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Зберегти життя під час війни 

Як зберегти життя в місті, де йдуть бойові дії: пам'ятка 

1. Найбезпечніше місце у квартирі за двома несучими стінами. Перша стіна 

приймає на себе удар, а друга захищає від уламків, які потрапляють у 

квартиру. 

2. Найнебезпечніші поверхи в будинку – перший та останній. Верхні поверхи 

найчастіше страждають від ракетних ударів, а нижні небезпечні під час 

вуличних боїв. 

3. Найкраще облаштувати житловий модуль у коридорі. Забезпечте його від 

дзеркал та оточіть конструкціями, які дозволять пом'якшити удар. 

4. Під час обстрілів та вибухів біля вашого будинку не можна ходити по 

квартирі. Весь час необхідно проводити у житловому модулі. 

5. Повітряну тривогу найкраще перечекати у тамбурі чи внутрішньому 

коридорі. Ці місця найбезпечніші у будинку. 

6. Якщо в місті йдуть активні обстріли та бойові дії, краще зняти внутрішні 

двері з петель. Також потрібно зняти двері з дзеркалами. 

7. Не використовуйте для укриття підвали, гаражі та приміщення, які не 

пристосовані для цього. 

8. Перевірте, чи відповідає бомбосховище всім вимогам. Чи є в ньому 

автономна подача повітря та води, а також кілька різних виходів. 

9. Не знімайте відео під час обстрілів та бомбардування. 

10. Бережіть заряд телефону та постійно заряджайте його. У разі відключення 

електроенергії, ви можете надовго залишитися без цієї можливості, а тримати 

зв'язок із зовнішнім світом життєво необхідно. Якщо у вас кілька телефонів, 

користуйтесь лише одним, а заряд інших бережіть. 

11. Випишіть на листочок важливі для вас номери телефонів. Тримайте їх при 

собі у тривожній валізі. 

12. Завжди будьте одягнені та готові до того, що доведеться швидко покидати 

приміщення. Тримайте при собі тривожну валізу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМ’ЯТКА 

з безпеки життєдіяльності та запобігання дитячому травмуванню 

учнів Новогуйвинського ліцею імені Сергія Процика 

Пам’ятка про правила поводження з виявленими підозрілими 

вибухонебезпечними предметами, у тому числі замаскованими під них 

речами 
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Алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту 

"Увага всім", "Повітряна тривога" 

Телефони допомоги: 

• 101 - пожежна охорона 

• 102 - поліція 

• 103 - швидка допомога 

• 104 - служба газу 

 
 

Причини нещасних випадків у дітей і їх профілактика. 

Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що 

більшості нещасних випадків можна було б запобігти. І профілактична 

робота буде ефективною, коли в цьому будуть брати участь батьки та 

громадськість. Отже, вони не тільки повинні мати чітке уявлення про 

причини нещасних випадків і заходи щодо їх запобігання, але й зуміти при 

необхідності надати правильну першу допомогу. 

Термін «травма» походить від латинського слова і в перекладі воно означає 

«тілесне пошкодження при поранені». Пошкодження, які повторювались у 

певній групі населення, називається травматизмом. Під дитячим 

травматизмом слід розуміти сукупність раптово виниклих ушкоджень серед 

дітей різного віку. Травми серед дітей на жаль зустрічаються досить часто. 

https://drive.google.com/file/d/1wEGieFZXFT_oF0q8FViohnRfp6FLe9gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wEGieFZXFT_oF0q8FViohnRfp6FLe9gm/view?usp=sharing


 
Шкільний травматизм. 

Шкільний травматизм діти отримують на уроках фізичної культури, під час 

перерв, у класах, коридорах. Основними причинами шкільного травматизму є 

недостатня виховна робота: у таких школах діти, проводять перерви як їм 

заманеться. Окремі викладачі нетвердо знають основи запобігання травмам 

або нехтують ними: допускають перевантаження спортзалів і навчальних 

майстерень під час проведення занять, дозволяють учням приходити на 

уроки у повсякденному одязі. Як і при будь-яких видах дитячого 

травматизму у даному разі при плануванні профілактичних заходів треба 

керуватись двома основними принципами: чітко налагоджена організація 

трудового процесу і високо освітня виховна робота. Діти повинні твердо 

усвідомлювати, що під час виробничого навчання треба бути надзвичайно 

уважними, зібраними, ретельно виконувати всі настанови вчителя, строго 

дотримуватись техніки безпеки. 

Фізична культура і спорт є могутнім засобом зміцнення організму і фізичного 

розвитку дітей, але це тільки при вмілому і правильно організованому 

заняття спортом. Але на превеликий жаль, дитячих спортивних закладів поки 

що не достатня кількість і до того ж не всі батьки розуміють їх користь, 

вважаючи що дитина може займатися спортом і без тренера. 

Тому багато підлітків грають футбол, хокей, їздять на велосипедах без 

старших досвідчених товаришів. А обирають місця, не зовсім придатні, а 

часто і небезпечні річки, захаращені двори, глибокі водойми, пустища. Тому 

при неорганізованому занятті спортом трапляється найбільше спортивних 

ушкоджень. Тому батьки повинні якомога раніше залучати дитину, до занять 

у спортивних добровільних товариств, на стадіонах. Цим вони її не тільки 

загартують, а й вбережуть від страшної небезпеки. Тай у кожному будинку 

знайдуться батьки, які залюбки пограють з дітьми в футбол чи хокей і в той 



же час будуть стежити за порядком у місцях де проводять вільний час їхні 

діти. 

 

 



 

 

 
Правила поведінки при пожежі 

Треба завжди пам'ятати, що необережне поводження з вогнем може 

призвести до найбільшої серед бід – ПОЖЕЖІ! 

ЗАПАМ'ЯТАЙ: 101 

Якщо у квартирі або будинку почалася пожежа, найголовніше - не 

панікувати! Необхідно негайно повідомити про це пожежну частину: 



телефонуй за номером 101 – чітко і ясно назви адресу і місце виникнення 

пожежі. Повідом сусідів. 

Якщо є можливість, то спробуй погасити вогонь засобами, що є під рукою: 

- невеликі джерела пожежі можна гасити мокрою ганчіркою (ударами зверху) 

або мокрим віником (розмазуючи воду по палаючій поверхні); 

- якщо вогонь розростається, необхідно відкрутити усі крани з водою на 

повну потужність. Нехай вода переливається у ванну: зачерпувати воду 

відром з ванни швидше, ніж чекати, поки відро наповниться з крану; 

- якщо у кімнаті є вазони з квітами, то землю з них можна використати для 

гасіння вогню; 

- не витягай з вогню предмети, що горять – це сприяє поширенню пожежі. 

Гаси вогонь (водою або піском) із країв до центру; 

- при гасінні пожежі намагайся не відчиняти вікна і двері, бо доступ повітря 

підсилить вогонь. 

Якщо погасити пожежу до прибуття пожежників неможливо, необхідно з 

іншими мешканцями будинку, не створюючи паніки, вийти на вулицю, 

використовуючи для цього сходові марші або пожежні драбини між 

балконами. 

- Покидай приміщення, пригнувшись якнайнижче, адже дим направляється 

вгору. 

- При пожежі не спускайся у ліфті, бо може відключитися електрика. 

- По можливості змочи якусь тканину, прикрий нею ніс і рот. 

- Під час переходів через задимлені ділянки затримуй дихання. Варто 2-3 

рази вдихнути дим - і можна знепритомніти через отруєння чадним газом, що 

призведе до загибелі. 

 
Ознаки отруєння чадним газом 

- запаморочення; 



- блювота; 

- головний біль; 

- червоний колір обличчя; 

-непритомність. 

Перша допомога при отруєнні чадним газом 

- Постраждалого необхідно винести на свіже повітря. 

- Негайно викликати машину швидкої медичної допомоги за телефоном 103. 

Якщо вогонь палає у коридорі, на сходах тощо, і неможливо вибратися 

назовні, залишайся у своїй квартирі, щільно зачини двері, затули щілини 

мокрими ганчірками, повісь ковдру, килим або будь-що інше. 

В разі загоряння дверей твоєї квартири поливай їх зсередини водою. Якщо 

дим проникне до квартири, пересувайся якнайнижче до підлоги, там завжди є 

свіже повітря. Відчини вікно або розбий його вийди на балкон і голосно клич 

на допомогу. 

Якщо потрібно когось витягнути з вогню, обв’яжися дротом (мокрою 

мотузкою), вручи вільний кінець кому-небудь. Зав'яжи рот і ніс мокрою 

хустинкою, накрийся мокрою ковдрою або змочи одяг водою і, 

пригинаючись якомога нижче, заходь у приміщення. 

НЕ ДОПУСКАЙ ЖАРТІВ У ВИКЛИКАХ ПОЖЕЖНОЇ СЛУЖБИ! 

ПАМ'ЯТАЙ: помилковий виклик може відвернути увагу пожежників від 

справжньої пожежі, і тоді може згоріти чийсь будинок або навіть загинуть 

люди. 

В Україні встановлена кримінальна відповідальність як за навмисний підпал 

(позбавлення волі терміном до 10 років), так і за виникнення пожежі через 

необережне поводження. Крім того, відшкодування матеріальних збитків 

постраждалим від пожежі здійснюється людиною, яка спричинила пожежу, в 

повному обсязі. А це означає, що через дитячі пустощі з вогнем 

постраждають люди або згорять матеріальні цінності, та платити за все 

доведеться батькам! 
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БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 


