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Інтегрований курс

МОДУЛЬ 2 • ДОБРОБУТ І БЕЗПЕКА В СОЦІУМІ
§ 4. Соціальне середовище.
Види небезпек
Які види небезпек існують?
Як небезпеки впливають на соціальне середовище?
Безпека — це базова потреба людини. Без неї складно, а то й неможливо успішно розвиватися.
Середовище, у якому перебуває
людина, має бути безпечним. Існують природні середовища й пов’язані з діяльністю групи людей чи
всього суспільства. Сукупність умов
життя людини та суспільства називають соціальним середовищем.
У будь-якому середовищі може виникнути небезпечна для
людей ситуація, тобто така, яка загрожує здоров’ю та життю.
Часто небезпечні ситуації трапляються не з волі конкретної
людини. У будь-якому випадку небезпека погіршує стан середовища, в якому ми перебуваємо.
Спробуймо проаналізувати, якими бувають небезпеки, і як
саме вони впливають на життєдіяльність людей.
1. Обговоріть висловлювання. Який висновок можна зробити щодо
особистої та суспільної безпеки?

☻☻У найбільшій безпеці той, хто завжди готовий до небезпеки.

☻☻Якщо в сусіда трапилася біда, вона й
тобі може загрожувати.

☻☻Відчуття

повної безпеки найбільш
небезпечне.
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2. Шкільна психологиня пані Оксана та соціальний педагог пан
Михайло запитали дітей, коли вони почуваються в безпеці. Ось
що відповіли шестикласники та шестикласниці.
Коли ніщо не загрожує моєму здоров’ю.
Коли я вдома
або в іншому
знайомому місці.
Коли поряд моя сім’я.
А коли почуваєшся в безпеці ти?

Психолог — фахівець, який вивчає психічні явища (мислення, почуття та ін.), поведінку, допомагає
людям опанувати себе в різних життєвих ситуаціях.
Соціальний педагог — фахівець, який допомагає
дітям подолати складні життєві обставини, знайти
своє місце в суспільстві, самореалізуватися.
3. Перегляньте та обговоріть анімаційний фільм
від ОБСЄ — Організації з безпеки
та співробітництва в Європі.

2 хв

svitdovkola.org/zbd6/video1
☼☼ Психологиня пані Оксана почала створювати на дошці хмару
слів “Безпека”. Доповніть її, спираючись на ваше розуміння
цього поняття та інформацію з анімаційного фільму.

БЕЗПЕКА
мир

взаємодія людини,
громади й держави

§ 4. Соціальне середовище. Види небезпек
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4. Ольга й Віктор розмовляли про небезпеки, які можуть підстерігати людей упродовж життя. Прочитай діалог.
Ольга. Людина може отримати
травму, наприклад, під час землетрусу чи виверження вулкана, якщо їй не
вдасться вчасно евакуюватися.
Віктор. Але нам це не загрожує!
Території України не властиві сильні
землетруси, та й вулкани наче не вивергаються.
☼☼ Чи погоджуєшся ти з Віктором? Обґрунтуй свою думку.
☼☼ Подивись відео про небезпеку землетрусу в Україні.

1 хв

svitdovkola.org/zbd6/video2

☼☼ Запиши 2-3 приклади природних небезпек, характерних для твоєї місцевості.

Небезпеки, пов’язані з явищами природи, називають природними.
Ольга. Для задоволення своїх
потреб люди зводять різноманітні
об’єкти: підприємства, електростанції,
очисні споруди тощо. Але за певних
умов вони теж можуть нести загрозу
життю та здоров’ю.
Віктор. Так, це, наприклад, підприємства з виробництва мінеральних
добрив або металургійні комбінати,
машинобудівні або ж цементні заводи, атомні електростанції…
☼☼ Які ж потенційні небезпеки
несуть такі підприємства людям, які живуть поблизу них?
Запиши.
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Небезпеки, пов’язані з діяльністю людини в різних
сферах народного господарства, називають техногенними.
Ольга. 24 лютого 2022 року російські війська розпочали повномасштабний наступ на нашу державу.
Віктор. На всій території України
стало небезпечно. Багато людей загинуло, зруйновані будинки, школи,
лікарні, магазини. Частина українців
змушена була евакуюватися. Війна
створила загрозу для добробуту українців і всього світу.
Але весь наш народ став на захист своєї землі, своїх цінностей
і культури, щоб Україна була вільною і процвітала!

Небезпеки, пов’язані з воєнними діями, застосуванням зброї, терористичними актами, масовими заходами, діями певних груп суспільства або окремих
людей, називають соціальними (суспільними).
☼☼ Для чого потрібно знати, які бувають небезпеки? Як це допомагає захищати суспільний добробут України?

Під час небезпечної ситуації людина може
дуже хвилюватися і втратити самоконтроль.
Опанувати себе допоможуть прості вправи,
наприклад “Точка екстреної допомоги”.
Натисни на точку між безіменним пальцем
та мізинцем. Це допоможе заспокоїтися.
5. Уяви місце, де ти почуваєшся в безпеці. Намалюй або опиши
його. Які емоції ти відчуваєш, перебуваючи в цьому місці?

§ 4. Соціальне середовище. Види небезпек
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§ 5. Ризики і небезпеки
Що таке екстремальні і надзвичайні ситуації?
Що таке ризики, і які вони бувають? Як оцінювати ризики?
Щодня нам доводиться ухвалювати рішення, пов’язані
з безпекою. Донедавна йшлося здебільшого про небезпеки,
пов’язані з природними явищами, людським фактором та правопорушеннями. Але з початком російської агресії в Україні
стали актуальними небезпеки воєнних дій та надзвичайних ситуацій,
які виникли внаслідок них. Хоча ми,
цивільні люди, не беремо участі у
воєнних діях, проте вони загрожують нашому добробуту та безпеці.
Екстремальна ситуація —
небезпечні умови та обставини,
які загрожують життєдіяльності людини чи групи людей.

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя та діяльності людей, спри
чинене різними небезпеками, що призводять до
людських і матеріальних втрат, зараження людей
і тварин тощо.
В умовах війни ризики є постійно, позбутися їх повністю неможливо. Та й у мирний час іноді трапляються загрози, на які
ми не можемо вплинути. Тому надзвичайно важливо вміти їх
оцінювати.
Завжди міркуй над тим, якими можуть бути наслідки твоїх
дій, а також дій інших людей. Це допоможе тобі заздалегідь передбачити небезпеку та не наражати на неї себе та інших.
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Пригадай алгоритм реалізації принципів безпеки життєдіяльності, який ти вивчав / вивчала в 5 класі.

Алгоритм реалізації принципів
безпеки життєдіяльності

1

2
3

Передбачай

Уникай

Дій

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Розпізнавай небезпечні ситуації;
моделюй наслідки своїх дій;

оцінюй ризики.

Дій так, щоб не потрапляти в небезпеки;
не створюй небезпек;

вживай запобіжних заходів.
Не панікуй, будь готовим / готовою діяти у небезпечній ситуації;

знай, що і як треба робити у випадках
небезпеки;

вір у свої сили, у порятунок і роби все
можливе, щоб урятуватися і допомогти
іншим.

1. Прочитай описи ситуацій та проаналізуй їх, спираючись на алгоритм “Передбачай — уникай — дій”. Оціни ризики, на які йдуть
учасники подій.
Ситуація 1. Шестикласник Давид вирішив вразити своїх однокласників
оригінальністю. Він придумав зробити
круте селфі на найвищій недобудованій споруді в місті.
Ситуація 2. У населеному пункті пролунала сирена повітряної тривоги. У цей
час Оленка та Арсен гралися на подвір’ї.
“Не звертаймо уваги, — сказала Оленка. — Нічого страшного не трапиться. Це
не вперше”.

§ 5. Ризики і небезпеки
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Ситуація 3. 16-річний Олександр ішов по вулиці й помітив компанію молодших дітей.
Вони підпалили предмет, схожий на гранату.
Олександр зрозумів, що за мить може статися
вибух, і кинувся до дітей, щоб вихопити небезпечний предмет з їхніх рук.
☼☼ Хто з учасників описаних подій іде на ризик свідомо? Навіщо?
А хто просто нехтує правилами безпеки? Якими саме?

Ризик — усвідомлена можливість небезпеки для
життя і здоров’я людини або інших негативних наслідків певної дії.
Виправданий ризик — ризикована дія, користь
від якої для людини чи суспільства значно перевершує можливу небезпеку або негативні наслідки.
Невиправданий ризик — ризикована дія, яка не
несе жодної користі або користь від якої не варта небезпеки, на яку себе наражає людина.
2. Розгляньте фото. Оцініть, які ризики є виправданими, а які — ні.

3
1

2

Мінімізувати вплив природних, техногенних, соціальних небезпек можливо, якщо людина буде обізнана про потенційні
загрози і виробить безпечну стратегію поведінки в разі небезпечної ситуації.
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3. Розгляньте зображення, обговоріть ризики та запропонуйте
стратегію поведінки в кожній із ситуацій.

Безпека та небезпека завжди поруч. Якщо людина
не дотримується правил безпеки, вона неминуче збільшує ризики потрапити в небезпеку.
4. Обговоріть запитання.
•

Коли ризик може бути виправданим? Що необхідно враховувати в таких випадках?

•

Коли ризик невиправданий?

•

Чим виправданий ризик відрізняється від невиправданого?

Про свою безпеку та безпеку близьких маємо дбати насамперед ми самі. Але є професії, завдання яких — допомагати людям долати небезпечні ситуації. Наприклад, рятувальники,
пожежники, поліцейські та лікарі. Вони працюють в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з ризиком для життя і величезною відповідальністю за безпеку, життя та здоров’я інших
людей.
_2×

В Україні функціонує Державна служба з надзвичайних
ситуацій (ДСНС). Завданням цієї служби є захист людей
і територій від будь-яких небезпечних ситуацій: пожеж,
повеней, землетрусів тощо.
На сайті ДСНС ти завжди знайдеш рекомендації фахівців
щодо дій у небезпечних ситуаціях різних видів.

§ 5. Ризики і небезпеки
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Збережи сайт dsns.gov.ua у закладках свого браузера. Зверни
увагу на розділ “Контакти” й нижню частину сторінки (футер),
де розташовані посилання на інформаційні канали ДСНС, сторінки в соціальних мережах та інша важлива інформація.

Важливо пам’ятати!
Номери рятувальних служб
101 — пожежна охорона
102 — полiцiя

103 — швидка медична допомога

112 — служба екстреної допомоги
Правила виклику служб порятунку
• Намагайся зберігати спокій, коли телефонуєш та розмовляєш з оператором (диспетчером). Таким чином ти зменшиш
ризик надати помилкову інформацію через хвилювання.
• Назви своє прізвище, вік, адресу, за якою необхідна допомога. Чітко розкажи, що трапилося. Так оператор швидше зрозуміє, яка допомога потрібна.

• Чітко відповідай на запитання оператора, виконуй його вказівки й поради. Таким чином ти зможеш надати необхідну
допомогу собі й тим, хто поряд, зменшуючи ризики.
5. Інсценізуйте в класі виклики служб порятунку в різних ситуаціях.
6. Поміркуй, які місця у твоєму населеному пункті можуть бути небезпечними. Заповни таблицю.
Місце

Ризики

Проїжджа частина Стати потерпілим
у ДТП
вулиці
Багатолюдне
місце
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Причини небезпеки
Недотримання правил
дорожнього руху

Втратити цінні речі
внаслідок крадіжки
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§ 6. Небезпеки соціального походження
Які бувають небезпеки соціального походження?
Як діяти в разі виникнення соціальних небезпек?
Як допомогти собі та іншим?
Пригадаймо з попередніх уроків, хто або що
може загрожувати людині, її життю та здоров’ю.
Важливо вчасно помічати небезпеки. Природні небезпеки — повені, снігові лавини,
шторми тощо — важко не помітити. Ми завчасно дізнаємося про них із прогнозів погоди, повідомлень спеціальних служб. Техногенні небезпеки, наприклад
пожежі, аварії на підприємствах, теж можна побачити одразу. А ось соціальні небезпеки розпізнати й передбачити не так легко. Вони
виникають у результаті людської діяльності, зумовлені звичками та поглядами людей, їхньою
культурою.
Часто ми не можемо вплинути на загрози соціального походження, навіть застосовуючи ланцюжок “Передбачай — уникай — дій”. При цьому складники добробуту відходять на
другий план, бо найважливіше — зберегти життя та лишитися
здоровими.
У таких ситуаціях інформувати людей
про загрозу та можливі способи порятунку зобов’язана держава. Уповноважені державні установи встановлюють
правила та інструкції для допомоги населенню. Важливо їх дотримуватися: від
цього залежить не лише наше життя та
здоров’я, а й можливості роботи рятувальників, поліції та інших служб.
Важливо розуміти, за яких обставин (умов) можна потрапити у надзвичайну ситуацію соціального походження. Що необхідно знати та вміти? Як можливо вийти з неї з найменшими
втратами та чи потрібна для цього допомога інших людей?
§ 6. Небезпеки соціального походження
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1. Найпоширеніша соціальна небезпека —
натовп. Чи доводилося тобі або твоїм рідним потрапляти у натовп? Як ви з нього
виходили? Чи були наслідки? Які?
2. Які небезпеки для добробуту людини
може спричинити натовп?

Натовп — це велике неорганізоване зібрання людей, що перебувають у безпосередньому фізичному
контакті.
3. Ознайомтеся з правилами поведінки в натовпі. Виберіть 2–3 правила й поясніть одне одному, чому необхідно дотримуватися їх.

Як поводитися в натовпі
•
•
•
•
•
•

•
•
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Не панікуй, утримуйся на ногах. Не підіймайся навшпиньки, а спирайся на всю стопу.
Не йди проти натовпу. Рухайся за ним, поступово зміщуючись до його краю чи до виходу.

Трохи зігни руки в ліктях, але нікого не штовхай.
Не відставай і не напирай на людей, що йдуть спереду.
Тримайся подалі від колон, виступів, скляних вітрин.

Обходь людей з великими сумками. Важливі речі тримай перед собою, максимально притиснувши до тіла.

Якщо маєш речі, які заважають, — пакет, парасольку
тощо — позбудься їх. Якщо щось упало, вже не підіймай — життя та здоров’я важливіше.
Не контактуй з агресивними людьми, намагайся триматися від них подалі.

Якщо тебе збили з ніг, спробуй згорнутися клубком
і захистити голову руками, прикриваючи потилицю.
За будь-якої можливості намагайся встати.
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4. Вікторія та Олег побували на концерті
сучасних українських співаків та співачок, що відбувався на великому стадіоні. Після концерту всі глядачі подалися
до виходів. Утворилася тиснява. Кожен
хотів якомога швидше вийти зі стадіону на вулицю.
Вікторія та Олег потрапили у центр
натовпу. Скориставшись правилами
з попередньої сторінки, напиши, як
діяти дітям у цій ситуації.

У будь-якому приміщенні одразу помічай і запам’ятовуй, де розташовані
виходи, вікна, туалет. Це допоможе
тобі швидко зорієнтуватися за необхідності.
Якщо ти збираєшся відвідати місце, де може утворитися натовп, не вдягай на шию шарфів, хустин, ланцюжків чи інших аксесуарів. Не бери великих сумок. Подбай, щоб одяг був
застебнутий, а шнурки — міцно зав’язані.

5. Оглянь свій одяг, предмети, які ти приніс / принесла до школи.
Що з цих речей може заважати тобі у натовпі, бути небезпечним? А що, навпаки, створюватиме для тебе безпеку?

Останнім часом у всьому світі великою загрозою стали терористичні акти. З метою залякування людей, задоволення певних вимог злочинці можуть захопити автобус, поїзд, літак чи
інший транспортний засіб, влаштувати стрілянину в людному
місці.
§ 6. Небезпеки соціального походження
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Терористичний акт — це насильство чи погроза
насильства над людьми із застосуванням зброї; вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створюють
небезпеку для життя або здоров’я людей, заподіюють майнову шкоду.
Зловмисники можуть залишати в громадських місцях небезпечні предмети. Вони здатні зашкодити людині або навіть
позбавити її життя.

Як діяти в разі виявлення підозрілого предмета
•

•
•
•
•
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Не підходь близько і в жодному разі не чіпай підозрілий
предмет: всередині може бути вибухівка, чутлива до дотику, зміни температури та навіть звуку.
Негайно повідом про знахідку за номером 102, вказавши
точне місцезнаходження предмета.
Попередь про можливу небезпеку тих, хто поряд.

Дочекайся приїзду фахівців.

Пам’ятай, злочинці можуть заховати вибухівку в іграшках, сумках, пакетах, коробках. Ніколи не бери в незна
йомих людей сумок і пакунків, не залишай своїх речей
без нагляду.
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6. Прочитайте описи ситуацій. Яких правил мають дотримуватися їх учасники? Змоделюйте різні варіанти дій у кожній ситуації,
спрогнозуйте їх наслідки.
Ситуація 1. Мойсей та Марічка вийшли
погуляти в парк. Раптом вони побачили
поблизу стежки дивний предмет, що нагадував боєприпас.
Ситуація 2. Світланка та Юліан разом із сім’єю
очікували на вокзалі прибуття поїзда. Діти
з дозволу батьків пішли оглянути вокзал і прилеглі магазини. В одному з них вони побачили невеликий пакет, який лежав неподалік від
прилавка. Поряд нікого не було.

У зв’язку з вторгненням російських військ на території нашої держави існує небезпека бойових дій.

Бойові дії — дії військ із метою заволодіння чужою територією; оборона власної території.
Від бойових дій часто потерпає
мирне населення. Зазнає руйнувань
соціальна інфраструктура: школи,
лікарні, заклади культури, магазини,
житлові будинки тощо.
Найкращий спосіб уникнути небезпеки під час бойових дій — евакуюватися разом із дорослими
у безпечне місце. Так, ви будете змушені пожертвувати частиною власного добробуту. Наприклад,
вам доведеться жити в чужому помешканні, відчувати обмеженість певних ресурсів, перебувати серед чужих людей. Але це
може зберегти вам життя.
Якщо ж обставини не дають можливості евакуюватися,
то необхідно разом із дорослими дотримуватися правил поведінки в умовах бойових дій.
§ 6. Небезпеки соціального походження
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7. Прочитай пам’ятку, що допоможе подбати про безпеку твою
та твоїх близьких під час бойових дій. Які з цих правил тобі вже
були відомі?

Що робити, якщо твоя домівка опинилась
у зоні бойових дій?
Допоможи дорослим заклеїти вікна скотчем, витягнути скло з меблів.
Укріпи стіни та вікна помешкання мішками з піском. Його можна буде також використати в разі
пожежі.
У разі обстрілів зважай на правило “двох стін”: від
небезпеки має відділяти щонайменше дві стіни.
Підготуй запаси їжі, води, медикаментів.
Заздалегідь збери “тривожні валізи” на випадок
евакуації.
Під час сигналу тривоги варто спуститися до підвального приміщення чи бомбосховища.
Не намагайся фотографувати або знімати на відео
бойові дії.
Не виходь без дорослих за межі помешкання.
У жодному разі не торкайся зброї та боєприпасів.
Не носи камуфляжного одягу.
Якщо поряд із твоїм домом військові облаштували бойову позицію, це вагомий привід евакуюватися.
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8. Розгляньте малюнки. Поясніть, що і для чого має бути в “тривожній валізі” та шкільному “евакуаційному рюкзаку”. Що ще
можна туди додати?

Що покласти
в “тривожну валізу”?
Документи

Одяг

Аптечка

Обладнання

ASPIRIN

-

+

Засоби гігієни

Їжа
ПАШТЕТ
ня

рен

Ва

ОВОЧЕВИЙ

СУП

ці

тів

с
ла

П
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У “тривожній валізі” має бути мінімальний набір усього необхідного: одягу, предметів гігієни,
медикаментів, продуктів харчування. Якщо ти не
можеш зібрати її одразу, напиши перелік необхідних речей і тримай його там, де зможеш швидко
дістати, аби зібратись, не гаючи часу.

Що покласти в “евакуаційний рюкзак”
на час перебування в закладі освіти?
•
•
•

•
•
•

пляшку води;

батончики, печиво, горіхи;

записку, у якій вказано твоє
прізвище, ім’я, по батькові, дату
народження, адресу проживання,
контакти батьків;

ліки (за необхідності);

телефон та зарядний пристрій
до нього;

комплект змінної білизни
та одягу, засоби особистої гігієни
(рекомендовано).
Зверніть увагу: “евакуаційний рюкзак”
не повинен бути важким.

9. Переглянь відео про ризики, пов’язані
з вибухонебезпечними предметами.

1,5 хв

1 хв

svitdovkola.org/zbd6/video3
svitdovkola.org/zbd6/video4
☼☼ Запиши головні правила, яких необхідно дотримуватися
в разі виявлення вибухонебезпечного предмета.
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§ 7. Небезпеки природного середовища
Які загрози існують у довкіллі? Як їх уникнути?
Деякі небезпеки природного середовища, зокрема землетруси, тайфуни, виникають стихійно. Однак певні природні загрози з’являються внаслідок діяльності людей, наприклад
пожежі на торфовищах, повені через вирубування лісів. Одне
стихійне лихо може стати пусковим механізмом для інших природних небезпек. Так, землетрус може викликати снігові лавини, повені, каменепади.
Природні небезпеки наносять значну шкоду довкіллю та
створюють загрози життю і здоров’ю людей. Отже, спробуємо
розібратися, як діяти в разі стихійних лих. А також як запобігти виникненню небезпек природного середовища, спричинених діяльністю людини.
1. Ніна, Петро, Ірина і Сашко готували інформаційний проєкт про
природні небезпеки. Методом “мозкового штурму” вони визначили ось такі небезпеки. Що ти можеш додати? Запиши.
?

Землетруси

Лісові пожежі

Отруйні рослини
11 хв

☼☼ Подивися відео про природні небезпеки
та доповни свої записи.
svitdovkola.org/zbd6/video5

§ 7. Небезпеки природного середовища
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2. У попередні роки навчання в школі ти вже знайомилася / знайомився з правилами поведінки у разі виникнення деяких природних небезпек. Прочитай, що пригадали Ірина і Сашко. З якими
висловлюваннями ти погоджуєшся, а з якими — ні?

1. Якщо ти перебуваєш на відкритій місцевості і бачиш, що наближається ураган, чимдуж біжи до своєї домівки.
2. Під час грози в жодному разі не ховайся
під поодинокими деревами.
3. Якщо природна небезпека застала тебе наодинці, терміново зв’яжися по телефону з рідними.
4. Спостерігаючи небезпечне природне явище, якомога
ближче підійди до вікна, можеш його навіть відчинити,
і зроби якнайбільше фотографій, адже невідомо, коли
ще трапиться така нагода.
5. На випадок евакуації збери документи, одяг, їжу
на кілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик.
6. Зберігай спокій. Надавай допомогу тим,
кому вона необхідна.
☼☼ Як би ти вчинив / вчинила в ситуаціях, із твердженнями щодо
яких ти не погоджуєшся?
3. Ніна і Петро знайшли інформацію про природні небезпеки й
способи захисту від них. Прочитай текст і проаналізуй його.
Що з тексту було вже тобі відомо? Яка інформація була новою
для тебе?

Стихійними лихами називають явища природи великої
руйнівної сили. Вони призводять до порушення нормального
життя, а іноді й до загибелі людей. До них належать землетруси, повені, виверження вулканів, зсуви, снігові лавини тощо.
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Вберегтися від стихійних лих допомагає вивчення причин їх
виникнення та особливостей перебігу. Знаючи це, можна їх передбачати. Своєчасний і точний прогноз небезпечних природних явищ є найважливішою передумовою ефективного
захисту від них.
Захист від природних небезпек
може бути активним і пасивним.
Активний захист спрямований на
попередження можливих небезпек. Це, наприклад, будівництво
інженерно-технічних споруд, якот дамби, яка захищає від повеней.
Або реконструкція природних
об’єктів, приміром, висаджування
в горах молодих дерев замість виДамба на Київському
рубаних, яке зменшує ризик зсуводосховищі
вів ґрунту.
Натомість пасивний захист — це дії, які виконують, коли
природна небезпека вже виникла. До таких заходів належать
використання укриттів, гасіння пожеж, евакуація тощо.
У більшості випадків пасивний захист поєднується з активним.
Органи центральної і місцевої влади повинні робити все
можливе для попередження надзвичайних ситуацій природного походження. Вони зобов’язані заздалегідь створювати умови для збереження життя та здоров’я людей у разі виникнення
стихійного лиха. У кожному населеному пункті повинні бути
облаштовані сховища — спеціальні місця для перебування людей під час небезпеки. При розробці проєктів будівель необхідно враховувати всі чинники, щоб споруди були стійкими до
землетрусу. Держава повинна інформувати людей про ризики
виникнення стихійних лих.
4. На вихідних Ксенія зі своїми рідними відпочивала в лісі. Раптом
різко насунули хмари, здійнявся сильний вітер. Старший брат
Ксенії Антон сказав, що треба швиденько збиратися додому,
поки не почався дощ. Ксенія зупинилася, бо відчула запах диму.
Це була пожежа. Поміркуй, як діяти в такій ситуації.

§ 7. Небезпеки природного середовища

37

Дії при виявленні пожежі в лісі
• Щоб вийти з небезпечної зони, не тікай від вогню, а рухайся вбік. Якщо
не видно, куди та звідки поширюється полум’я, визнач напрямок
вітру та рухайся під прямим кутом
(перпендикулярно) до нього.
• Накрий голову одягом.

• Вийшовши з осередку пожежі, повідом про неї за номером 101 та дай відповіді на запитання диспетчера.

• Якщо покинути зону пожежі немає можливості, вийди на відкриту місцевість. Тримайся якомога нижче, бо
дим здіймається вгору. Дихай через змочену тканину.
Можеш зайти у водойму. За першої можливості повідом
про своє місцезнаходження рятувальні служби.
5. Між Ксенією та її братом Антоном відбулася розмова про лісові
пожежі. Прочитай її завершення та придумай початок.
А хіба завжди пожежі в лісі
провокує людина?

Лісові пожежі деколи спричиняють природні явища, але
найчастіше займання виникають через людську необачність.

Завжди оглядай місце, коли покидаєш його. Чи зібрано все
сміття? Чи не залишилося щось, що може нанести шкоду природі і призвести до небезпеки? Наприклад, вогонь, який не загасили до кінця, або скло, яке на сонці може викликати займання.
Звичка перевіряти місця, які покидаєш, також допоможе тобі не
забувати особисті речі.
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6. Щороку навесні й восени деякі люди палять сухе листя і траву.
Мовляв, попіл — чудове добриво. Але чи варте воно шкоди, якої
завдає довкіллю така діяльність? Пригадайте та обговоріть у групах, які небезпеки може спричинити паління листя і трави.

Листя, суху траву та гілки необхідно вивозити на підприємства, які займаються виробництвом компостів. Можна робити
компост самотужки: викопати яму, заповнити гілками, листям,
бадиллям і присипати ґрунтом. Коли відходи перетворяться
на компост, використайте його як добриво в горщиках з кімнатними рослинами, на городі чи в саду.

Компост — добриво, що утворилося внаслідок розкладання органічних відходів (гілок, листя, трави,
залишків їжі).
7. Розгадай ребуси та поміркуй, як пов’язані між собою слова-відгадки. Склади й запиши з ними одне речення.

8. Виконай одне із завдань.
☼☼ Подивися відео про те, як можна зберегти довкілля та ще
й зекономити. Яку / які з порад ти можеш застосувати вже сьогодні? Що ще ти робиш чи можеш зробити для
4 хв
збереження довкілля? Опитай своїх близьких
і дізнайся, що вони роблять для цього.
svitdovkola.org/zbd6/video6
☼☼ Довідайся, які природні небезпеки виникають на території
України. Обери одну з них та підготуй інформаційну довідку.
Вкажи, як необхідно діяти під час цього стихійного лиха.

§ 7. Небезпеки природного середовища
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§ 8. Засоби побутової хімії
та небезпечні речовини
Що належить до засобів побутової хімії?
Наскільки вони небезпечні?
Що означають маркування на засобах побутової хімії?
Коли ви відвідуєте магазин побутової хімії, бачите багато побутових засобів різного призначення. Це засоби для миття посуду, чищення різних поверхонь (підлоги, меблів), догляду за
одягом, взуттям, боротьби зі шкідниками тощо. Вони допомагають у задоволенні наших потреб.
Втім, за неналежного використання ці хімічні речовини можуть
нашкодити здоров’ю чи призвести до інших небезпек, зокрема
пожежі.
Засоби побутової хімії за ступенем небезпеки поділяють на чотири категорії.
1. Безпечні. На пакованні відсутній застережний напис. Це
синтетичні засоби для миття посуду, прання, підфарбування
тканин. До безпечних засобів належать шампуні, чорнила,
дитячі акварельні фарби тощо. Втім, такі засоби не є безпечними при потраплянні всередину організму: вони можуть
спричинити отруєння.
2. Відносно безпечні. Це дезінфікувальні та відбілювальні засоби, оцтова есенція тощо. На пакованні є застережний напис, наприклад “Берегтися від потрапляння в очі”, “Уникати потрапляння на шкіру та в очі”.
3. Отруйні. Це отрути для гризунів і комах, деякі види клею і засобів для виведення плям. На пакованні є написи “Отрута”,
“Використовувати у приміщенні, що добре вентилюється”,
“Увага! Без розчинення водою небезпечне для життя” тощо.
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4. Вогненебезпечні. Це аерозольні балони та засоби, що містять легкозаймисті речовини, зокрема гас, бензин, ацетон
та інші. На пакованні є написи “Вогненебезпечно”, “Не розпилювати біля відкритого вогню”, “Не підпалювати”, “Провітрювати приміщення під час використання” тощо.

Щоб дізнатися про ступінь небезпеки засобу побутової хімії,
необхідно ознайомитися з інструкцією, яка є на пакованні. Інформація може бути подана у різний спосіб: як словами, так
і піктограмами.
Важливо знати значення піктограм. Якщо ж ви не можете
зрозуміти, що написано чи зображено на пакованні, обов’язково зверніться за консультацією до дорослих (продавців, батьків,
знайомих).
1. Прочитай текст.

Вчителька пані Олена запропонувала дітям з’ясувати, які засоби
побутової хімії є в них удома, яке їх
призначення та наскільки вони небезпечні.
Юрій звернувся по допомогу до
батьків. Тато повів його в гараж
і показав металеву каністру з паливом — бензином.
— Бензин небезпечний, тому що
легкозаймистий. Його потрібно
зберігати в прохолодному місці, захищеному від сонця, — розповів
тато. — Також легкозаймистими часто бувають розчинники, фарби
та лаки.
На полиці Юрій побачив невеличкі пляшечки з рідинами й порошками та якісь картонні коробочки.
Тато помітив зацікавлення сина
й продовжив пояснювати:
§ 8. Засоби побутової хімії та небезпечні речовини
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— Це дуже отруйні речовини. Вони для того, щоб знищувати
шкідників: пацюків чи мишей. Є ще засоби для боротьби з комахами. А ось цю рідину з пляшки необхідно використовувати,
коли забилася каналізаційна
труба й не витікає вода. Щоб розібратися, для чого призначений
засіб, потрібно уважно читати інформацію на етикетці.
☼☼ Що з прочитаного було тобі вже відомо? А що нового для себе
ти відкрив / відкрила? Чи було щось таке, на що ти раніше не
звертав / не звертала уваги?
2. Обговоріть у класі.

☼☼ Які засоби побутової хімії використовують у ваших родинах?
☼☼ Хто і як обирає ці засоби?

☼☼ Які з них ви використовуєте самостійно, а які — тільки під наглядом
дорослих?
☼☼ Яких правил використання засобів
побутової хімії ви дотримуєтеся?

3. Діти визначили такі правила зберігання та використання засобів
побутової хімії. Що ще можна додати?
•

•

•
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Не зберігати вдома і не використовувати засобів невідомого походження, без
маркувань на пакованні та із закінченим
терміном придатності.
З отруйними засобами можуть працювати лише дорослі, в гумових рукавицях та
в масці.

Провітрювати приміщення під час та після використання засобів побутової хімії.
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4. Іринка пригадала, що на уроках “Я досліджую світ” у 4 класі вона
розглядала паковання побутової хімії та розшифровувала зображені на них символи. Пригадай цю інформацію і ти: встанови відповідність між символом та його тлумаченням.
1

2

3

4

А Шкідливий. Засіб містить небезпечні для здоров’я речовини. Такий символ можна побачити на пакованнях із
фарбами та лаками.
Б Небезпечний для довкілля. Містить речовини, що
створюють загрозу для природи.
В Подразник. Слід не допускати потрапляння цієї речовини в очі, ретельно мити руки після її використання,
працювати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
Г Їдкий. Може викликати серйозні ураження шкіри. Часто цю позначку ставлять на етикетках засобів для очищення каналізаційних труб.
5. Роздивися етикетки на доступних тобі засобах побутової хімії.
Чи є на них символи чи слова, які тобі незрозумілі? Випиши або
перемалюй їх та з’ясуй, наскільки безпечні для здоров’я засоби
з таким маркуванням. Заповни таблицю за зразком.
Назва і тип
засобу

Нові для мене символи
чи слова, їх значення

Засіб для
миття
підлоги
“Краплинка”

Викликає
подразнення очей;
при потраплянні
в очі промити
великою кількістю
води

Наскільки
безпечні для
здоров’я людини

§ 8. Засоби побутової хімії та небезпечні речовини
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6. Прочитайте описи ситуацій та обговоріть їх.
Ситуація 1. Богдан завжди допомагає батькам у побуті. Одного
разу він проявив ініціативу: вирішив почистити каструлі та помити плитку у ванній. Хлопчик обрав відповідні миючі засоби.

☼☼ Яких правил необхідно дотримуватися Богдану, щоб успішно
та безпечно впоратися з поставленими завданнями? Чи виконували ви схожу роботу?

Ситуація 2. Господарі готувалися до приходу гостей. Після того
як дядько Максим поприбирав, тітка Лариса протерла меблі поліроллю та освіжила повітря, щедро розпиливши аерозоль. Коли
прийшли гості, одному з них стало зле. У нього почалися задишка, чхання, сльозотеча, з’явилися почервоніння та свербіж.

☼☼ Що могло стати причиною такої реакції організму? Як діяти
в такому випадку?

Збережи інформацію про позначення на етикетках побутової
хімії. Вона допоможе швидко визначити можливі небезпеки та
зменшити ризик шкоди собі й іншим.
7. Поміркуй, як допомогти собі й іншим у поданих ситуаціях. Продовж речення.

☻☻Якщо під час водних процедур в очі, ніс чи рот
потрапив миючий засіб, потрібно...

☻☻У випадку потрапляння на шкіру їдкої хімічної
речовини (кислоти, лугу) необхідно…

☻☻Якщо

внаслідок необережного поводження
з отруйною речовиною вона потрапила в організм, потрібно...

☻☻Якщо аерозольний дезодорант потрапив в очі, необхідно…
☻☻Якщо під час використання побутових хімічних засобів виникають алергічні реакції: чхання, сльозотеча, почервоніння
шкіри, набряки тощо — потрібно...

8. Обери будь-який засіб побутової хімії та намалюй для нього декілька піктограм, які будуть зрозумілими для всіх і нестимуть
важливу інформацію щодо безпечного користування.
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§ 9. Безпека у віртуальному середовищі
Які правила діють у віртуальному середовищі?
Як комунікувати в інтернеті безпечно?
У ХХІ столітті широкої популярності
набув віртуальний світ — електронний
інформаційний та культурний простір.
Люди активно використовують інтернет-технології та різноманітні гаджети
для задоволення багатьох потреб: від вирішення побутових питань і до забезпечення роботи великих компаній.

Віртуальний світ, або віртуальний простір, — це середовище, змодельоване за допомогою цифрових
технологій. У ньому можуть одночасно перебувати
багато користувачів, створюючи особисті аватари та
взаємодіючи одне з одним.
Інтернет дає безліч можливостей для пошуку інформації та
обміну нею, для, навчання, дослідження світу, спілкування,
розваг, пошуку однодумців і нових друзів. У віртуальному світі
неважко втратити пильність і наразити себе на небезпеку.
Адже в житті онлайн, як і в звичайному житті, існує багато загроз і ризиків. Як ви думаєте, які загрози може приховувати
віртуальний простір?
Аби безпечно користуватися можливостями, які дає інтернет, необхідно вміти розпізнати ймовірні небезпеки.
На жаль, загрози у віртуальному світі стають дедалі хитрішими, тому часто їх важко розпізнати. Проте є одне важливе
правило: завжди критично сприймай інформацію і перевіряй
її. Це допоможе тобі виявляти загрози й уникати їх.
1. Як ти гадаєш, чому правила безпечного спілкування у віртуальному середовищі важливі для всіх?

§ 9. Безпека у віртуальному середовищі
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2. Розглянь діаграму. Які висновки ти можеш зробити?

Кількість користувачів соцмереж в Україні за роками
(в мільйонах)
28,0
27,0
25,7
19,7

17,1

12,0

2014

2015

2016

2017

13,0

2018

17,0

2019

19,0

2020

2021

2022

За даними “We are social” та “Kepios”
☼☼ Поміркуйте та обговоріть, які позитивні та негативні сторони
має збільшення кількості користувачів соцмереж в Україні.
3. Проаналізуй, наскільки ефективно ти проводиш час онлайн.
☼☼ Які цифрові технології використовуєш ти та твої близькі в повсякденному житті? Для чого потрібні ці технології? Як вони
полегшують твоє життя?
☼☼ Які цифрові пристрої (комп’ютер, планшет, смартфон, звичайний мобільний телефон) використовуєш ти, твої друзі, рідні
протягом дня? З якою метою?

☼☼ Скільки часу ти проводиш в інтернеті? А твої
рідні, друзі? На що саме ти витрачаєш час
у віртуальному просторі?

271
2k

Якщо маєш смартфон або планшет, налаштуй функцію
контролю екранного часу. Відстежуй, скільки годин ти щодня
проводиш із гаджетом. Аналізуй, на що саме ти витрачаєш
екранний час. Обмеж активності, які не приносять тобі користі,
а тільки забирають час та енергію.

46

Модуль 2 • Добробут і безпека в соціумі

Незважаючи на численні переваги, користування інтернетом іноді несе загрози здоров’ю і добробуту людини. Під час
спілкування в соціальних мережах можна зіткнутися з кібербулінгом. Переказами коштів через інтернет можуть скористатися шахраї. Кібербулінг та онлайн-шахрайство належать до
соціальних небезпек.

Шахрайство — заволодіння чужим майном шляхом
обману або зловживання довірою.
Кібербулінг — умисне цькування конкретної особи
в онлайн-просторі, що часто відбувається анонімно.
За даними опитування UNICEF, кожен третій підліток
в Україні ставав жертвою кібербулінгу, а кожен п’ятий був змушений пропускати через це шкільні заняття.
_2×

UNICEF — міжнародна організація, яка займається захистом
прав та інтересів дітей. Вона
працює у понад 190 країнах.
Кібербулінг може спричинити пригнічення настрою, дратівливість, зниження самооцінки, втрату інтересу до захоплень,
погіршення стосунків з близькими. Часто цькування призводить до таких фізичних проявів, як безсоння, головний біль,
втрата апетиту. В деяких випадках наслідком кібербулінгу
є втрата інтересу до життя і навіть самогубство. Отже, вміння
розпізнати кібербулінг і протистояти йому вкрай важливе.
Кібербулінг може проявлятись як:
•
•
•

поширення фейків про людину, розміщення в інтернеті
світлин або повідомлень, які принижують її;
надсилання повідомлень, які містять образи, погрози,
шантаж;
злам акаунту людини або створення фейкових акаунтів,
надсилання чи поширення повідомлень від її імені.
§ 9. Безпека у віртуальному середовищі
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4. Які прояви кібербулінгу ви можете назвати? Чи стикалися ви
з випадками цькування у віртуальному просторі?
5. Шестикласники й шестикласниці обговорювали правила безпеки в інтернеті. Софія розповіла, що не повідомляє конфіденційної
інформації. Пригадай, яку інформацію не можна розголошувати.

Конфіденційний — той, що не підлягає розголосу;
таємний.
Так, не можна повідомляти в інтернеті приватну інформацію: де ти живеш, де навчаєшся, електронну адресу, номери телефонів (свій, родичів, друзів), місце роботи близьких, плани
родини. Конфіденційним є також зміст листування.
6. Макс зауважив, що в інтернеті не варто виставляти себе на глум:
необхідно дбати про свою репутацію. Хороша репутація допомагає у взаємодії з людьми, погана — шкодить. Які дії в інтернеті
сприяють формуванню хорошої репутації, а які — ні?

Репутація — уявлення та думки оточення про людину, сформовані на основі її дій та висловлювань.
Інформацію, яка потрапила в інтернет, дуже складно, а часом і неможливо видалити. Пам’ятай про це, коли публікуєш
фото і дописи в соцмережах, пишеш коментарі тощо.
7. Тетяна користується “правилом білборда”. Перш ніж опублікувати щось
в інтернеті, вона уявляє, що це повідомлення розміщене на великому
білборді неподалік школи, і міркує:
“Чи хочу я, аби всі його побачили?”.
А якими правилами безпеки в інтернеті керуєшся ти?

Чудово вчора
погуляли!

Доповни правила із завдань 5–7.
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8. Прочитай описи ситуацій, що трапилися з шестикласником Ігорем та його старшою сестрою Яною. Проаналізуй.
Ситуація 1. Ігор з Яною у вільний час плели маскувальні сітки
для військових. Діти робили про це дописи в соціальній мережі,
запрошуючи інших людей долучатися. Одного дня їм надійшло повідомлення від незнайомої людини: “Привіт! Мені подобаються ваші дописи. Напишіть мені свої номери телефонів,
я хочу зробити про вас репортаж на телебаченні!”. Яна почала
розмірковувати над тим, що варто зробити.
“Привіт, ми
знайомі?”

“Добре, ось мій номер...”

Проігнорувати користувача.

Заблокувати користувача.

☼☼ Що б ти порадив / порадила хлопчику?
Ситуація 2. Яна хотіла зробити покупку через інтернет, але їй
не вдалося. Вона написала про це в соцмережі. Невдовзі їй наді
йшло повідомлення від незнайомця: “Можу здійснити покупку
на твоє ім’я, вже завтра ти отримаєш те, що хочеш. Напиши свої
дані: ім’я та прізвище, номер телефону, електронну пошту та адресу, куди надіслати покупку. Потім скажу, як оплатити”. Дівчинка спробувала зайти на сторінку цього користувача, але вона
була закритою. На аватарці профілю
був персонаж коміксу. “Щось я сумніваюся, що цей “друг” має добрі наміри”, — сказала Яна Ігорю. “Так, схожий
на шахрая”, — відповів брат.
☼☼ Чому Ігор і Яна дійшли висновку, що
це небезпечна ситуація? Як варто
діяти, аби не стати жертвою інтернет-шахраїв?

§ 9. Безпека у віртуальному середовищі
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Якщо тобі потрібна допомога у разі небезпеки в інтернеті,
звертайся на Національну дитячу гарячу лінію.

НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

0 800 500 225
116 111
Безкоштовно. Анонімно. У будні з 12:00 до 20:00
@CHL116111

@childhotline_ua

@childhotline.ukraine

9. Яна з Ігорем вирішили скласти перелік правил поведінки

в інтернеті для збереження здоров’я і добробуту. У парах
доповніть список.

☻☻Як не стати жертвою інтернет-шахраїв?
☻☻Не спілкуватися в інтернеті з незнайомцями.
☻☻Як поводитися в разі кібербулінгу?
☻☻Не відповідати на образливі дописи.
☻☻Як створювати добру репутацію?
☻☻Перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати.
☻☻Як етично спілкуватися у віртуальному просторі?
☻☻Не ображати інших людей (знайомих і незнайомих).

☼☼ Оціни, наскільки ти дотримуєшся цих правил.

10. Дізнайся, хто такий “Кіберпес”. Ознайомся з інформацією з сайтів Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України.
svitdovkola.org/zbd6/link1
svitdovkola.org/zbd6/link2
☼☼ На основі прочитаного сформулюй поради щодо безпечного
користування інтернетом.
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