
 
 

МУКАЧІВСЬКА   СПЕЦІАЛЬНА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ   І-ІІ   СТ.   ЗАКАРПАТСЬКОЇ   ОБЛРАДИ 
 

 

        Вміння продовжувати життя –  

це, насамперед,  вміння  його не скорочувати. 
                     О. Богомолець 

 

БЕЗПЕКА    ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ     

 
            «Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля…» 

(ст..50 Конституції України). 

  Усе, що нас оточує - земля, повітря, вода, рослини, тварини, люди, і  те,  

що вони  створили, - називається навколишнім середовищем або довкіллям. 

Природне середовище  забезпе- чує людей всім необхідним для життя.. Але, 

водночас, воно є джерелом багатьох небезпек: холоду, голоду, стихійних лих . 
 

 

                      
 

 
 

   

 



 

 

Поруч з природними небезпе- ками існують й інші, а саме, ті, які створила 

сама людина – техногенні (аварії на підприємствах, дорожньо-транспортні 

пригоди, пожежі,) і соціальні (війни, терористичні акти, хуліганство, побиття, 

крадіжки, побутові конфлікти).  
 

 

                                                
 

 

Всі вони разом взяті створюють потенційну небезпеку нашому щоденню. 

 

 

Що ж таке безпека та небезпека?  
Безпека - це такий стан довкілля, коли не існує загрози життю, здоров'ю та 

добробуту людини в процесі різних видів її діяльності.  

Але іноді трапляються ситуації, які загрожують життю, здоров'ю чи 

добробуту людей. Такі ситуації називають небезпечними. Причиною їх досить 

часто стає власна необачність людини,  невміння передбачати наслідки своїх 

вчинків, або певні природні явища, чи потенційно небезпечні місця.  

Особливо прикро, коли люди потрапляють у небезпечні ситуації або 

створюють їх для інших через свої звички, неправильний спосіб життя. Найчастіше 

це трапляється тоді, коли людина не відчуває відповідальності за власне здоров'я і 

життя, сподівається на випадок і щасливий збіг обставин.  

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
                                                        

 

 

 

 

 

Тож будь уважним, 

перебуваючи в різних 

місцях довкілля!  
 



Дбай про свою безпеку! 
      

 ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙСЯ  НАСТУПНИХ ПРАВИЛ ! 

 

В ШКОЛІ:  

1. У коридорах школи рухайся спокійним кроком, без шуму. 

2. На перервах не бешкетуй і не штовхайся. 

3. Не кидайся сторонніми пред- метами. 

4. Їж мовчки, не поспішаючи, ре- тельно переховуючи їжу. 

5. Акуратно й уважно користуйся дверима. 

6. Будь обережний на сходах, поруччях, вікнах, батареях, слизь- кій підлозі. 

7. На уроках фізкультури не користуйся спортивним обладнан- ням без дозволу 

вчителя. 

8. Пам’ятай про правила поведінки на гойдалках. 

9. Грайся та відпочивай тільки на дитячому або спортивному майданчику. 

10. Уникай травм під час рухливих ігор і спортивних змагань. 

11. Не лазь на дерева, дах, горище чи через огорожу. 

12. Не грайся палицями, рогатками, гострими і важкими предметами. 

 

ПОЗА ШКОЛОЮ: 

1. Не гуляй і не грайся: 

 - на горищах, смітниках.в підвалах; 

 - будівельних  майданчиках; 

 - поблизу проїжджої частини дороги;  

 - біля вікон, теплиць, каналізаційних   

    люків. 

2. Будь обережним з бродячими тваринами, отруйними комаха- ми, павуками 

та плазунами.  

3. Дотримуйся правил безпеки, користуючись громадським транспортом, 

електричним та газовим обладнанням. 

4. Ніде і ні з ким не грай в азартні ігри. 

5. Не вступай у контакти з незнайомими людьми. При небезпеці насилля 

скористайся дитячою «гарячою лінією» по телефонам: 

0800500225 (стац.) 

116111 (моб.) 
 

Потрапивши у небезпечну ситуацію, яка не потребує негайних дій, 

намагайся заспокоїтися. У небезпечній ситуації звертайся по допомогу до 

служби порятунку. 
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       По телефону її викликають безоплатно. 


