
09.02.2022 

Група № 11 

Захист України  

Урок: 25-26 

Тема: Правила поведінки при знаходженні у потенційно небезпечному місці 

та при виявленні небезпечних предметів. 

 

Матеріал до уроку 

Поняття безпеки та небезпеки 

Безпека — це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини: 

її життю, здоров’ю і добробуту. Абсолютна безпека є категорією теоретичною.  

Відповідно усе, що може загрожувати базовим потребам людини, є 

небезпечним.  

Рівень особистої безпеки залежить насамперед від самої людини: як 

вона вміє передбачати небезпеки і уникати їх, раціонально діяти у небезпечній 

ситуації, від її характеру й особистих якостей.  

Загальний принцип безпечної життєдіяльності: 

ПЕРЕДБАЧАТИ - ЗАПОБІГАТИ - ДІЯТИ. 

Передбачати: 

- вміти розпізнавати небезпечні ситуації; 

- оцінювати ймовірні наслідки своїх дій; 

- оцінювати ризик. 

Запобігати: 

- діяти так, щоб не потрапляти у небезпеки; 

- самому не створювати небезпеки; 

- вживати запобіжних заходів. 

Діяти: 

- не розгубитися, тобто бути фізично й психологічно готовим діяти у 

небезпечній ситуації; 

- знати, що і як треба робити в таких випадках; 

- уміти зв’язуватись і взаємодіяти з рятувальними службами, 

застосовувати навички допомоги. 

 



 

 

Поняття потенційно небезпечного місця 

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. 

 

Правила поведінки під час перебування в потенційно небезпечному 

місці 

Будь-яке місце може за певних обставин стати небезпечним: 

- необхідно відповідально ставитися до правил безпеки, інструктажів 

щодо їх дотримання; 

- у звичних вам місцях знати основні та запасні шляхи виходу з них; 

- у разі виявлення людини з підозрою на те, що вона постраждала за 

неявних причин, озирнутися, намагаючись виявити небезпеку; 

- в явних ситуаціях (ДТП, руйнування тощо) оцінити ступінь можливості 

погіршення ситуації; 

- у натовпі намагатися будь-що не впасти, вибратися з нього, не йдучи 

проти загального руху, уникаючи центру. 

 

Правила поведінки у разі виявлення небезпечних предметів 

Ознаками вибухового пристрою є: 

- незвичне розташування предмета (зокрема річ залишена без нагляду на 

видноті або в місці великого скупчення людей); 

- розташування речі в незвичному місці (зокрема на горищі будинку, 

біля дверей під’їзду); 

- наявність дротів, антени, ізоляційної стрічки, скотчу на цій речі або 

поблизу неї; 

- шум, який виказує річ (цокання годинникового механізму, клацання та 

ін.); 

- наявність на речі батарейки або мобільного телефону; 

- порушення ґрунту поблизу речі; 

- специфічний запах. 

Замаскувати пристрій, що призводить до вибуху можна під будь-яку 

річ, зазвичай таку, що приверне до себе увагу.  



За сучасних умов найнебезпечнішими є вибухонебезпечні  предмети, 

їх залишають у багатолюдних місцях та часто маскують під:  

- авторучки; 

- мобільні телефони; 

- гаманці; 

- різноманітні гаджети; 

- дитячі іграшки; 

- вони розміщені у звичайних портфелях, сумках; 

- банках; 

- пакунках. 

Розрахунок простий — такі предмети, залишені без нагляду, 

обов’язково зацікавлять людину, яка спробує зрушити їх з місця, розкрити. 

 

АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕНІ ПІДОЗРОЛІГО ПРЕДМЕТА 

Натрапивши на предмет, що викликає підозру як вибухонебезпечний, 

слід діяти за чітким алгоритмом та дотримуватися заходів безпеки. 

У разі знаходження вибухонебезпечного предмету або схожого на 

нього предмета, забутої речі необхідно: 

1. Не наближайтеся до речі, що викликає підозру щодо небезпеки. 

2. Запитати людей, чи належить кому-небудь із них виявлена річ (у 

транспорті, громадських закладах). 

3. Добре запам’ятати місце та час знаходження потенційно небезпечного 

предмета. 

4. Повідомити людей, щоб вони відійшли якомога далі від підозрілого 

предмета, але уникати створення паніки. 

5. Встановити попереджувальні знаки або огорожу навколо потенційно 

небезпечного предмета.  

6. Негайно (з безпечного місця) повідомити про небезпечну знахідку 

чергові служби МНС (тел. 101), поліцію (тел. 102), відповідальних 

співробітників, органи влади. 

7. Припинити усі види робіт. 

8. Не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами 

(вони можуть спровокувати вибух), дочекатися прибуття фахівців, вказати 

місце знахідки та повідомити час її виявлення. 

9. Дочекайтеся прибуття рятувальних служб. 



10. Дійте за вказівками рятувальних служб. 

 

У разі знаходження вибухонебез категоричнопредмета заборонено: 

- брати їх до рук; 

- торкатися його, піднімати, штовхати; 

- самостійно обстежувати його; 

- намагатися розкрити або розібрати; 

- бити по них; 

- переносити або перекочувати з місця на місце;  

- користуватися поблизу нього мобільним телефоном (обов’язково слід 

вимкнути) та іншими приладами радіозв’язку; 

- користуватися приладами, що випромінюють світло або тепло 

(запальничка, сірники, фотоапарат); 

- закривати предмет, засипати, заливати, пересувати; 

- кидати у водойму чи багаття; 

- здавати їх як металобрухт. 

 

Небезпека ураження блискавкою 

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. 

Для того, щоб уникнути ураження блискавкою, скористайтесь 

простими, посильними для кожного правилами поведінки. 

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: 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. 

Якщо відчули в схованці, що предмети або частина споруд, скажімо, 

паркан, наче дзижчать чи якось відлунюють, негайно поміняйте схованку, яка 

стала небезпечною. 

Якщо гроза застала вас з довгими, особливо металевими, 

предметами в руках, не йдіть із ними, а покладіть подалі від себе і 

перечекайте негоду; під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і 

залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об’єктів з 

металу. 

Якщо гроза застала вас у човні на річці або ви плавали в цей час, то 

найбезпечніше вибратися з води на берег, а якщо це неможливо, то 

намагайтеся сидіти в човні нерухомо, витягши весла, а вплав слід добиратися 

повільно, спокійно, не розмахуючи руками. 

Якщо ви перебуваєте в приміщенні, зачиніть всі кватирки, вікна, 

двері, бо протяги можуть «затягти» сюди блискавку.  

Категорично заборонено користуватися мобільним телефоном: цим 

ви наражаєте на небезпеку і себе, і того, кому телефонуєте. Покладіть 

мобільний телефон подалі від себе (бажано в захищене місце). 

 

Небезпечні 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.  

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. 

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.  

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». 

 

 

Домашнє завдання: опрацювати матеріал та написати конспект 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


