
«Турбота про життя і здоров’я дітей – це 

найважливіша праця вихователя. Від стану 

здоров’я, життєрадісності, бадьорості дітей 

залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий 

розвиток, міцність знань, віра у свої сили» 

В.Сухомлинський 

Екологічні, економічні негаразди нинішнього суспільства та низка інших негативних 

чинників зумовлюють актуалізацію проблем охорони життя маленьких і дорослих громадян 

нашої держави. Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності сучасного дошкільного 

навчального закладу є організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

усіх учасників освітнього процесу. 

Охорона праці – це система організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та 

лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці, 

навчання, збереження здоров’я та працездатності працівників, вихованців у трудовій та освітній 

діяльності. 

Безпека життєдіяльності – комплексна система знань про захищеність життя і діяльності 

особистості, суспільства і життєвого середовища від небезпечних факторів природного і 

штучного характеру. Безпека життєдіяльності поєднує в собі пожену безпеку, санітарно-

епідеміологічне благополуччя, охорону здоров’я, екологічну та ядерну безпеку, попередження 

надзвичайних ситуацій, цивільний захист, безпеку руху, якість і безпеку продукції та послуг, 

безпеку споруд, будівель та інженерних мереж тощо.  

 

Нормативно-правовим підґрунтям організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі є ряд документів:   

Закони України: 

          «Про дошкільну освіту», 

          «Про охорону дитинства», 

          «Про охорону праці»; 

Листи Міністерства освіти і науки України 
Базовий компонент дошкільної освіти (затверджений наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615) (освітня лінія «Особистість дитини» де 

виокремлено зміст освіти з “Безпеки життєдіяльності». 
Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах 

 

Закон України «Про дошкільну освіту»: 

Зокрема, у статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» зазначено так: 

«Дошкільний навчальний заклад: 

 створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим 

роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-

гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання; 

 формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми 

безпечної поведінки; 

 сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному й фізичному 

розвитку дітей». 

Листи Міністерства освіти і науки України:  

- Лист МОН України від 23.09.2014 №1/9-482 Інструктивно-методичні рекомендації 

«Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

дошкільних навчальних закладах»  
- Лист МОН України» від 19.08.2011 № 1/9-635 «Щодо організації та проведення «Тижня 

безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах.  



- Лист МОН України  від 20.06.2013 № 1/9-446).  Інструктивно-методичні рекомендації «Про 

організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році» 
- Лист МОН України від 23.09.2014 №1/9-482 Інструктивно-методичні рекомендації 

«Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних 

навчальних закладах»  
 

Лист МОН України від 23.09.2014 №1/9-482 Інструктивно-методичні рекомендації 

«Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

дошкільних навчальних закладах»:  
Особливе місце в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу 

займає організація роботи з безпеки життєдіяльності  дітей, яка включає:  

- систематичну роботу з кадрами щодо підвищення рівня професійної майстерності у 

сфері безпеки життєдіяльності дітей;  

- створення здоров’язбережувального безпечного розвивального середовища. 

Кожний працівник дошкільного навчального закладу повинен володіти основними 

знаннями і вміннями з безпеки життєдіяльності: знати правила поведінки у небезпечних 

ситуаціях, вміти надавати першу медичну допомогу, визначати фактори можливого ризику в 

довкіллі.  

З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів та працівників інших 

категорій із зазначеного питання в дошкільному  навчальному закладі має передбачатися 

систематична робота. Форми, терміни її проведення фіксуються у річному плані, а при потребі 

в індивідуальній документації працівників.  

До ефективних форм організаційно-методичної роботи з кадрами належать: педагогічні 

ради, семінари, майстер-класи, консультації, інструктажі з охорони праці, практичні тренінги з 

евакуації, круглі столи, творчі лабораторії, інтерактивні ділові ігри, обмін досвідом, 

обговорення новинок педагогічної літератури та підготовка власних публікацій у фахових 

періодичних виданнях за визначеною проблематикою, розроблення методичних рекомендацій, 

оформлення тематичних стендів і санітарних бюлетенів, проведення конкурсів-оглядів, 

облаштування виставок, проведення спільних заходів з представниками служб порятунку, 

цивільної оборони та ін. 

При створенні безпечного і комфортного розвивального середовища у дошкільному 

навчальному закладі слід керуватися специфічними принципами: 

- відповідності психологічним закономірностям розвитку дитини на певних вікових етапах; 

- дитячої активності та самостійності; 

- універсальності та динамічності; 

- раціональної організації, комплектування та гнучкого поділу на осередки; 

- позитивного емоційного навантаження. 

Здоров’язбережувальне безпечне розвивальне середовище потребує догляду та 

відповідного насичення. Зокрема, необхідно постійно здійснювати технічний контроль за 

станом території та приміщенням дошкільного закладу (стін, стелі, вікон, дверей, меблів, 

електромережі, водогону, газопроводу, каналізації, системи опалення, фізкультурного 

обладнання, оснащення ігрових і спортивних майданчиків, тіньових навісів тощо). 

При облаштуванні території дошкільного закладу варто уникати усіх можливих факторів 

ризику (наявність отруйних рослин на ділянці, вільний доступ тварин, можливість проникнення 

небезпечних відвідувачів, розміщення поруч будівельного майданчику). 

При облаштуванні приміщень дошкільного навчального закладу особливу увагу слід 

приділяти якості матеріалів, з яких виготовлене різноманітне обладнання та правилам добору 

іграшок, їх відповідності санітарно-гігієнічним нормам. При цьому потрібно керуватися 

методичними рекомендаціями «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у 

дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2006 № 

1/9-153) та «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних 

навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2008 № 1/9-470).  



Результатом впровадження комплексного підходу до організації роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі стане забезпечення комфортних 

умов праці усім співробітникам та формування всебічно розвиненої активної особистості 

кожної дитини. 

  

Лист МОН України  від 20.06.2013 № 1/9-446). Інструктивно-методичні рекомендації 

«Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному 

році»: 
При організації освітньої роботи з формування основ безпечної поведінки у дітей 

дошкільного віку перевагу доцільно надавати спостереженням, екскурсіям, цільовим 

прогулянкам, довірчим бесідам та розмовам віч-на-віч, моделюванню та аналізу проблемних 

ситуацій, різним видам ігрової, трудової та пошуково-дослідницької діяльності, інтегрованим 

заняттям, розробленню спільних проектів, проведенню розваг, «Днів та тижнів безпеки».  

Важливий чинник ефективності роботи з питань безпеки життєдіяльності – тісна 

взаємодія між батьками та педагогами. Для цього варто залучати батьків до різних заходів: 

практичних семінарів-тренінгів, консультацій, родинних клубів за інтересами, участі у спільних 

проектах, виставках, розвагах і святах. 

Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985; 

Як же зберегти здоров'я дітей? З перших років життя допитливість малят, активність у 

пізнанні навколишнього можуть інколи становити небезпеку для них. На жаль, формування 

безпечної поведінки найчастіше розуміють як цілу низку заборон. При цьому дорослі, які 

люблять дітей, опікуються ними, не помічають, як часто вони повторюють слова: «не можна», 

«відійди», забуваючи, що тільки слушні та вчасні поради дорослих можуть справді допомогти 

дитині вберегти своє життя, зміцнювати здоров'я, усвідомлювати, що гратися можна не скрізь і 

не завжди, і що деякі заборони та правила – не примхи батьків і педагогів, а життєва 

необхідність. Ми з вами маємо зробити все для того, щоб кожна дитина була здоровою та 

постійно перебувала у безпечних умовах.  

Саме тому в освітніх лініях Базового компоненту дошкільної освіти передбачено дати 

дитині відповідні знання, прищепити вміння й навички безпечної поведінки. У розділі «Зміст 

освіти» в освітній лінії «Особистість дитини» виокремлено номінацію «Безпека 

життєдіяльності», в якій передбачено такі результати навчання: 

 диференціює поняття «безпечне» і «небезпечне», усвідомлює важливість безпеки 

життєдіяльності (власної та інших людей) 

 знає правила безпечного перебування вдома, у дошкільному закладі, на вулиці, на 

воді, на льоду, на ігровому, спортивному майданчиках 

 орієнтується у правилах: 

- поводження з незнайомими предметами та речовинами; 

- пожежної та електробезпеки; 

- користування транспортом; 

- в основних знаках дорожнього руху 

 знає та може скористатися номерами телефонів основних служб допомоги 

(пожежної, медичної, міліції) 

 знає до кого можна звернутись у критичній ситуації 

 володіє навичками безпечної поведінки в разі проявів агресивності з боку однолітків 

або дорослих. 

Отже, бачимо, що державний стандарт дошкільної освіти ставить завдання навчити 

випускника дошкільного навчального закладу насамперед чітко диференціювати поняття: 

«безпека» і «небезпека», «безпечне» і «небезпечне», які мають поповнити активний словник 

дитини й стати дієвими правилами поведінки.  

Уточнимо: що ж означають ці поняття? Чи розуміє їх дитина? 

Небезпечний – такий, що завдає шкоди організму людини. 



Які ж чинники найчастіше становлять небезпеку для життєдіяльності дитини? 

Спробуємо виокремити ті, з якими дитина стикається найчастіше. 

Чинники, які найчастіше становлять небезпеку для дітей 
 Неблагополучні сім’ї, в яких можливі такі негативні явища, як насильство над дітьми 

(фізичне, психічне, емоційне), бездоглядність, знущання тощо. 

 Діти вулиці, безхатьки-дошкільники за живих батьків: негативний вплив підлітків 

девіантної поведінки; використання дітей дошкільного віку дорослими безхатьками, залучення 

їх до протиправних вчинків з негативними наслідками. 

 Незнання дітьми правил дорожнього руху. 

 Незнання дошкільниками правил пожежної безпеки, що може призводити до 

каліцтва і навіть смерті. 

 Небезпеку для дошкільнят можуть становити ситуації: «сам удома», «сам на воді» 

(на річці, ставку, озері, морі), «сам у лісі» без догляду дорослих. 

 Небезпека подекуди чатує на дитину і в ситуації «дитина – незнайомий дорослий». 

 

Як досягти безпеки дітей? 
Звичайно, починати треба з просвітницької роботи як серед батьків так і серед дітей. 

Фахівці стверджують: формування відповідального ставлення до власної безпеки має 

відбуватися на всіх етапах життя людини, а розпочинати його варто з раннього дитинства. На 

жаль, значення раннього і дошкільного віку в становленні культури безпеки життєдіяльності 

людини, культури її здоров’язбереження сьогодні недооцінюється. Дорослі (педагоги і батьки) 

основну свою місію здебільшого вбачають у тому, щоб захищати та оберігати дитину, але ж 

дуже важливо – підготувати її саму до реального життя, насиченого різними подіями, 

зустрічами, ситуаціями, подекуди небезпечними. Звичайно ж, максимального ефекту можна 

досягти, якщо в діяльності педагогічного та батьківського колективів буде відпрацьовано єдину 

стратегічну лінію. 

Що ж таке безпека дитини і які обов'язки дорослих?  
Безпечний означає такий, що не завдає шкоди організму, стану здоров'я та поведінці в 

соціумі. Насамперед, це захищеність від будь-якої небезпеки: предметів, речовин, людей, 

різних непередбачуваних ситуацій та іншого, що може становити загрозу здоров’ю та життю. В 

дошкільному віці цей захист мають здійснювати дорослі: педагоги і батьки. Постійне 

перебування дітей у їхньому полі зору та підтримання тісного контакту з ними – певна гарантія 

особистої безпеки кожного вихованця. 

Основні напрями роботи – створення належних умов для безпечної життєдіяльності; 

формування елементарної життєвої компетенції з питань безпеки, виховання основ безпечної 

поведінки у дітей, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя та 

здоров'я малят. 

Щоб не допускати небезпечних ситуацій, важливо вміти передбачати їх, якщо можливо, 

уникати, а в разі необхідності – рішуче діяти.  

Хочу особливо підкреслити, що кожен працівник дошкільного навчального закладу несе 

відповідальність за життя і здоров'я дітей на своєму робочому місці. При цьому інколи можна 

спостерігати, як в роздягальнях, групових кімнатах на підвіконнях, ігрових шафах, шафах для 

роздягання прямо над головами дітей стоять важкі, незакріплені горщики з кімнатними 

рослинами.  

Від дошкільників ще не можна очікувати самостійних правильних рішень у тому чи 

іншому випадку. Безпечну поведінку маємо формувати. 

Що ж має враховувати педагог? 
Уся робота з навчання дітей безпечної поведінки має вестися з урахуванням таких 

головних чинників: 

 Вона не має обмежуватися лише навчанням дітей норм та правил поведінки. Їх треба 

також навчати обачності, вмінню орієнтуватися та швидко реагувати в екстремальних 

ситуаціях. 



 Максимальний ефект досягається, якщо навчально-виховна робота ведеться 

одночасно в трьох напрямках: дитсадок – діти – батьки. 

 Слід ураховувати особливості дитячої психіки, її підвищену вразливість. Тому 

неприпустимим є застосування так званої «шокової» терапії з акцентуванням на страшних 

наслідках пожеж, повеней тощо. Такий підхід може травмувати психіку дитини, призвести до 

стресів, тривог, фобій, страхів і навіть стійких неврозів. 

 Важливе значення має і психологічна готовність дітей до сприйняття відповідної 

інформації про небезпеку та до практичних дій у надзвичайних ситуаціях. Працюючи з 

дошкільнятами, важливо враховувати властиві їм «вікові» страхи, спричинені високою 

емоційністю, малим життєвим досвідом та багатою уявою дітей. Поглиблюючи знання дітей 

про навколишнє, ми формуватимемо в них готовність до ситуацій, в яких вони можуть 

опинитися. Якщо життєва ситуація не містить в собі елементів несподіванки і зрозуміла 

малюкові, безпідставні страхи не виникатимуть. 


