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Діти - наша радість. 
Народження дитини приносить у сім’ю радість, нові приємні турботи. Це природно, адже 

діти є продовженням батьків, які покладають на них великі надії. З появою на світ маленької 
людини, перед батьками постають, різноманітні і складні завдання, пов’язані в подальшому, щоб 
їх дитина росла здоровою і вихованою. 

Щоб дитина розвивалася гармонійно, була життєрадісною, щоб виросла повноцінним 
громадянином, вона повинна в першу чергу бути здоровою морально і фізично. Тому у нашій 
країні приділяється велика увага підростаючому поколінню. Поліпшення житлово-побутових умов 
і підвищення життєвого рівня, раціональна організація дитячого відпочинку, сприяють різкому 
зниженню захворюваності, а деякі хвороби повністю ліквідовані. 

Зменшилася й кількість нещасних випадків серед дітей, але на жаль, ще й зараз вони 
загрожують здоров’ю, а інколи і життю дитини. 

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. 
Дитячий травматизм має багато характерних особливостей і поділяється на: 
● грудний (з моменту народження до 1 року); 
● перед дошкільний (1 - 3 р.); 
● дошкільний (3 - 7 р.); 
● шкільний (7 - 16 р.). 

На першому році життя у дитини швидко розвивається нервова система, формуються 
нервові рефлекси, і тому вплив навколишнього середовища позначається на роботі кори головного 
мозку. В цей час дитина старається пізнати навколишній світ і з великою цікавістю хоче 
познайомитись з усім новим, що оточує її. Дитина старається брати все в руки, і все тягне до рота. 
Тому в дихальні шляхи немовлят часто попадають сторонні предмети, нерідко спостерігаються 
опіки стравоходу та органів дихання. 

У дітей від 1 до 3 років розвивається опорно-руховий апарат, малята вчаться ходити, бігати, 
стрибати. Вони в цьому віці стають дуже рухливими, отже виникають травми, пов’язані з 
падінням дитини. 

У дітей від 3 до 12 років з’являються нові інтереси, формується своє «я». Допитливість з 
відсутністю необхідного життєвого досвіду і навичок, невміння реально оцінити небезпеку, 
прагнення швидко все зробити теж нерідко призводить до нещасних випадків. 

Учні старших класів у своїх вчинках стараються наслідувати старших, звершувати героїчні 
вчинки, які б свідчили про їх хоробрість.  При цьому, не вміючи правильно оцінити свої вчинки, 
часто стають на хибний шлях. Щоб довести свою сміливість і самовпевненість перед іншими, 
підлітки, не задумуючись над наслідками, часто переходять вулицю у небезпечних місцях, 
чіпляються за машини, вилазять по  пожежних драбинах на дахи високих будинків.  

Щоб визначити характер травми та її наслідки, важливу роль відіграють і анатомічні 
особливості дитячого організму.  

Шкіра у немовлят дуже ніжна, її дуже легко поранити. При цьому виникають гнійно-
запальні процеси, фурункули, абсцеси та інше.  Підшкірно-жировий прошарок, навпаки, 
розвинений краще і при падінні оберігає тканини й органи дітей від ушкоджень. М’язи ніжні, 
кістки еластичні, багаті на воду і містять в собі мало солей, окістя товще і пластичніше. Тому у 
дітей, значно швидше ніж у дорослих, загоюються рани, зрощуються переломи кісток, 
відновлюється діяльність органів. 



Травматизм поділяють на побутовий, транспортний, шкільний і спортивний. Буває ще 
вуличний, вогнепальний, сільськогосподарський, виробничий, родовий, нещасний випадок на 
воді, задушення та отруєння. 

Побутовий травматизм. 
Найчастіше  зустрічається побутовий травматизм. Побутовим травматизмом вважаються 

ушкодження, які діти отримали вдома у квартирі, у дворі чи в саду. Ушкодження при цьому 
найрізноманітніші, але найнебезпечніші з них - опіки полум’ям, хімічними речовинами і падіння з 
висоти. Причини побутового травматизму різноманітні, але найчастіше  з них  -  це недостатній 
догляд батьків і за свою необережність вони іноді дуже дорого розплачуються. Такі здавалося б на 
перший погляд дрібниці, як залишені у доступному для малят місці голки, цвяхи, леза бритв 
сприяють травмуванню, а іноді і смерті дітей. Це ж стосується і газових плит, оголених дротів  
електромережі, відчинених вікон, сходів тощо.  

Діти до трьох років дуже рухливі і цікаві. Перед ними розкривається новий незнаний світ і, 
прагнучи пізнати його, вони пробують предмети на дотик і на смак.   Особливо їх приваблюють 
яскраві, блискучі, предмети, які зроблені з скла. Гра та невміле поводження із такими предметами,  
як голки, шпильки, цвяхи, ґудзики, монети  призводять до поранень, а іноді малята і ковтають їх. 

У дошкільнят і молодших учнів ушкодження можуть бути зумовлені іншими причинами. 
Вони рухливі і нестримані, пустують. Але вони рідко дістають травми в квартирі чи в школі тому, 
що авторитет дорослих є якимось бар’єром. Діти намагаються позбутися нагляду і охоче 
проводять своє дозвілля на повір’ї, зі своїми ровесниками, катаючись на велосипедах, самокатах, 
санках, лізуть на дерева, драбини,  у відкриті люки. Тому необладнані дитячі майданчики, 
захаращені двори, відкриті люки, канави, несправні ліфти, поручні сходів, несправні велосипеди 
теж дуже небезпечні. Особливо небезпечними для дітей є не огороджені ділянки, де проводяться 
ремонті роботи. Часто діти падають з висоти – балконів, драбин, дерев, що теж призводить до 
тяжких травм. 

Діти середнього і шкільного віку хочуть унаслідувати свої героїв з кінофільмів, які їм 
подобаються. Вони з захопленням граються у війну, ковбоїв, долають перешкоди, демонструючи 
при цьому свою відвагу, спритність, силу. Це все нерідко призводить до біди. Зараз всюди в побуті 
користуються газом і електроенергією, а невміле поводження з приладами теж стає причиною 
нещасть. Діти інколи хапаються за неізольовані проводи, оголені контакти електропроводів, 
вставляють в розетки, шпильки, цвяхи і нерідко дістають опіки та ушкодження тканин тіла. 

Принципи запобігання побутовому травматизму різноманітні, але головним і надійним з 
них є постійна турбота дорослих про безпеку дітей вдома. Старші систематично повинні 
виховувати в дітях обачливість і обережність, особливо при поводженні з вогнем і небезпечними 
приладами. Потрібно застерігати дітей від пустощів на балконах, драбинах, деревах. Разом з тим, 
батьки ні в якому разі не повинні забороняти дітям гратися в рухливі ігри, сковувати їх 
безперервними заборонами та обмеженнями. Все потрібно робити помірковано, щоб не образити і 
не принизити дитину. Інакше дитина може вирости боягузом й безініціативним, або на зло зробить 
все навпаки. Не можна залякувати дитину.  Буде правильніше коли ви час від часу будете 
розповідати про різні нещасні випадки. З малятами треба бути постійно на сторожі, усувати з їх 
шляху небезпечні предмети, старшим дітям треба постійно пояснювати небезпеку, яку таять в собі 
необдумані вчинки, доводити помилковість порочних уявлень про героїзм. Допоможуть батьками 
в цьому вдало підібрана література, кінофільми, телепередачі. 

У профілактиці дитячого травматизму велику роль відіграють працівники міських і 
районних санітарно-епідемічних станцій, житлових управлінь, сільських рад, міліції. Вони 
повинні здійснювати постійний нагляд за станом території житлових масивів, шкільних і 
дошкільних закладів, за дотриманням правил безпеки при проведенні ремонтних і будівельних 
робіт. 

Транспортний травматизм. 
Найтяжчим, з найбільшим процентом смертності, є травматизм, отриманий від автомашин, 

автобусів, тролейбусів, поїздів та інших видів транспорту. І знову ж таки головними причинами є 
бездоглядність дітей на вулиці, коли вони ідуть до школи чи з неї, а також у години дозвілля. А 
призводять до цього - незнання дітьми правил вуличного руху, порушення правил користування 
транспортом. 



Надзвичайно небезпечно кататись дітям на велосипедах, мопедах, моторолерах, якщо вони 
не склали відповідних екзаменів на право водіння.   Дорослим ні на мить не можна забувати, 
що діти схильні наслідувати їх. 
Якщо дитина бачить, що старші порушують правила вуличного руху, легковажно ставляться до 
рекомендацій, то й від дитини марно вимагати чогось іншого, бо дитина перш за все бере приклад 
з дорослих. Лише спільні зусилля батьків, вчителів, вихователів, працівників громадських 
організацій зможуть забезпечити позитивний ефект у боротьбі з транспортним травматизмом. 

Вчити правила вуличного руху діти повинні з переддошкільного та дошкільного віку, тобто 
в яслах, і дитячих садках. Заняття проводять вихователі і медичний персонал, звичайно в тісному 
контакті з батьками. Форми роботи можуть бути найрізноманітніші: прогулянки, екскурсії по 
місту, бесіди, ігри та інше. Під час прогулянок та екскурсій вихователь має звернути увагу дітей 
на інтенсивність вуличного руху і поведінки на вулиці. Учнів молодших класів необхідно 
привчати ходити тільки по тротуарах з правого боку, звертати увагу на сигнал «бережись 
автомобіля». У тих місцях, де нема тротуарів, іти слід по лівому боці вулиці                  назустріч 
транспорту. Велику роль у боротьбі із транспортним травматизмом належить працівникам ДАІ. 
Вони повинні організовувати у школах дружини юних помічників ДАІ, виступати по радіо, 
телебаченню, у пресі. 

Шкільний травматизм. 
Шкільний травматизм діти отримують на уроках фізкультури, 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. 

Фізкультура 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. 

Крім описаних видів ушкоджень, буває що травматизм вуличний, вогнепальний, 
сільськогосподарський і виробничий серед дітей зустрічається дуже рідко. 

Вуличний травматизм за своїм характером дуже подібний до побутового. Це ушкодження 
яких зазнають на вулиці, травми від транспортних засобів. Головними причинами вуличного 
травматизму – недоробки халатність працівників ЖРЕПів, будинкоуправлінь, будівельних 
організацій.  Це несправні балкони, неогороджені канави, відчинені люки тощо. Взимку особливо 
небезпечні великі бурульки, що звисають з дахів будинків, під час ожеледі – не посипані піском 
або сіллю тротуари. Тому працівникам ЖРЕПів, органів міліції, санепідемстанції треба бути 
особливо вимогливими і дотримуватись правил безпеки. Краще вжити запобіжних заходів, 
застерегтись від можливих трагедій. 

Інші види травм, нещасні випадки на воді. 
Серед смертності від травматизму утоплення займає одне з перших місць. Це може статися 

яв влітку так і взимку. Головною причиною утоплені є невміння плавати, незнання особливостей 



водойм, при стрибках у воду велику небезпеку приносять підводні скелі, каміння. Взимку діти 
топляться, провалюючись під лід при катанні на ковзанах, або переходячи через водоймища.  

Головну роль у запобіганні нещасних випадків на воді відіграють товариства рятування на 
воді та інші громадські організації, Вони відповідають за те, що щоб для купання дітей були 
відведені спеціально загороджені місця, але навіть у таких місцях діти повинні бути під пильним 
контролем. Всі небезпечні місця для купання повинні бути огороджені і встановлені 
попереджувальні знаки. Взимку дороги, придатні для переїзду через річку, чи озеро, теж повинні 
позначатися. 

Ми дорослі зобов’язані категорично забороняти дітям кататися на ковзанах, санках по 
тонкій кризі. 

Варіант 
 

Тематика бесід з попередження дитячого травматизму 
І. Правила дорожнього руху 

1. Організація дорожнього руху. Правосторонній, односторонній, двосторонній рух. 
Правила безпеки під час переходу вулиці. Наземний, надземний, підземний переходи. /(Вересень). 

2.Типи перехресть (регульовані, нерегульовані). Правила переходу дороги на перехрестях. 
/(Вересень). 

3.  Правила переходу вулиці після висадки з транспорту./ (Жовтень) 
4.  Дорожні знаки /(Листопад)/ 
5.  Дорожні розмітки /(Грудень)/ 
6.  Рух за сигналами регулювальника /Січень)/ 
7.  Пасажир в автомобілі /(Лютий)/ 
8.  Основні види ДТП. Поведінка у разі ДТП. /(Березень)/ 
9.  Безпека руху велосипедиста /(Квітень)/ 
10. Підсумкове заняття з ПДР. /(Травень)/ 

ІІ. Правила протипожежної безпеки 
1. Вогонь – друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожеж, їх наслідки./(Вересень)/ 
2. Діти під час виникнення пожежі у багатоповерховому будинку, власному будинку. 

Способи захисту органів дихання від чадного газу./(Жовтень)/  
3. Правила експлуатації побутових нагрівальних, електричних та газових приладів. 

/(Листопад)/ 
4. Пожежонебезпечні речовини та матеріали. Протипожежна безпека при поводженні з 

синтетичними, горючими, легкозаймистими матеріалами та речовинами./(Грудень)/ 
5. Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні свята: новорічні ялинки, електричні гірлянди; 

небезпека використання відкритого вогню (свічки, бенгальські вогні тощо) /(Грудень)/ 
6. Правила протипожежної безпеки у вашому домі. Гасіння пожежі у квартирі на 

початковій стадії загоряння. Правила поводження під час пожежі. /(Січень)/ 
7. Запобігання виникненню пожеж від електричного струму та правила гасіння таких 

пожеж. Дії учнів у випадку пожежі. /(Лютий)/ 
8. Домедична допомога постраждалим від пожеж. Шкідливість і небезпечність куріння. 

/(Березень)/ 
9. Основні правила протипожежної безпеки під час відпочинку в лісі. /(Квітень)/ 
10. Підсумкове заняття. Протипожежна безпека. /(Травень)/ 

ІІІ. Запобігання отруєнь 
1. Поширення отруєння грибами, рослинами та їх насінням. Профілактика харчових 

отруєнь. /(Жовтень)/ 
2. Запобігання отруєнь хімічними речовинами. /(Травень)/ 

IV. Правила безпеки при користуванні газом 
1. Загальні відомості про природний та зріджений газ. /(Жовтень)/ 
2. Правила безпечного користування побутовими газовими приладами. /(Грудень)/ 
3. Дії населення у разі виявлення запаху газу. /(Січень)/ 
4. Ознаки отруєння. Запобігання отруєння чадним газом. Домедична допомога у разі 

отруєнь./ (Березень)/ 



 
V. Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами 

1. Види боєприпасів, методи їх розпізнання. Небезпечні предмети (знахідки) та дії у разі їх 
виявлення. /(Вересень)/ 

2. Правила поводження з ВНП, невизначеними предметами та речовинами. /(Жовтень)/ 
3. Запобігання дитячого травматизму від ВНП побутового призначення: пріоритетні засоби, 

горючі та легкозаймисті речовини. /(Грудень)/ 
4. Вогнепальна зброя – не забава. Небезпечність виготовлення та випробування вибухових 

пакетів. /(Березень)/ 
5. Заходи з безпеки під час збирання металевого брухту. Правила дії під час виявлення 

ВНП. /(Квітень)/ 
6. Підсумкова бесіда. Обережність дітей під час літніх канікул – запорука життя та 

здоров’я. /(Травень)/ 
VI. Правила безпеки на воді 

1. Уміння триматися на воді – запорука безпеки. Особливості купання у морі, річці, ставку. 
/(Вересень)/ 

2. Допомога утопаючому. Рятувальні прийоми та засоби надання першої допомоги 
потерпілому./(Листопад)/ 

3. Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому на воді взимку. /(Грудень)/ 
4. Правила безпечної поведінки на воді та біля води. /(Березень)/ 
5. Дія води на організм людини. Як правильно купатися. /(Травень)/ 

 
VII. Правила безпеки у користуванні електроприладами, при поводженні з джерелами 

електроструму 
1. Поняття про джерела струму, їх небезпечність для життя та здоров’я людини. 

/(Листопад)/ 
2. Правила поводження з побутовими електроприладами: праскою, електроплиткою тощо. 

/(Січень)/ 
3. Правила поведінки у разі виявлення обірваного електричного дроту. /(Квітень)/ 
4. Правила поведінки поблизу електрощитової, лінії електропередач. /(Травень)/ 

 
 Варіант 

 
Бесіди  по попередженню дитячого травматизму напередодні канікул 

 
Школа __________     Клас____________           
Класний керівник ___________________________________________(П.І.Б.) 
 

1. Правила дорожнього руху 
•  ходити тільки по правій стороні тротуару; 
•  дорогу переходити не поспішаючи; 
• не можна переходити дорогу навскіс; 
•  переходячи дорогу,  слід подивитися наліво, дійшовши до середини зупинитися i подивитися 
направо; 
•  якщо не встигли перейти вулицю i рух транспорту почався, слiд зупинитися посередині вулиці i 
зачекати, поки рух припиниться; 
•  якщо немає тротуарiв, слiд триматися лiвого боку дороги, тобто йти назустріч транспорту, що 
рухається. 

2. Правила електробезпеки 
•  Під час вимикання електроприладiв забороняється витягувати вилку з  розетки за шнур; 
•  категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких знайдено несправність; 
•  не торкатися мокрими руками електроприладів, якi знаходяться під напругою. 



Пам’ятайте: зовнiшнiми ознаками несправностi електропроводки або приладiв є 
специфiчний запах пiдгораючої iзоляції, з’явлення іскри, перегрівання штепсельних розеток i 
вилок. 

 3. Вибухонебезпечні предмети 
• до виявлених вибухонебезпечних предметiв нi в якому разi не можна торкатись, перекладати, 
розряджати, зберiгати; 
• забороняється використовувати снаряди для розведення вогню; 
• не можна збирати, здавати снаряди в металобрухт; 
• виявивши вибухонебезпечнi предмети, необхiдно термiново повiдомити мiлiцiю, школу, 
військкомат. 

4. Правила протипожежної безпеки 
• дотримуйтесь правил протипожежної безпеки пiд час встановлення ялинок, 
пiд час проведення новорiчних свят; 
• гра з вогнем — одна з причин пожежi; 
• дотримуйтесь правил протипожежної безпеки в турпоходi. 

5. Правила поведiнки на водi. 
• купатися можна тiльки в сонячну безвiтряну погоду при температурі повiтря не нижче 20—
25градусів С i води — не менш нiж 18—20 градусів С; 
• купатися дозволяється тiльки в спецiально вiдведених мiсцях; 
• забороняється заходити у воду глибше, нiж по пояс, людинi, яка не вміє плавати; 
• не запливайте за знаки огорожi акваторiї пляжу; 
• грубi iгри та пустощi у водi небезпечнi для життя; 
• не забруднюйте воду та берег; 
• не подавайте хибних сигналiв тривоги; 
• не користуйтесь надувними матрацами, катерами та iншими предметами, якi не призначенi для 
плавання. 

6. Правила поведiнки на кризi 
• не виходьте на кригу, мiцнiсть якої вам невiдома; 
• не виходьте на кригу пiд час льодоходу, весняної вiдлиги, снiгу i сильних  перепадiв температури 
повiтря, 
• не збирайтесь на кризi великими групами; 
• не заїжджайте на лижах з крутого берега на неперевірену кригу. 

7. Правила культури поведінки. 
• завжди прагнiть бути культурною людиною; 
• поступайтеся мiсцем людям похилого вiку; 
• поважайте старших, не будьте грубими; 
• не гуляйте пiзнiше 22 години; 
• не сидiть цiлодобово бiля телевiзора, комп’ютера; 
• бiльше читайте художньої лiтератури. 

8. Категорично забороняється. 
• ходити на територiї новобудов; 
• купатися без догляду дорослих; 
• розводити вогнище в лiсi, поблизу лiнiй електропередач; 
• iздити на велосипедi на тiй частинi дороги, де рухається транспорт. 

9. Суворо дотримуйтесь правил: 
• дорожнього руху; 
• користування газовими, електричними приладами; 
• поведiнки на водi; 
• користування пасажирським лiфтом; 
• протипожежної безпеки; 
• прогулянки на велосипедi. 

Пiсля проведення бесiд з профiлактики дитячого травматизму діти розписуються в тiм, що 
прослухали їх. 

 



П.І.Б учня І чверть ІІ чверть ІІІ чверть IV чверть 
Дата Підпис Дата Підпис Дата Підпис Дата Підпис

         
 
 

Варіант 
Алгоритм  

дiй учасникiв навчально-виховного процесу у разi травмування учня 
1. Органiзувати першу долiкарську медичну допомогу 
2. Сповiстити адмiнiстрацiю про травмування учня. 
3. Викликати батькiв. 
4. За необхiдностi викликати швидку допомогу 
5. Написати пояснювальну записку про причини травмування учня. 
 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Дата ознайомлення з алгоритмом Підпис 
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1. http://teacher.at.ua 


