
Т Е М А  12.

“ОБОВ’ЯЗКИ ДОРОСЛИХ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ. ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ
НАВИЧОК ПОВЕДІНКИ В ЕСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ.”
 

 Навчальна ціль:
Вивчити: обов’язки дорослих щодо захисту дітей та виховання у них навичок поведінки у

екстремальних умовах; засоби індивідуального захисту дітей.

Вид навчальних занять – групове заняття.
Тривалість заняття – 1 година.
Метод проведення заняття – бесіда, розповідь, показ.
Місце проведення заняття – клас. 

Навчальні питання і орієнтовний розрахунок навчального часу:

Передмова 2 хв.
     1.  Обов’язки  дорослих  щодо  безпеки  і  захисту  дітей  та  виховання  у  них  навичок  поведінки  в
екстремальних умовах. 20 хв.
     2. Засоби індивідуального захисту дітей. 20 хв.
     Підсумки. 3 хв.

Навчальна література і посібники:

        1. Закон України  “Про Цивільну оборону України”, ВРУ, № 2974-Х11, 1993р., № 555-Х1У, 1999р.,  Київ.
      2. Положення про Цивільну оборону України, постанова КМУ,  № 299, 1994 р., Київ.

 3. Концепція захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС, Указ Президента України,1999 р.,
Київ.
     4. Довідник з ЦО, Укртехногрупа, 1998 р., Київ. 
     5. Цивільна оборона, Воєнвидав, Москва, 1986 р.

6. Періодичні інформаційні видання. МНС України, 1995-2000 рр., Київ. 
7. Методичний посібник з ЦО  і  НС.  РВЦ  ЦО  і  НС, Київ, 1997р. 

  8. ГСРФ “Безпека в надзвичайних ситуаціях”, Стандартвидав Росії, Москва, 1995-2000 рр.

Матеріальне забезпечення (стенди або схеми в класі):

      1. Законодавча база ЦО.
 2. Нормативна база ЦО. 
 3. Дії органів управління і сил ЦО та населення у НС.

      4. Концепція захисту населення і територій в НС.
      5. Засоби індивідуального захисту.
      6. Захист населення у надзвичайних ситуаціях.

ПЕРЕДМОВА

    Навіть  у  самі  важкі  для  становлення  нашої  держави  час,  КМ  України  робить  все  можливе  для
зберігання життя і здоров'я дітей, яких у нас майже 15 млн., навіть в естремальных умовах надзвичайних
ситуацій.  Це  і  оздоровлення  дітей  із  зони  радіо-активного  зараження  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи  та  інших  надзвичайних  ситуацій,  забезпечення  чистими  продук-тами  харчування  і
медикаментами, виведення дітей з під загрози наслідків НС, як було взимку 2000 року при епідемії грипу
(припинення занять в школах на 2 тижні) та інші.

На території України розміщено більше 1,5 тис. хімічно небезпечних об’єктів; їх діяльність пов’язана з
виробництвом,  використанням,  зберіганням  і  транспортуванням  сильнодіючих  отруйних  речовин,  а  в
зонах їх розміщення проживає понад 8,0 млн. дітей. 

Небезпека функціонування цих об’єктів господарської діяльності пов’язана з ймовірністю аварійних
викидів  (виливів)  великої  кількості  сильнодіючих  отруйних  речовин  за  межі  об’єктів,  оскільки  на
багатьох із них зберігається 3-15 добовий запас хімічних речовин. Ось чому кожна наступна НС може
бути пов’язана  із виливом або викидом в повітря СДОР.
    Збільшення потенційної небезпеки виникнення, можливі важкі наслідки обумовлюють актуальність
захисту  дітей  і  всього  населення  і  ліквідації  наслідків  хімічних  та  інших  небезпечних  ситуацій  на
території України.



ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:

“ОБОВ’ЯЗКИ ДОРОСЛИХ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ТА ВИХОВАННЯ У НИХ
НАВИЧЕК ПОВЕДІНКИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ.”

Захист дітей від наслідків надзвичайних ситуацій техноген-ного, природного і воєнного характеру є
самим гуманним і шляхетним обов'язком усього дорослого населення й  у першу чергу кожної матері і
кожного батька, будь-якого працівника ди-тячого дошкільного і шкільного закладу.  Для виконання цього
обов'язку необхідно, щоб усе доросле населення було підготов-лено до захисту дітей:

знало способи і засоби захисту дітей у НС; 

уміло  будувати  найпростіші  укриття,  щоб  укрити  в  них  дітей  у  випадку  відсутності  інших,  більш
надійних захисних споруд; 

 знало правила розміщення і поводження дітей у захистних спорудах і укриттях;  

могло підготувати дітей до евакуації  в заміську зону; 

уміло надівати на дітей засоби індивідуального захисту і виготовляти для них найпростіші такі засоби;

знало особливості захисту дітей при надзвичайних ситуаціях та діях по сигналах оповіщення цивільної
оборони й в осередках ураження (зонах зараження). 

Питання  захисту  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій  вив-чають  у  школі,  а  також  в   оздоровчих
таборах.  Обов'язок бать-ків поцікавитися, чому їхні діти навчилися за даними питанням; навіть простий
батьківський інтерес до того, що  їх діти вив-чають по цивільній обороні та порада в цій справі принесуть
велику користь. 

Особливо  велика  роль  батьків,  а  також  керівників  і  праців-ників  дитячих  закладів  у  забезпеченні
захисту дітей при загрозі виникнення й  в умовах безпосереднього виникнення надзвичай-ної ситуації та її
факторів ураження. 

Почувши  попередження  про  погрозу  виникнення  надзвичай-ної  ситуації,  в  інтересах  защити  дітей
необхідно: з'ясувати всі питання, які пов’язані з укриттям дітей у захисних спорудах; придбати для дітей
засобу індивідуального захисту органів ди-хання і медичні засоби захисту; виготовити найпростіші засоби
захисту  органів  дихання  дітей  і  підготувати  їхній  повсякденний  одяг  у  якості  засобів  захисту  від
радіоактивних та отруйних ре-човин і бактеріальних засобів; потренувати дітей у користуванні засобами
індивідуального  захисту  й  у  перебуванні  в  них;  під-готувати  все  для  можливої  евакуації  дітей  або
перебування  їх  тривалий  час  у  захисних  спорудах;  ознайомити  дітей  старшого  віку  із  сигналами
оповіщення цивільної оборони і діями по ним.

ОБОВ’ЯЗКИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ЩОДО 
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ:

      роз’яснювати порядок укриття дітей у захисних спорудах, забезпечувати засобами індивідуального
захисту;
     підготувати все необхідне для евакуації дітей або перебування їх тривалий час в захисних спорудах;
     постійно контролювати правильність застосування дітьми засобів захисту;
     пам’ятати, що із АЇ-2, крім знеболюючих засобів і радіозахисного засобу № 2, дітям віком до 3 років на
один прийом дають ¼ таблетки, а дітям віком від 8 до 15 років – половину дози дорослих;
    проводити посадку дітей на транспортні засоби у першу чергу;
    при відсутності захисних споруд, будувати найпростіші укриття і розміщувати там дітей та жінок з
дітьми у першу чергу;
    при отриманні сигналу про ту чи іншу надзвичайну ситуацію діяти тільки згідно з рекомендаціями
управління (відділу) з питань надзвичайних ситуацій області (району, міста) і штабу ЦО та з НС об’єкту;
    перебуваючи разом з дітьми, підтримувати спокій та бути терплячими до них;
     при перебуванні  в осередку радіоактивного або хімічного ураження дотримуватися встановлених
правил поведінки і слідкувати, щоб їх виконували діти;
     якщо отруйні речовини потрапили на відкриті ділянки тіла або одяг дітей – якнайшвидше обробити
заражені місця дегазуючим розчином із індивідуального протихімічного пакету ІПП-8;
     після виходу із зараженої місцевості провести часткову, а після і повну санітарну обробку;



     при несподіваній хворобі дитини надати їй першу допомогу, негайно сповістити лікувальний заклад та
при необхідності вжити заходи до її ізоляції;
      в умовах надзвичайних ситуацій заборонити дітям відлучатись з дому,  їсти сирі та немиті овочі,
необроблені продукти харчування;
      уміти кожному із батьків надавати само- і взаємодопомогу при ураженнях внаслідок надзвичайних
ситуацій;
      знати сигнали оповіщення ЦО і порядок дій за ними при аваріях, катастрофах та стихійному лиху; 
      стежити за виконанням дітьми правил особистої та радіаційної гігієни.

      Батьки  повинні  домовитись  з  сусідами,  у  разі  необхідності,  про  взаємодопомогу за  доглядом і
поведінкою дітей у НС.
     Дорослі при дітях, в період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, повинні проявляти спокій і
стриманість, не вести розмови, які можуть викликати у них страх, а проявляти умілі і спокійні, без страху
і паніки дії,  що самим позитивним образом будуть  впливати на дітей.  Знайомо, що рядом з сміливою
людиною почуває себе дитина твердо і спокійно.

БАТЬКИ, КЕРІВНИКИ ДОШКІЛЬНИХ І ШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОВИННІ ПОМ’ЯТАТИ!

ЩО ВІД  ЇХ ПРАВИЛЬНИХ ДІЙ І ПОВЕДІНКИ ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я  НАШИХ
ДІТЕЙ ЯК У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ТАК І В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:

“ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ”.

Для захисту населення, у тому числі і дітей, від дії факторів ураження радіоактивними і хімічними 
речовинами та бактеріальними засобами використовуються засоби індивідуального  захисту органів 
дихання і шкіри та медичні засоби.
    Основними засобами захисту органів  дихання є фільтруючі протигази,  респіратори та найпростіші
засоби. 
     Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіряних покровів використовуються в системі
захисних  заходів  в  зонах  надзвичайних  ситуацій,  які  повинні  запобігати  наднормативній  дії  на  дітей
небезпечних і шкідливих аерозолів, газів і пару, що попали в навколишнє середовище  при руйнуванні
обладнання  і  комунікацій    відповідних  об’єктів,  а  також  знижувати  небажані  ефекти  дії  на  людину
променевого, теплового та іонізуючого випромінювань.
    В  якості  засобів  індивідуального  захисту  органів  дихання  необхідно  використовувати  цивільні
протигази і респіратори, що випускаються промисловістю та простіші засоби  (маски проти пилу із тканин
і пов’язки).
    Дитячі протигази ДП-6, ДП-6М, ПДФ-7, ПДФ-Д і ПДФ-Ш призначені для дітей у віку від 1,5 року і
старше.
    ДП-6 складається з фільтруючо-поглинаючої коробки ГП-4у і лицевої частини МД-1 п’ятого росту. ДП-

6М  складається з фільтруючо-поглинаючої коробки ДП-6м і лицевої частини МД-1 першого-
четвертого ростів. В комплект протигазів ДП-6 і ДП-6М входять також сумки і олівці (КПЗО).

    Дитячий протигаз ПДФ-7 складається з фільтруючо-поглинаючої коробки ГП-5 і лицевої частини МД-
1А (п’ять ростів).

    Дитячі протигази ДП-6М і ПДФ-7 упаковуються в дерев’яні ящики по 50 (40) шт. В кожному ящику
лицеві частини одного росту.

    Протигаз  ПДФ-Д  призначається  для  дітей  дошкільного  віку  від  1,5  до  7  років.  Складається  з
фільтруючо-поглинаючої коробки ГП-5 і лицевої частини МД-3 (чотирьох ростів), сумки, коробки з не
запітнілими плівками, утеплених манжет і олівця (КПЗО). Протигази упаковуються в дерев’яні ящики по
40 шт. з лицевими частинами: першого росту-8 шт., другого-12 шт., третього-9 шт. і четвертого-11 шт.
    Протигаз ПДФ-Ш призначається для дітей шкільного віку від 7 до 17 років. Складається з фільтруючо-
поглинаючої коробки ГП-5 і лицевої частини МД-3 (третього і четвертого ростів) і ШМ-62У (нульовий,
перший, другий і третій ріст), сумки, коробки з не запітнілими плівками та утеплених манжет. Ріст маски
підбирається  по висоті  і  ширині  обличчя  дитини  (відстань  між найбільш виступаючими  точками  дуг
вилиці).



Найменування
 вимірювань

Ріст  маски
1 2 3 4 5

Висота обличчя, мм До 77 77-85 85-92 92-99 92-99
Ширина обличчя, мм До 108 108-116 111-119 115-123 124-135

    Дитяча захисна камера КЗД-4 (КЗД-6) призначена для дітей в віці до 1,5 років.  Упаковується в
дерев’яні ящики по 10 комплектів. 

Діти старшого віку надівають протигази самостійно.  На дітей молодшої групи протигази надівають
дорослі  і  зав’язують  гарантійну  тасьму.  Обов’язково  потрібно  слідкувати,  щоб  була  вийнята  гумова
пробка із отвору на дні фільтрувальної коробки і щоб волосся не попадало під маску.

Протигаз ДП-6м
(з маскою 2-4 росту):

1 – фільтруюча поглинальна коробка;
2 – маска;
3 – з’єднувальна трубка;

  4 – сумка для протигазу ;
5 – спеціальний олівець

ПРИМІТКА:
    1.Протигази перших трьох розмірів мають гарантійні тасьми, що не дозволяють дитині
без допомоги дорослого зняти маску.
      2. У маски першого росту з’єднальна трубка знаходиться збоку від клапанної коробки.

Протигаз ДП-6
(з маскою 5 росту):

1 – фільтруюча 
поглинальна  

      коробка;
2 – маска;
3 – з’єднальна трубка;
4 – сумка для протигазу ;
5 – спеціальний олівець

Протигаз ПДФ-7
(з маскою 1-5 росту):

1 – фільтруюча 
поглинальна  коробка;

2 – маска;
3 – з’єднальна трубка;
4 – сумка для протигазу ;
5 – спеціальний олівець

Протигаз ПДФ-Д
(з маскою 1 росту):

1 – фільтруюча поглинальна  коробка;
2 – маска;
3 – з’єднальна трубка;
4 – сумка для протигаза 

  5 – спеціальний олівець
   6- гарантійна тасьма

     Перевірка, збирання і укладання дитячих протигазів виконується
дорослими; діти старшого віку можуть робити це самостійно. Порядок
виконання вказаних операцій такий, як і з протигазами для дорослих.



Надівання протигаза на дитину дорослою людиною (справа – положення рук дорослої людини при 
надіванні протигазу на дитину)

Для захисту органів дихання, дітей віком від 7 до 17 років, від радіоактивного пилу і бактеріальних
засобів призначається респіратор Р-2д, який виготовляється 4 ростів.
    Тканинні маски проти пилу ПТМ-1 складаються із корпусу і кріплення. Корпус виготовляється з 4-5
шарів ткані. Напроти очей робляться прорізи, в які вставляються скельця або прозора плівка. На голові
маска закріплюється за допомогою смуги ткані,  резинки або зав’язок.  Ріст маски залежить від висоти
обличчя.

Висота обличчя, мм До 80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 >131
Ріст маски 1 2 3 4 5 6 7

 
    Для верхніх шарів маски найбільш підходить бязь, штапельне або трикотажне полотно, мадаполам,
міткаль, шотландка та інші. Внутрішні шари можуть бути із дитячого пика, байки, бумазеї, бавовняно-
паперової, шерстяної та інших тканин.

Ватяно-марлева пов’язка виготовлюється з марлі розміром 100х50 см, на середину якої накладається
шар вати розміром 30х20 см і товщиною 1-2 см. Марля з обох сторін загибається і накладається на вату.
Кінці розрізуються вздовж середини, в результаті чого виникають зав’язки.

Для  захисту  шкіряних  покровів  дітей  від  радіоактивної  пилюки  і  бактеріальних  засобів  можуть
використовуватися накидки і плащі з непромокальної тканини, а також спортивні (лижні) костюми, а для
самих  маленьких  -  різноманітні  комбінезони.   Якщо  до  звичайного  одягу  дітей  пришити  нескладні
пристосування,  що  герметизирують,  і  просочити  одяг  спеціальним  розчином,  вона  на  якийсь  час
захистять і від парів отруйних речовин.  На ноги дітям варто надівати гумові чобітки, боти або калоші, на
руки - гумові рукавички або рукавиці, шкіряні рукавички.  Порядок підготування дитячого одягу в якості
засобів захисту шкіри такий же, як і одяги для дорослих. 

Крім засобів  захисту органів  дихання  і  шкіри  для захисту дітей  можуть  бути  використані  медичні
засоби захисту і профілактики - аптечка АІ-2 і індивідуальний протихімічний пакет.  Наявні в аптечці АІ-
2 засоби (крім радіозахисного засобу № 2 і протибольового засобу) на один прийом дають дітям до 8
років - '/4, а дітям від 8 до 15 лет- '/2 частини дози взрослого; радіозахисний засіб № 2 і протибольовий
засіб дітям дають у повній дозі.  При користуванні протихімічним пакетом треба мати на увазі, що рідина
з нього можна застосовувати для знешкодження 0Р, що потрапили на шкіру, тільки в дітей від 7 років і
більше;  для  опрацювання  шкіри  дітей  від  1,5  до  7  років  варто  використовувати  лужно-перекисну
рецептуру.

Необхідно не забувати, що діти завжди залишаються ними. І ми, дорослі, повинні про це не забувати і
при можливості забезпечувати дітям  хоча б мінімум зручності і уваги.

     Керівник навчання підводить короткі підсумки заняття і ставить навчаємим завдання на і підготовку до
наступного заняття. 


