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Про що ми будемо говорити

 Частина 1. Дитина-пасажир: головні складові безпеки. 
Особливості дитячої фізіології та навантажень на дитячий 
організм при ДТП. Надання невідкладної допомоги при 
ДТП дітям різного віку. 

 Частина 2. Дитина-пішохід.

 Частина 3. Особливості психології дітей у контексті БДР. 
Чому, як і коли навчати дитину?



За даними звіту ВООЗ, дорожні аварії є однією з головних 
причин дитячої та молодіжної смертності. 

Щорічно в усьому світі від дорожньо-транспортних пригод 
(ДТП) гине 186 300 тис. дітей віком до 18 років.  Тобто кожен 
день гине 500 дітей. Багато одержують травми або стають 
інвалідами. 

ЩОДНЯ 500 ДІТЕЙ!!!



5 головних факторів, що сприяють ДТП: 

1. Перевищення швидкості 

2. Керування транспортними засобами 

у нетверезому стані 

3. Не використання шоломів 

4. Не використання пасків 

5. Не використання дитячих утримуючих 

пристроїв.



 ДТП – основна причина смерті 
серед підлітків і молодих 
людей у віці 15-29 років. 
Незабаром аварії на дорогах 
можуть стати вбивцею № 1 для 
дітей від п’яти до 14 років.

 За даними МОЗ України, кожен 
10-ий травмований у ДТП –
дитина, і хлопчики гинуть у 
ДТП удвічі частіше, ніж дівчата. 

 36%  загиблих у ДТП дітей –
пасажири, 38% - пішоходи, 
14% - мотоциклісти, 6% -
велосипедисти, 7% - інші 
учасники дорожнього руху 



За правилами дорожнього руху спереду можна розміщувати 
дитину старше 12 років і зростом більше 145см. 

Стандартний пасок безпеки розрахований на дорослу 
людину.  На жаль, він просто не в змозі втримати дитину, так 
як недостатньо її фіксує. Як наслідок при ДТП дитина не 
залишиться на місці в кріслі. 



Дитина без автокрісла



Дитина у люльці від дитячого візка



Паски безпеки

Діти мають знаходитись у спеціальних 
утримуючих пристроях – автокріслах. 

У будь-якому разі: чи то у автокріслі, чи вже 
без нього, дитина має бути безпечно 
зафіксована - пристебнута паском безпеки.

За 70 % врятованих життів у ДТП людство 

має бути вдячне паскам безпеки. 



Уявіть, що при лобовому зіткненні, якщо дитина не 
зафіксована паском – вона вилітає з крісла і через лобове 

скло покидає салон!!!



Подушка безпеки: пристебнутий 
та не пристебнутий пасажир 



Уявіть,  що буде з дитиною, яка вилітає з крісла (так як пасок 
безпеки дітей не фіксує), а на зустріч їй летить подушка 
безпеки зі швидкістю 200 км/г!!! 

Дитина отримує важкі травми голови і, найважливіше, шиї. 

Травма шийного відділу хребта одна з найважчих травм, яка 
призводить до смерті чи інвалідності. 



Під час зіткнення пасок, що протягнутий позаду сидіння –
дасть додаткового копняка навиліт (збільшить шанси 
загинути чи травмуватися сильніше).



Коли стропоріз може бути критично 
необхідним???

падіння авто у воду, 

 спалахування автомобіля, 

ДТП на залізничних переїздах, 

коли пошкоджено і знерухомлено руку, що 

знаходиться ближче до вимикача паску. 



Чому потрібні паски безпеки 
навіть при коротких поїздках ?



Непристебнутий? – Вбивця!



При ДТП людина перетворюється в 
слона (вага стає однакова)



Якщо Ваша дитина 
пристебнута, а хтось з 

пасажирів НІ –

Ви НЕ захищаєте свою 
дитину!!!



«МАЛЕНЬКА» швидкість

При зіткненні на 30 км/год Ви не загинете, але 
отримаєте сильні травми. Діти постраждають більше!

А якщо зустрічний автомобіль їхав з такою ж 
«маленькою» швидкістю? При лобовому зіткненні на 
швидкості у 50 км/год вага людини зростає до 3 тонн. 
Тож не пристебнутий водій проб’є головою лобове скло і 
у 9 випадків з 10 – загине. Що ж тут казати про дітей?



80% усіх ДТП відбувається на швидкості до  65 км/год. 

Це приблизно як стрибнути з  6-го поверху (тіло при цьому 
зустрінеться з асфальтом на швидкості «лише» 60 км/год)



Справа чи зліва?

Найбезпечнішим є місце ззаду посередині.



Чому малюків необхідно перевозити 
спиною до руху автомобіля?



До якого віку дитина має їздити 
спиною вперед?

В Швеції діти їздять «задом наперед» до 3 років.
Мінімальний вік за рекомендаціями педіатрів — 1 рік.

Потрібно орієнтуватись по вазі дитини, щоб вона не
перевищувала максимально дозволеної для Вашого крісла, та
зросту — щоб тім'ячко не було вище спинки Вашого крісла.

Основна різниця дітей та дорослих у співвідношенні розмірів та
ваги різних частин тіла. У дітей навантаження на шию значно
більше.



Чому непристебнутим 
не можна тримати дитину на руках?



Чому пристебнутим не можна 
тримати дитину на руках?

Якщо ж ви пристебнуті, то ви або зламаєте їй грудну клітину 
тиском, або не втримаєте її і вона вилетить і вб’ється. 

… Бо при зіткненні на швидкості 

у 30 км/год – дитина, що має вагу 7 кг, 

починає важити 135 кг. 

Хто втримає таку вагу?!



Чому в авто не можна тримати 
дитину на руках?



Основні правила безпеки вагітних:

 Руль подалі, крісло подалі

 Використання адаптеру паску безпеки

 Пасок безпеки повинен чітко проходити нижче живота, а 
верхня частина паску – між грудьми та вище живота

 Основне правило керування– не керувати автомобілем, та 
уникати непотрібних поїздок



Ризики кермування для 
вагітної та здоров’я малюка:

 передчасні пологи;

 стрес на ранніх термінах вагітності 
провокує  аномалії у формуванні нервової
системи дитини.

 стрес на пізніх термінах вагітності може 

призвести  до найсильнішої гіпоксії плоду; 

* Кермування - неабиякий стрес, під час якого у матері при
загрозі несприятливої ситуації на дорозі відбувається викид
гормонів адреналіну та норадреналіну, які мають тісний
зв’язок з плацентою, а отже з маленьким організмом і
можуть викликати:



Типи автокрісел

 0+ - це крісло для новонароджених. Фактично це люлька, в 
якій дитина знаходиться лежачи. В цій люльці є свої паски 
безпеки, що  кріпляться в 5-ти точках.

 1 - крісло для дітей 9-18 кг. В цьому кріслі є свої паски 
безпеки, що  кріпляться в 5-ти точках.

 2 – крісло для дітей 15-25 кг. В цьому кріслі 
використовуються автомобільні паски безпеки.

 3 – крісло для дітей 25-36 кг. В цьому кріслі 
використовуються автомобільні паски безпеки.



10 правил використання дитячих пристроїв 
що утримують і пасків безпеки:

1. Не залишайте дітей без нагляду в автотранспорті навіть 
пристебнутими в автокріслі.

2. Не використовуйте пристрій для утримання, що побував в 
аварії.

3. Паски безпеки і пристрої, що утримують будуть 
максимально ефективні, тільки якщо вони відповідають віку, 
зросту і вазі пасажира. Важливо перевірити, щоб паски не 
торкалися обличчя або шиї дитини, а адаптери і пряжка 
знаходилися в робочому стані.

4. Не перетягуйте верхній пасок, так як це зміщує вгору 
поясний пасок, пересуваючи його на живіт дитини.

5. Пасок повинен проходити низько по стегнах, пряжка -
перебувати на рівні або нижче стегна.



6. Регулярно перевіряйте чи застебнутий пасок.

7. Дитячий пасок не може бути використаний на сидінні 
автомобіля в спинці якого є щілина.

8. Центральні паски безпеки повинні використовуватися 
тільки разом з дитячим паском безпеки або тільки для 
фіксації дитячого пристрою, що утримує.

9. Безпечніше перевозити дітей молодше 16 років на 
задньому сидінні автомобіля: це знижує ризик отримання 
травм на 40%. При аварії спрацьовують подушки безпеки, які 
можуть серйозно травмувати дитину.

10. Доведено, що центральне заднє сидіння є 
найбезпечнішим.

10 правил використання дитячих пристроїв 
що утримують і пасків безпеки:



Як закріпити крісло



Система Isofix.
Розроблена в Німеччині міжнародною

організацією стандартів ІСО і дозволяє
надійно, швидко і якісно встановити
автокрісло.

При цьому воно кріпиться за допомогою
спеціальних замків на сидіння до
кронштейнів, розташованих на кузові
автомобіля.



Кронштейни Isofix



Кріплення Isofix



Як кріпити Isofix



Міфи про безпеку без автокрісла:
Міф 1: «Мій тато (мама) водить обережно»

Міф 2: «Матір завжди зможе утримати дитину»

Міф 3: «Він все одно не стане 

сидіти пристебнутим»

Міф 4: «Дитину можна 

пристебнути разом з мамою, чи

саму штатним паском безпеки»

Міф 5: «Крісла занадто дорогі»





Дитина в автокріслі 
з відстебнутим паском



Дитина без автокрісла



Дитина без автокрісла



Як діяти при ДТП, 
якщо в машині є дитина? 

 Перше- надати допомогу собі (якщо є загроза
життю), потім- негайно рятувати дитину

 Правило приорітетів- починати допомогу
найбільш постраждалим.

 Не витягувати дитину з автомобіля після ДТП
(вийнятки- автомобіль загорівся, стоїть на
залізнодорожних шляхах, є загроза падіння в
прірву, дитині необхідно проводити серцево-
легеневу реанімацію)



Перша невідкладна допомога 
постраждалій дитині 

 Чи безпечно?

 Чи відповідає?

 Чи є допомога?

 Відкриті ВДШ?

 Чи дихає?

 30 компресій

 2 вдихи



Перша невідкладна допомога 
постраждалій дитині 

Глибина- 5 см, 

у дитини до 1

року- на 1/3 

грудної клітини

100 компресій

за хвилину



Світловідбиваючі елементи. 
Де вони мають бути?

 Світловідбиваючі (світлоповертаючі) 

елементи – це необхідні елементи на 

автомобілях, велосипедах, спеціально

му одязі  пішохода, що повертають 

світло фар автомобіля і звертають 

увагу водія.

 Найефективніше розміщення

світлоповертаючих елементів –

якомога нижче до землі



Світловідбиваючі елементи. Де 
вони мають бути?



Видимість пішохода 
в залежності від одягу



Чому варто одягати дітей у яскравий 
одяг? - Яскравість – це помітність



Об’єкти на дорозі, що заважають 
водію вчасно побачити дитину: 

 неправильно припарковані автомобілі

 незаконно розміщені рекламні щити

 трансформаторні будки біля краю автодороги

 вибігаючи з-за такого об’єкту дитина

є зовсім невидимою для водія автомобіля.



Не зміниш світ навколо? 
Навчи дитину!

 Навчіть дитину завжди зупинятись перед переходом 
дороги (це має бути рефлекс). Цей простий рефлекс 
може врятувати вашу дитину.

 Навчіть дитину спокійно переходити дорогу, не бігти, 
не поспішати, навіть, якщо «від’їздить останній 
трамвай». 

 Навчіть дитину переходити дорогу прямо по переходу 
а не навскіс.

І пам’ятайте! Дитина буде повторювати вашу 
поведінку, тому все, чому ви навчите дитину – ви 

маєте демонструвати самі. 



Травми, що найчастіше 
отримує дитина-пішохід

Діти до 10 років, або ж автомобіль високий (джип, 
грузовик)- переважно травми верхньої частини тіла 
(голови, шиї,  грудної клітини тощо).  

Діти старші 10 років чи автомобіль більш низький 
(седан, купе)- до вищеописаних травм додаються ще 
травми нижніх кінцівок 

(часто відкриті переломи 

гомілок чи стегна).



Надання невідкладної допомоги 
дитині-пішоходу

1.Оцінка власної безпеки

2. Чи є допомога?

3.Перевірка свідомості постраждалого

4.За відсутності свідомості відкриття дихальних шляхів та 
перевірка наявності дихання

5.За наявності свідомості – огляд постраждалого та зупинка 
кровотеч,  що загрожують життю, психологічна підтримка.

6.За відсутності дихання – повідомити швидку допомогу про 
початок серцево-легеневої реанімації  та розпочати серцево-
легеневу реанімацію.

7.За наявності дихання – підтримка прохідності дихальних 
шляхів, огляд постраждалого та зупинка кровотеч, що 
загрожують життю.



Особливості психології дітей у 
контексті БДР. Чому, як і коли 
навчати дитину?

БДР!



Сіра речовина- аналіз

Біла речовина- інстинктивні 
дії, переважно спрямовані на 

збереження життя

Взаємодія-
свідомі реакції 
людини на все, 
що відбувається 

навколо

Мозок дитини- така ж 
кількість клітин як у дорослого, 
але вони функціонально незрілі.



Діти молодшого віку

несталість процесів головного мозку

+

активність, спрямована

на пізнання навколишнього світу

=

відволікання та схильність до

імпульсивної поведінки

В умовах дорожнього руху це може стати 
причиною катастрофи ціною в життя. 



Спрямовувйте увагу дітей на дорозі

- При наближенні до проїзної частини привчайте дитину
зупинятись. Це головне правило пішохода!!!

- Вчіть дитину дивитись. У дитини має бути вироблений
стійкий навик: перш ніж зробити перший крок з тротуару,
повертаємо голову і оглядаємо дорогу в усіх напрямках.

- Коли ви знаходитесь з дитиною на проїзній частині дороги –

- не поспішайте.

Слідкуйте за тим, як переходите

проїзну частину: не навскіс,

а строго перпендикулярно.



Спрямовувйте увагу дітей на дорозі

- Під час переходу дороги маленьку дитину необхідно міцно
тримати за руку (не за долоню, а за зап’ястя).

- Навчіть дитину помічати транспорт здалека, проводжати
його очима і оцінювати швидкість.

- Для оцінки швидкості транспортного засобу у дитини
необхідно розвивати окомір - помітивши в далечині автобус,
запропонуйте їй порахувати, на який рахунок (1,2,3,4…) той
доїде до певного місця.



Спрямовувйте увагу дітей на дорозі:
 Навчайте дитину визначати напрямок майбутнього руху

машини.

 Поясніть дитині, що, побачивши автобус на зупинці
протилежної сторони, не можна поспішати, бігти до нього
через дорогу, тому що це небезпечно.

 Навчайте дитину передбачати приховану небезпеку.

 Зупиніться біля транспорту, що стоїть і зверніть увагу дитини
на те, як він закриває огляд дороги, як з-за стоячого
автомобіля може виїхати інша машина.



5 головних причин ДТП з пішоходами:

 Перехід вулиці в невстановленому місці

 Вихід на проїжджу частину дороги з-за транспортних засобів.

 Перехід перед транспортом, що їде близько.

 Ходіння по проїжджій частині вулиці та дороги.

 Гра поряд з проїжджою частиною дороги.



Як розвивати увагу дітей
Ігри, що підвищують довільну концентрацію уваги:

 розрізані малюнки, рамки- вкладиші, пазли тощо;

 групові та парні ігри: “їстівне-неїстівне”, “ладушки”,
“не казати так і не казати ні”.



5 порад батькам, 
діти яких особливо неуважні:

- дивіться дитині в очі, коли 

говорите з нею

- акцент на тому, що дозволяєте, 

а не забороняєте

- використовуйте менше слів

- показуйте наочності

- хваліть за уважність



Пам’ятайте!

НЕ залякуйте дітей небезпеками на вулицях і дорогах. Страх
так само шкідливий, як необережність та безпечність.

Капюшон, шапка-ушанка, туго зав’язаний шарф сковують
рухи, погіршують слух, утруднюють поворот голови. Про це
необхідно пам’ятати і не «кутати» дитину. В темний час
необхідно вдягати дитину в яскравий одяг, зі
світловідбиваючими вставками, елементами.

Для “некерованих” дітей з 3-4-х років можна розпочати
роботу з психологом та використовувати формулу: СТОП-
ЗУПИНИСЬ-ПОДУМАЙ-ЗРОБИ



Формування умовних рефлексів
Дошкільнятам для рефлексу

переходити на зелене світло важливі
наочності - пройти 10 разів на зелене
світло.

У дітей, що гарно говорять
важливіше схвалення або пояснення
словами «вченими доведено».

Дитині 5-7 років треба розповісти
5-10 разів про необхідність проходити
на зелене світло, щоб вона робила це
свідомо.

Кількість вправ, необхідних для утворення системи
умовних реакцій у дітей різного віку.



У 5-6 років у дітей з’являється «страх» смерті в процесі їх
інтелектуального розвитку, з’являється розуміння понять
“час”, “життя”, дитині ще не до кінця зрозуміла таємниця
народження, але вона вже розуміє, що життя закінчується
смертю, у більш емоційних дітей це може викликати жахливі
відчуття страху.

АЛЕ не дивуйтеся, якщо дитина після відвідин музею
природної історії скаже:

"Мамочка, я тебе так люблю: 
коли ти помреш, я накажу набити 

з тебе опудало і буду тримати 
тебе в своїй кімнаті, щоб  завжди 

тебе бачити"



«Страшилки» не діють!
… або чому молодь не бояться смерті…

"... Уявлення дитини про те, що значить" бути мертвим ", не
має з нашим нічого спільного, крім словесного позначення.
Діти нічого не знають про страхіття розкладання, про
льодяний холод могил, про жах вічного небуття - про все те, з
чим настільки нестерпно миритися дорослим людям».

- Зігмунд Фрейд, «Життя та смерть»

Агов, батьки!
Не лякайте дітей смертю…

… це на них не діє.



У дошкільному віці діє формальний 
авторитет Батьки-Діти.

Накопичення дітьми власного досвіду і 
знань, певної соціалізації  призводить 
до зниження формального авторитету. 

Далі доводиться виробляти особистий 
авторитет. 



Моделі поведінки 

Користайтесь шансом поки 
дітки маленькі: 

1) розказуйте про БДР, 

2) активно демонструйте 
правильний приклад!



2 види пам’яті та сприйняття 
життєвих подій:
1. Швидка - існує від народження, вона фіксує первинне 

несвідоме  сприйняття подій (наприклад, пам’ять 
відчуття сильного страху та відчуття болю при зіткненні 
автомобілів, коли дитина являється пасажиром), при 
цьому відсутнє відчуття минулого часу. 

2. Автобіографічна - з'являється після двох років, коли 
дитина починає говорити. Вона є частиною свідомої 
реакції на подію - інформація аналізується,  зіставляється 
з власним досвідом, знаннями. За нормальних обставин 
первинна пам’ять є частинкою автобіографічної. При 
цьому спогади контрольовані, є суб'єктивне відчуття часу.



Психологічні травми дітей після ДТП

 страх,

 тривога,

 знервованість,

 страхітливі сновидіння.

Увага!!! Не бійтеся звернутись до дитячого психолога, щоб
дані симптоми не мали вкорінення і подальшого розвитку.



Психологічні травми дітей після ДТП
При ДТП (як при сильних психофізичних стресах) відбувається
величезний викид глюкокортикостероїдних гормонів, первинна
пам’ять не інтегрується в автобіографічну - спогади про травму
виринають самостійно разом з емоціями, що її
супроводжували.

Для того, щоб не виникали ці

неприємні відчуття дитина,

що пережила ДТП, уникає

спогадів про подію, вона

боїться знову їхати,

навіть - сісти в авто.



Психологічні травми дітей після ДТП

 фобії

 підвищена тривожність

 депресивні стани

 зниження якості життя дитини, 

успішності в навчанні

Ці випадки потребують допомоги психотерапевта або психолога,
можуть успішно лікуватися немедикаментозно .

Чим раніше звернутись - тим швидше дитина знову радітме життю!

Увага!!!



Запитання?



Дякую за увагу!


