, 

тримаєте собаку в такому місці, де діти не змогли б до неї добратися. 

 

У зв'язку зі сталим холодною погодою населення активно використовує 

в побуті електронагрівальні прилади. Разом з тим для обігріву будинків і 

квартир нерідко використовуються або несправні, або не фабричні обігрівачі, 

які становлять серйозну небезпеку не тільки для збереження житла, але і для 

життя людей. Використання додаткових побутових електроприладів 

небезпечно різко збільшується навантаженням на електропроводку, яка може 



викликати коротке замикання в місцях з'єднання проводів, виконаних з 

порушенням встановлених правил, або ж загоряння ветхих проводів. 

Значна частина людей вважають, що пожежа в їхньому будинку 

відбутися не може. Тим не менш, слід усвідомити, що пожежа - не фатальне 

явище і не сліпа випадковість, а результат прямої дії або бездіяльності 

людини. 

Щоб такого не сталося, необхідно суворо дотримуватися встановлених 

для всіх правила пожежної безпеки в побуті і перш за все, вимоги пожежної 

безпеки при встановленні та експлуатації електроприладів. По-перше, слід 

вчасно проводити ревізію електропроводки, утримувати в справному стані 

розетки, вимикачі, рубильники та інші електроприлади. 

Категорично забороняється підвішувати абажури на електричних 

проводах, заклеювати електропроводку шпалерами, зафарбовувати олійною 

фарбою, включати в одну розетку одночасно декілька приладів. 

Йдучи з будинку, слід вимикати побутову техніку, не залишати 

включеними електроприлади, що працюють в режимі очікування. 

Крім того, напередодні опалювального сезону варто нагадати і правила 

пожежної безпеки при експлуатації печей. Щоб уникнути біди не слід 

залишати без нагляду самі печі, не перегартовувати їх, експлуатувати піч без 

протипожежної переділки, використовувати для розпалювання печей 

легкозаймисті та горючі рідини. 

 

Крім того, не можна топити печі з відкритими дверцятами, сушити на 

них одяг, дрова та інші матеріали, а поверхні опалювальних приладів і 



димових труб необхідно систематично очищати від пилу і білити. Виявлені в 

печі тріщини і неполадки необхідно своєчасно усувати, щоб підготувати піч 

до нового опалювального сезону. 

 

Пожежна безпека під час спекотної погоди 

 

Головною причиною виникнення пожеж є необережність людини. 

Пам’ятайте, що вкрай небезпечно: 

кидати палаючі сірники, недопалки; 

палити суху траву; 



розводити вогнища; 

залишати в лісі промаслені або просочені іншою горючою речовиною 

клапті тканини. 

У пожежонебезпечний період слід дотримуватися особливої 

обережності в поводженні з вогнем. 

Не розпалюйте багаття в лісі, якщо в цьому немає нагальної потреби. 

Пам’ятайте: за жодних умов не можна розпалювати багаття під 

пологом хвойного молодняку, на торф’яних ґрунтах, а також у 

пожежонебезпечну погоду. 

Не можна залишати багаття без догляду, залишати місця привалу, не 

переконавшись у тому, що багаття загашено. Тримайте напоготові засіб 

пожежогасіння. Ретельно дотримуйтесь правил розведення багать. 

Забороняється кидати палаючі сірники, непогашені недопалки 

(виробіть у себе звичку: не кидати використаний сірник, не переломивши 

його пальцями, тому що, не загасивши сірника, його не можна зламати). 

Не їдьте до лісу в автомобілі без вогнегасника. Не можна заправляти 

пальним баки під час роботи двигунів внутрішнього згоряння, а також 

палити поблизу машин, що заправляються пальним. 

Якщо Ви потрапили в зону небезпеки 

Постарайтеся швидко проаналізувати обстановку: напрямок і силу 

вітру, стан людей, рельєф місцевості. 

Визначте вогнище пожежі, напрямок і швидкість її поширення й 

негайно рухайтесь у безпечне місце. 

У разі швидкого наближення фронту пожежі киньте спорядження, 

залишіть тільки медичну аптечку, сигнальні засоби й НЗ продовольства. 



Тікати від пожежі слід лише в навітряний бік (іти на вітер), обходячи

 вогнище пожежі збоку. 

У разі наближення пожежі рясно змочіть одяг і ляжте у воду. На 

мілководді загорніться з головою в спальний мішок, попередньо намочивши 

його та одяг. Зробіть багатошарову пов’язку для обличчя, яку теж 

змочуйте водою. 

У разі потрапляння у вогнище пожежі необхідно зняти з тіла весь 

нейлоновий, капроновий та інший одяг, що плавиться, позбутися пального й 

легкозаймистого спорядження. 

Забороняється підпалювати дерева з метою подачі сигналів небезпеки. 

Вийшовши із зони пожежної небезпеки, слід відразу ж повідомити в мі

сцеві центри управління в справах ЦЗ й НС про час і місце виникнення та вия

влення пожежі. 

Протипожежні заходи в лісі не складні й зовсім не потребують 

матеріальних затрат. Лише обережного дбайливого ставлення, розуміння 

серйозності можливих наслідків. 

Пам'ятайте, що лише висока культура поводження з вогнем, 

дотримання правил пожежної безпеки позбавить вас від біди і страждань, 

що приносять пожежі. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Дня безпеки життєдіяльності та Дня безпеки дорожнього руху 

Профілактична робота буде ефективною, коли в цьому братимуть 

участь  колектив школи і  батьки та громадськість. Основне призначення 

такої роботи – це запобігання та уникнення нещасних випадків. 


