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Тема: Правила поведінки при знаходженні у потенційно небезпечному місці 

та при виявленні небезпечних предметів. Закриті ушкодження: забиття, 

розтягнення м’язів і зв’язок. 

 

Матеріал до уроку 

Потенційно небезпечне місце — визначене місце на певній території, 

де в минулому сталися нещасні випадки та є потенційний ризик їх виникнення, 

перебування на ній вимагає підвищеної уваги людини. 

Потенційно небезпечні місця в побутових умовах. Найбезпечніше в 

побуті людина почуває себе у своєму будинку, квартирі, на дозвіллі. Як кажуть 

британці, мій дім — моя фортеця. І загалом це справді так. А щоб почуватися 

не тільки безпечно, а й зручно, людина використовує у своїй домівці 

різноманітну техніку, яка, безперечно, полегшує їй життя. 

Проте за певних обставин «фортеця» може виявитися небезпечною. Що ж 

загрожує безпеці людини в її власній оселі? 

Побутова електрика. Будь-який, навіть найдрібніший ремонт 

електрообладнання необхідно виконувати, вимкнувши напругу в 

електромережі квартири (якщо неможливо вимкнути пристрій, витягнути 

вилку з розетки). Отже, така, здавалося б, дрібниця, як вкручування (чи 

викручування) електричної лампочки в патрон під напругою, може призвести 

до травми рук, обличчя, навіть втрати зору. Ремонт електровимикачів, розеток 

потребує обов'язкового вимкнення напруги на вхідному електричному щитку 

квартири, для чого потрібний вільний доступ до нього. 

Щоб уникнути короткого замикання, потрібно періодично перевіряти 

надійність контактів у сполучних пристроях (вилках, розетках тощо). Не слід 

забувати вимикати електрообладнання після користування ним, а також коли 



ви виходите з квартири. Часто причиною пожежі у квартирі буває залишена 

ввімкненою без нагляду електрична праска. 

Трапляються випадки травмування в побуті, пов’язані з необережним 

одночасним застосуванням електричного струму та води. Наприклад, взявся за 

оголений кабель мокрими руками. Вода — один з найкращих провідників 

електричного струму. Тож травмування неминуче. 

Щоб запобігти цьому, необхідно: 

• не заповнювати водою з водопровідного крана ввімкнені в електромережу 

чайники, кавоварки, каструлі тощо; 

• не витирати вологою ганчіркою електричні проводи, розетки, вимикачі та 

інші електроприлади, увімкнені в електромережу; 

• користуватись у вологих приміщеннях переносними лампами та 

електроприладами напругою не вище 36 В; 

• миючи холодильник та інші побутові прилади, потрібно вимкнути загальний 

вимикач електрики у квартирі: 

• не тримати ввімкненими побутові електроприлади у ванній кімнаті; 

• ніколи не користуватися феном, якщо він мокрий, має оголені 

струмопровідні кінці або деталі; 

• не братися за праску мокрими руками. 

Газ. Газові плита, колонка і система опалювання (котел або грубка) є 

додатковими потенційними джерелами небезпеки, а часто й надзвичайних 

ситуацій. Уникнути небезпеки можна, якщо неухильно дотримувати правил 

користування цим обладнанням, підтримуючи його в справному стані. 

Якщо ви, увійшовши у квартиру, відчули запах газу, — це перший 

сигнал можливої небезпеки. Пам’ятайте, що в цьому разі забороняється 

вмикати світло: поява іскри у вимикачі може спричинити вибух. 

Забороняється також запалювати сірники чи запальничку. Насамперед 

потрібно відчинити вікно (чи кватирку), двері, зробивши протяг, і перекрити 

газ (якщо ви забули зробити це вчасно). Якщо можливо, з’ясуйте причину 



витоку газу і ліквідуйте її. Якщо це вам не під силу, викликайте майстра-

газовика (за номером телефону 104). 

Раціональне розташування в оселі меблів і обладнання має суттєве 

значення для безпечності проживання. Тут важливий не лише і не передусім 

комфорт, а насамперед безпека. Меблі не мають заважати пересуватися 

кімнатою. Інакше людина може спіткнутися, впасти й травмуватись. 

Принагідно зауважимо: вдома не варто виконувати самотужки роботу, що 

становить підвищену небезпеку. Наприклад, ремонтувати електрообладнання, 

мити вікна чи фарбувати рами тощо. 

Доцільно нагадати, що над плитою (газовою чи електричною) не слід 

навішувати полиць, а тим більше зберігати там легкозаймисті предмети. 

Звичайне бажання щось дістати з полиці над плитою може закінчитися не 

лише опіками, а й пожежею і навіть смертю. 

Можна навести ще багато прикладів небезпек в оселі людини. Варто 

замислитись і проаналізувати бодай один день, проведений у квартирі, 

виокремивши правильні та неправильні дії в кожній конкретній ситуації. 

Тепер розглянемо небезпечні випадки, які можуть трапитися з 

людиною на вулиці. Навіть поспішаючи, ніколи не вибігайте з під'їзду, бо 

можна потрапити під колеса автомобіля, що виїздить з подвір'я. 

Потрібно дотримувати правил безпеки також на зупинці. До салону 

маршрутного транспорту слід заходити обережно, у жодному разі не висіти на 

східцях. 

Так само уважно потрібно виходити з транспорту, щоб не потрапити у 

відкритий каналізаційний люк або у вибоїну, особливо взимку. 

Розглядаючи транспортну проблему, доречно ще раз нагадати про те, що 

технічний прогрес, окрім зручностей і поліпшення умов життя, таїть 

потенційні загрози здоров’ю і життю людини, її безпеці загалом. 

Опитування, проведені серед жителів населених пунктів, показали, що 

потенційно небезпечними вони вважають місця біля нічних кафе, барів, 

ресторанів, а також парки, місця продажу алкоголю. Крім того, небезпеками 



мешканці вважають хаотичне паркування транспортних засобів й так звані 

«пригони», де збираються люди, схильні до алкоголізму і наркоманії. 

Сьогодення змушує жителів міст бути пильними і на вулицях дивитися 

не тільки додолу, а ще й угору, аби щось не впало. До ям на дорогах, тротуарах 

та несумлінних водіїв у містах додалася ще одна біда. Неналежним чином 

закріплені рекламні конструкції, елементи облицювання фасаду, стара плитка 

на будинках, льодові бурульки тощо. 

Небезпечними для відвідування можна також вважати місця, де 

відбувається вигул потенційно небезпечних порід собак. Будь-яка собака, 

незалежно від темпераменту, розмірів і характеру, має пройти курс 

тренування, спрямований на послух. Недресирована собака непередбачувана. 

Небезпечною може стати будь-яка порода, чия функція — захист. Якщо пес 

без причини кидається на вулиці на людей, це свідчить про те, що він не 

вихований. Така тварина псує життя своєму власникові й завдає біди іншим 

людям. Найнебезпечніші породи собак — результат людської діяльності. Є 

собаки, які наділені задиристим характером від природи. Вони можуть 

накинутися на кожного зустрічного. 

Потенційно небезпечні собаки. Собаки, які згідно з Переліком порід 

собак визнані як потенційно небезпечні, а також особини, що мають 

фенотипічні ознаки таких порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід 

є джерелом підвищеної небезпеки. Потенційно небезпечними є собаки, які вже 

проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено 

відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог 

законодавства України. 

До речі. Кабінет Міністрів України затвердив вичерпний перелік 

потенційно небезпечних порід собак. Серед них — різні породи вівчарок, 

бульдоги, пітбулі, мастифи, а також хаскі й далматини. 

Правила утримання хатніх улюбленців визначені в кожному місті 

окремо: міські адміністрації докладно прописують дозволені та заборонені 

місця для вигулу собак, чи можна з ними відвідувати громадські місця та яким 



транспортом користуватися. Наприклад, у Києві потенційно небезпечні 

породи собак мають супроводжувати особи, що досягай 16-річчя. Також 

доцільно зазначати, що придбання порід собак, які визнано потенційно 

небезпечними, дозволяється лише особам, які досягай 18-річного віку та 

пройшли спеціальне навчання в кінологічних організаціях. Особи, яким 

дозволено утримувати собак, визнаних потенційно небезпечними, мають 

обов’язково бути членами кінологічних клубів та об’єднань і мати 

рекомендації від цих організацій. 

Ситуації на кризі й воді. Зимова риболовля, катання на ковзанах по 

льодовому дзеркалу водойми інколи закінчуються трагічно. Нещастя може 

трапитись і ясної морозної днини, коли, здавалося б, крига не має тріснути. Річ 

у тім, що більшість вітчизняних водойм (річок, озер, ставків) зарегульовано, 

тобто є гребля чи дамба, що дає змогу пропускати воду. Отож з певних причин 

(об'єктивних чи суб'єктивних) рівень води може швидко змінитись і підірвати 

кригу. Це не означає, що ми маємо зовсім відмовитись від зимової риболовлі 

чи катання на ковзанах, проте потрібно бути обережним і знати певні ознаки, 

що передують ламанню криги, — шум, потріскування криги тощо. 

Улітку водойми стають масовими місцями відпочинку. У спекотний 

день на пляжах багато відпочивальників. І щоб запобігти небезпеці, потрібно 

дотримувати правил поведінки на воді та на сонці. 

Відомо, що зловживати сонячними ваннами не рекомендується навіть 

здоровій людині. Тим паче, якщо є певні застереження з боку лікарів. У 

перший день виходу на пляж перебувати тривалий час на сонці особливо 

небезпечно. Після зими шкіра особливо чутлива до сонячної радіації. 

Передозування сонячним опроміненням може призвести не лише до 

почервоніння шкіри, а й до численних сонячних опіків з ураженням глибоких 

шарів шкіри і появою виразок. Особливо небезпечно спати на сонці. 

У воді так само слід дотримувати певних правил поведінки. Перед тим 

як зануритись у воду, слід змочити водою ноги, руки, обличчя, на мілині 

адаптувати своє тіло до температури води. Ці процедури виконують для того, 



щоб запобігти можливим судомам під час різкого занурення у воду. Особливо 

небезпечно пірнати людям із слабким серцем або підвищеним артеріальним 

тиском.  

Не можна стрибати у воду з кладок чи крутого берега, не знаючи глибини 

водойми чи річки, бо є небезпека наштовхнутись на кілок, який забивають 

рибалки, прикріплюючи на нього садочок, на камінь або корч.  

Корисна порада: перед тим як пірнати, обов'язково вивчіть місце, де 

збираєтесь купатися. І ще: не запливайте далеко від берега, покладаючись на 

силу і витривалість. Пам’ятайте: у багатьох випадках тонуть люди, які вміють 

добре плавати. 

Слід також дослухатися до застережень органів санітарного нагляду, 

якщо на березі річки чи водойми є таблички з написом «Купатися заборонено». 

Часто трапляється ураження блискавкою під час негоди, особливо, якщо 

людина не знає, як правильно себе поводити в подібних ситуаціях. Електричні 

розряди під час грози дуже небезпечні. Блискавки, у яких зосереджена 

величезна руйнівна енергія, можуть влучати в різні об'єкти, руйнуючи їх, а 

також становити смертельну загрозу для людей (іл. 25.2). 

Для того, щоб уникнути ураження блискавкою, скористайтесь простими, 

посильними для кожного правилами поведінки. 

Якщо ви перебуваєте під відкритим небом, якщо гроза застала вас на 

вулиці, у полі, у лісі, на річці, не ховайтеся в невеликих та окремо 

розташованих спорудах, хатинах, будинках, наметах і особливо серед 

острівців дерев. Краще в такому випадку затаїтись у якомусь заглибленні; 

біжіть до сховища нешвидко і злегка пригнувшись, а не випростаним на весь 

зріст; якщо вас двоє чи більше — не скупчуйтесь в укритті разом, а ховайтеся 

поодинці; негайно позбудьтесь усіх металевих предметів: лопат, сокир, ножів, 

браслетів, годинників — покладіть у захищеному місці далі від себе; не 

лягайте на землю, бо цим збільшуєте площу ураження розрядом, сядьте, 

нагнувши голову, аби вона не була вище за предмети, які довкола вас. 

Домашнє завдання: написати конспект  



За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 

 


