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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. 

 

Тероризм 

Надзвичайну небезпеку в сучасному світі становить таке соціальне 

явище, як тероризм.  

Тероризм - це один зі злочинних варіантів політичної боротьби, 

пов’язаний із застосуванням ідеологічно мотивованого насильства 

шляхом залякування населення, дестабілізації в суспільстві.  



Він страшний тим, що позбавлений будь-яких моральних принципів, є 

непередбаченим і спрямований, перш за все, на вчинення жорстоких актів 

серед мирних людей. Прагнучи привернути максимальну увагу до власної 

мети та підкреслити свою рішучість у її досягненні, терорист намагається 

зробити жертвами якомога більше осіб. Тож саме тому під час проведення 

диверсійних або терористичних акцій злочинці активно використовують 

вибухові пристрої. 

Для  тероризму зазвичай використовують вибухові пристрої. 

Для здійснення терористичних актів злочинці використовують дуже 

небезпечні вибухові речовини:  

- динаміт; 

- нітрогліцерин;  

- тротил; 

- гексоген;  

- пластид. 

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. 

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. 

Домашнє завдання: 

Написати конспект. 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 


