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Воєнний час – період, коли вчителям, батькам, дітям постійно треба пристосовуватися до 
нових обставин. Зміни торкнулися формату навчання – офлайн/онлайн, змісту навчальних 
програм і методів викладання.

Сьогодні діти мають знати про ризики, пов’язані з надзвичайними ситуаціями та вибуховими 
предметами. Ці знання убезпечать їхнє здоров’я та життя і після завершення бойових дій.
Для інформування дітей про ці ризики Фонд Східна Європа спільно з Державною службою 
з надзвичайних ситуацій розробив відеоурок «Обережно: міни» для учнів 5–9 класів.

Для того, щоб органічно «вписати» цей відеоурок у навчальний процес, ми також підготу-
вали методичні рекомендації для освітян.

Вони допоможуть провести урок якомога ефективніше і цікавіше. Зокрема, «Методика 
проведення уроку з мінної безпеки для учнів 5–9 класів» містить покроковий план уроку 
та поради для підготовки, вправи та завдання, які допоможуть учням засвоїти матеріал, 
додаткові матеріали.

˃.

{ }
Методика створена Фондом Східна Європа в межах Програми «Онлайн-заняття з безпеки для дітей» 
та стала можливою завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці 
американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цієї методики не обов’язково 
відображає погляди USAID та Уряду США.

Методику підготувала Каріна 
Кальник, освітня консультантка, 
експертка з громадянської освіти.

Погоджено Державною 
службою з надзвичайних 
ситуацій України.
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МІННА БЕЗПЕКА
План уроку
Мета уроку

Сформувати в учнів і учениць знання і навички з основ мінної безпеки. В результаті уроку 
учні та учениці мають знати види вибухонебезпечних предметів (ВНП), уміти їх розрізняти, 
розуміти алгоритм дій при виявленні ВНП, уважніше ставитися до фізичного середовища, 
в якому вони перебувають.

Загальний опис уроку

Урок відбувається в інтерактивному форматі із залученням учнів та учениць до опрацю-
вання матеріалу через форми активного навчання. Під час уроку учні та учениці перегля-
дають відеоматеріал, беруть участь у дискусії та практичній вправі. Теми, які розглядають 
на уроці:

• види ВНП;
• дії при виявленні підозрілого предмету або ВНП;
• дії при поверненні додому, де тривали бойові дії або будинок був пошкоджений;
• прогулянки територією, де тривали бойові дії або перебували ворожі війська;
• місця ймовірного мінування та забруднення ВНП.

Формат уроку

Урок розрахований для проведення як в офлайн-, так і онлайн- форматі.

Тривалість уроку

45 хвилин

Підготовка до уроку

Перед проведенням уроку необхідно завантажити <відеоматеріал>, який буде використа-
ний на уроці. Також під час уроку вам знадобляться додатки до уроку № 1 «Історії», № 2 
«Прогулянка Україною» і № 3 «Підказка з мінної безпеки».

Кроки уроку

Крок 1. Вступ (3 хв)
• Розкажіть учням та ученицям, що із вторгненням росії в Україну багато місць стали небез-

печними. Тому ми маємо бути більш уважними до середовища, в якому перебуваємо, щоб 
вберегти своє життя чи життя інших людей від небезпеки.

• Запитайте, чи знають вони, які бувають вибухонебезпечні предмети (ВНП), де на них мож-
на натрапити і що робити, якщо натрапив на них.

• Поясніть, що сьогодні вони будуть переглядати відео про дівчинку, яка, як і вони, через ро-
сійське вторгнення опинилася у небезпеці через ВНП. А після цього вони вирушать у вірту-
альну прогулянку різними місцями України і потраплятимуть у ситуації, де їм потрібно буде 
визначити, як вдіяти.

https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-031+sept2022/about
https://docs.google.com/presentation/d/1G67HBvtWb5oBq90QbhtGhkuImyvslg3o/edit?usp=sharing&ouid=115144138457765667245&rtpof=true&sd=true
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Крок 2. Перегляд відео (20 хв)
• Перегляньте відео.

Крок 3. Групова дискусія (5 хв)
• Запитайте, що нового вони дізналися. Як треба поводитися, якщо натрапляєш на ВНП?

Крок 4. Вправа «Прогулянка Україною» (10 хв)
• Поясніть, що зараз вони вирушать у віртуальну прогулянку різними місцями України і по-

траплятимуть в різні ситуації, де їм потрібно буде визначити, як вдіяти. Скористайтеся 
додатками до плану уроку № 1 «Історії» і № 2 «Прогулянка Україною».

• Покажіть слайди № 2 і № 3 (додаток до плану уроку № 2) і ознайомте з історією № 1 (до-
даток до плану уроку № 1). Проведіть обговорення, попросивши учнів обґрунтувати свої 
думки.

• Покажіть слайд № 4 і ознайомте з історією № 2. Проведіть обговорення, попросивши учнів 
обґрунтувати свої думки.

• Покажіть слайди № 5 і № 6 і ознайомте з історією № 3. Проведіть обговорення, попросив-
ши учнів обґрунтувати свої думки.

• Покажіть слайд № 7 і ознайомте з історією № 4. Проведіть обговорення, попросивши учнів 
обґрунтувати свої думки.

• Покажіть слайд № 8 і ознайомте з історією № 5. Проведіть обговорення, попросивши учнів 
обґрунтувати свої думки.

Крок 5. Рефлексія (5 хв)
• Обговоріть з учнями такі питання:

◦ Що вам найбільше запам’яталося під час уроку? Що найбільше вразило?
◦ В яких місцях у вашому середовищі ви можете натрапити на ВНП?
◦ Що ви запам’ятали про те, що потрібно робити, якщо натрапив на ВНП?
◦ Яких місць краще уникати, щоб не натрапити на ВНП?

Крок 6. Додаткові ресурси (2 хв)
• Поділіться з учнями та ученицями скороченою інформацією з теми «мінна безпека» (до-

даток № 3 «Підказка з мінної безпеки»).
• Натрапляння на ВНП – це один із прикладів надзвичайної ситуації, в якій життя і здоров’я 

учнів зазнають небезпеки. Проте існують й інші небезпечні ситуації (наприклад, пожежа, 
обвал будівель, хімічне отруєння тощо), які загрожують життю і здоров’ю. Запропонуйте 
учням пройти онлайн-курс про надзвичайні ситуації, де вони навчаться, як поводитися 
в разі потрапляння в такі ситуації.
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ДОДАТОК  
ДО ПЛАНУ УРОКУ №1: 
«ІСТОРІЇ»

ІСТОРІЯ 1. КУДИ НЕ МОЖНА ХОДИТИ. 

Мета: учні мають запам’ятати місця, які є небезпечними для відвідування через російське 
вторгнення. Небезпечні місця є як на деокупованих територіях, так і тих, де не відбувалося 
військових дій.

< >Сценарій

(слайд №2) Ви приїхали до бабусі в 
село, яке було окуповано росіянами. 
Там ви зустрілися із друзями, які під 
час окупації залишалися в селі. Вони 
запропонували вам сходити на «екс-
курсію» в ліс і показати розбитий 
танк. Ваші дії?

Учні мають розповісти, до яких дій 
вдаватимуться у такій ситуації. У 
разі необхідності скеруйте їх у пра-
вильному напрямку.
Коли учні дадуть відповідь на 
кшталт «я відмовлюся, бо це небез-
печно», додайте до історії ще одну 
умову: (слайд №3) «Друзі продовжу-
ють вас вмовляти і кажуть, що це 
безпечно, бо біля танку немає знаку 
«Небезпечно: міни». Ваші дії?»
Додаткові запитання до учнів:
• Чому така прогулянка небезпечна?
• Куди ще небезпечно ходити на 

деокупованих територіях? (Однією 
з відповідей обов’язково має бути 
«знак «Небезпечно: міни»)

• Чи можете ви натрапити на ви-
бухонебезпечні предмети у містах, 
які не були окуповані росією?

Для вчителя/вчительки
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ІСТОРІЯ 2. СНАРЯД 

Мета: учні мають засвоїти алгоритм дій при виявленні ВНП і вміти їх застосувати.

ІСТОРІЯ 3. ГРИБ

Мета: учні мають засвоїти, як підготуватися до безпечної подорожі у місця, які становлять 
небезпеку.

< >Сценарій

(слайд №4) Ви гуляєте із собакою і 
вирішили змінити свій звичний марш-
рут – пройтися коло річки. Там ви 
побачили такий предмет. Ваші дії?

Учні мають розповісти, до яких дій 
вдаватимуться у такій ситуації. У 
разі необхідності скеруйте їх у пра-
вильному напрямку.
Додаткові запитання до учнів:
• Що це за предмет?
• Яка відстань є безпечною?
• За яким номером потрібно зателе-

фонувати?
• Уявімо, що ви додзвонилися до 

101. Що ви їм скажете?

Для вчителя/вчительки

< >Сценарій

(слайд №5) Батьки хочуть поїхати 
з вами на прогулянку в міський парк, 
але ви знаєте, що перебувати в 
деяких парках може бути небезпечно. 
Ваші дії? 

Учні мають розповісти, до яких дій 
вдаватимуться у такій ситуації. У 
разі необхідності скеруйте їх у пра-
вильному напрямку.
Додаткові запитання до учнів:
• Як дізнатися, чи безпечно перебу-

вати у тому чи іншому парку?
• Що потрібно взяти із собою на таку 

прогулянку?
Коли ви закінчите обговорення, 
додайте до історії трохи гумору: 
(слайд №6) «Ви дізналися, що в цей 
парк їхати безпечно, приїхали туди і 
знайшли там такий предмет. Ваші 
дії?»

Для вчителя/вчительки
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ІСТОРІЯ 4. ІГРАШКА

Мета: учні мають запам’ятати, що небезпечними можуть бути не тільки незнайомі предме-
ти, а й знайомі. Учні мають засвоїти алгоритм дій при виявлені ВНП.

ІСТОРІЯ 5. НЕВІДОМИЙ ПРЕДМЕТ 

Мета: учні мають засвоїти, що ВНП можуть мати вигляд невідомих їм предметів, і з ними 
також потрібно вміти правильно поводитися.

< >Сценарій

(слайд №7) Ви гуляєте з друзями у 
дворі. Поряд із вами на дитячому май-
данчику бавляться діти. Вашу увагу 
привернула ця іграшка – ви до цьо-
го її тут не бачили, з нею ніхто не 
грався, і вона здалася вам підозрілою. 
Ваші дії? 

Учні мають розповісти, до яких дій 
вдаватимуться у такій ситуації. У 
разі необхідності скеруйте їх у пра-
вильному напрямку.
Додаткові запитання до учнів:
• Ви знали, як поводитися у такій 

ситуації, і ваші дії вберегли життя 
тих, хто був на майданчику. А що 
іще ви могли б зробити, щоб діти 
на майданчиках не стали жертва-
ми таких «іграшок»?

Для вчителя/вчительки

< >Сценарій

(слайд №8) Ви їдете на велосипеді до 
магазину і побачили такий предмет. 
Ваші дії? 

Учні мають розповісти, до яких дій 
вдаватимуться у такій ситуації. У 
разі необхідності скеруйте їх у пра-
вильному напрямку.
Додаткові запитання до учнів:
• Чому б одразу не зробити фото 

предмету?
• Чому не можна торкатися пред-

мету?

Для вчителя/вчительки
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ДОДАТОК  
ДО ПЛАНУ УРОКУ №2:  
«ПРОГУЛЯНКА 
УКРАЇНОЮ»

<Матеріал для візуального супроводу>  
вправи «Прогулянка Україною»:
Слайди 2-3 – візуальний супровід Історії 1  
«Куди не можна ходити»
Слайд 4 – візуальний супровід Історії 2 «Снаряд»
Слайди 5-6 – візуальний супровід Історії 3 «Гриб»
Слайд 7 – візуальний супровід Історії 4 «Іграшка»
Слайд 8 – візуальний супровід Історії 5  
«Невідомий предмет»

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ][ 3 ]

[ 6 ][ 5 ]

[ 8 ][ 7 ]

https://docs.google.com/presentation/d/1G67HBvtWb5oBq90QbhtGhkuImyvslg3o/edit?usp=sharing&ouid=115144138457765667245&rtpof=true&sd=true
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ДОДАТОК  
ДО ПЛАНУ УРОКУ №3:  
«ПІДКАЗКА  
З МІННОЇ БЕЗПЕКИ»

Види вибухонебезпечних предметів

• Вибухові речовини – хімічні з’єднання або суміші, що вибухають під впливом певних зо-
внішніх дій (нагрівання, удару, тертя, вибуху іншого вибухового пристрою).

• Боєприпаси: ракети і бойові частки ракет, авіаційні бомби, торпеди, артилерійські боєпри-
паси (снаряди, міни), інженерні боєприпаси (протитанкові й протипіхотні міни), ручні грана-
ти, стрілецькі боєприпаси (патрони до пістолетів, карабінів, автоматів, кулеметів тощо).

• Піротехнічні засоби: патрони (сигнальні, освітлювальні, імітаційні, спеціальні), вибухові 
пакети, петарди. 

• Ракети (освітлювальні, сигнальні): гранати, димові шашки.
• Саморобні вибухові пристрої – це пристрої, у яких застосований хоча б один елемент 

конструкції саморобного виготовлення: саморобні міни-пастки, міни-сюрпризи, що імітують 
предмети домашнього побуту, дитячі іграшки або речі, паспорт – що привертають увагу.

Увага! Практично всі вибухові речовини – отруйні, вибухають від 
механічних дій і нагрівання. З ними треба поводитися суперобе-
режно та уважно!

{ }
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<Найбільш поширені вибухонебезпечні предмети>

https://drive.google.com/drive/folders/1AQWS_CYHPf9jXidNoDYPg4ZrpSVemoQg
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Що робити, коли виявив/-ла підозрілий або вибухонебезпечний предмет

1. Зупиніться та заспокойтеся; роздивіться навколо й оцініть, чи є інші небезпеки поблизу.
2. У жодному разі не чіпайте предмета, не намагайтеся самостійно знешкодити його, не за-

ливайте рідинами, не засипайте ґрунтом, не накривайте.
3. Припиніть усі роботи в місці, де виявили предмет (попросіть дорослих заглушити двигун, 

якщо вас привезли на машині).
4. Не паліть, не користуйтеся засобами радіозв’язку чи мобільними телефонами біля пред-

мета.
5. Відійдіть на безпечну відстань (100–300 метрів) тим самим шляхом, яким ви йшли раніше; 

якщо це неможливо, зайдіть в укриття або за міцну огорожу.
6. Запам’ятайте місце, де ви бачите предмет.
7. Відійшовши на безпечну відстань, повідомте про знахідку підрозділам ДСНС (101) або по-

ліції (102).
8. За можливості, перебуваючи на достатній відстані, зробіть фото предмета та місця його 

розташування.
9. Попередьте перехожих про ймовірну небезпеку: можна зробити табличку чи повісити 

на паркан або дерево яскраву ганчірку або скотч.
10. Дочекайтеся приїзду спеціалістів і вкажіть місце розташування цього предмета.

Повернення додому, де були бойові дії або будинок був пошкоджений

Міни можуть бути і на територіях, які не були окуповані росіянами і де не тривали активні 
бойові дії. Якщо ж ви повертаєтеся на деокуповану територію або з якихось причин про-
довжуєте проживати у зоні бойових дій, запам’ятайте та чітко дотримуйтеся правил мінної 
безпеки.

1. Звертайте увагу на офіційні встановлені знаки. Якщо ви бачите знаки, зроблені людьми 
з підручних засобів, цю територію теж сприймайте як заміновану. Оминайте колишні вій-
ськові позиції, оборонні укріплення, залишки військової техніки, покинуті будинки та спору-
ди. Не ходіть лісами та полями.

2. Не торкайтеся невідомих предметів. Небезпечним може бути навіть те, що має безпечний 
вигляд. Зашкодити можуть не лише міни, а й боєприпаси, які впали на землю і не розірва-
лися, вибухонебезпечні предмети або навіть їхні уламки, стріляні гільзи, снаряди, набої 
тощо.

3. Будьте проінформовані. Навчіться розрізняти види небезпечних предметів. Слід розу-
міти, що зазвичай такі об’єкти – маскувального кольору: зеленого, коричневого, сірого. 
А міни чи снаряди бувають різної форми: і прямокутні, і круглі, і квадратні, і довгасті. Крім 
того, спрацьовують вони теж від різного: деякі від натискання, інші – від розриву дроту, від 
електричного сигналу чи просто вашого руху.

Перелік місць підвищеного ризику, яких варто уникати:

• Міни часто встановлюють на військових позиціях і лініях протистояння та навколо них. 
Можна їх знайти в цивільних будівлях, які використовували як командні або спостережні 
пункти, у місцях відпочинку армії та навколо них, у зонах засідок, поблизу блокпостів.

• Об’єкти критичної інфраструктури: аеропорти, мости, заводи, склади тощо.
• Зруйновані будівлі та транспортні засоби, обладнання.
• Транспортні маршрути. Міни можна знайти на стежках, дорогах, коліях, перехрестях, а та-

кож в уламках або брухті вздовж маршруту.
• Окремі цивільні об’єкти. Вибухові пристрої також можна знайти на переправах через річки, 

у колодязях, водозаборах, у сільськогосподарських угіддях, у виноградниках, садах, в ад-
міністративних будівлях і офісах, на кладовищах.
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Запам’ятай сам(–а) та роз’ясни небезпеку молодшим

Міни-пастки вороги можуть встановлювати де завгодно, маскуючи їх під різні предмети. 
Це можуть бути мобільні телефони, дитячі іграшки, сумки, коробки з гуманітарною допо-
могою, пачки цигарок, зброя, обкладинки документів тощо. Російські загарбники мінують 
іграшки та блискучі предмети, щоб привернути увагу саме дітей.

Що потрібно знати дітям до семи років

• є небезпечні предмети, які можуть вибухати;
• який вигляд мають міни та інші небезпечні предмети;
• який вигляд мають знаки, які попереджають про небезпеку;
• основні правила безпечної поведінки.

Пояснюйте їм, чому важливо:
• бігати і бавитися тільки у знайомих і безпечних місцях;
• триматися подалі від узбіч, пустирів, посадок, зруйнованих споруд, покинутої техніки та по-

переджувальних знаків;
• бути уважними; помітивши небезпечний предмет, у жодному разі не чіпати його, не намага-

тися принести, щоб показати батькам або друзям, не кидати в нього чимось навіть здале-
ку;

• розповідати дорослим про підозрілі предмети.

Прогулянки на території, де були бойові дії або ворожі війська

Основні ознаки, які вказують на підозрілий предмет:
• предмет розташований у людних місцях без нагляду;
• від предмета чути підозрілі звуки;
• предмет схожий на боєприпаси чи піротехнічні вироби;
• наявність розтяжок, дротів, мотузок, скотчу, що тягнуться від предмета;
• наявність джерел живлення;
• характерний запах (гасу, розчинника, пально- мастильних і хімічних речовин тощо);
• підозрілі предмети у дверях, вікнах, на дереві закріплені за допомогою дроту, мотузок, 

важелів, шнурів тощо.

Як зменшити ризик потрапляння у зону мінування

Якщо ви рухаєтеся пішки:
• Дізнайтеся з офіційних джерел, чи є територія безпечною. Завжди збирайте свіжу інфор-

мацію, плануючи свій маршрут. Якщо є ділянка, про яку ви знаєте або підозрюєте, що вона 
замінована, уникайте її.

• Завжди носіть із собою аптечку.
• Під час руху групою відстань між членами групи має становити близько 25 метрів.
• Ніколи не ходіть по зарослих ділянках. Замість цього тримайтеся тротуарів і доріжок, яки-

ми часто користуються.
• Не заходьте в покинуті будівлі та не відвідуйте безлюдних місць.
• Не торкайтеся підозрілих предметів, а тим більше – мін та снарядів. Ніколи не піддавай-

теся спокусі забрати «сувеніри» із зони бою – ви цілком можете активувати нестабільний 
снаряд або запустити міну-пастку, розроблену спеціально для привернення вашої уваги.

• Не знімайте знищеної військової техніки. Під час удару бронебійні снаряди можуть випаро-
вувати токсичні речовини, їх не можна вдихати!

• Тримайтеся якомога далі від армійської техніки.
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• Обирайте маршрути, якими не їздить армійська техніка.
• Якщо ви випадково натрапили на те, що, на вашу думку, є вибуховим пристроєм, нічого 

з ним не робіть. Просто відійдіть на безпечну відстань і попередьте перехожих. Повідомте 
про свою знахідку в екстрену службу.

Місця ймовірного мінування та забруднення вибухонебезпечними предмета-
ми та залишками війни

Окупанти встановлюють міни-пастки, мінують інфраструктурні об’єкти, приватне житло. Та-
кож вони вдаються до дистанційного мінування. Для цього у них є система «Зємлєдєліє», 
яка мінує територію на відстані від 5 до 15 кілометрів. Неприємні «сюрпризи» російські 
військові залишають не тільки в будинках, а й у парках, лісах і просто на вулицях. Деякі 
розтяжки спеціально маскують. Часто вони бувають біля окопів, траншей, на місцях «при-
льотів», біля зруйнованих автомобілів та будівель, біля залишків військової техніки. Також 
в Україні замінована велика територія сільськогосподарських полів. Особливо обережно 
слід пересуватися місцевістю, де були «прильоти» ворожих ракет, навіть якщо це – Центр 
або Захід України, де не тривають активні бойові дії. На таких територіях є загроза вибу-
хів касетних боєприпасів. Їх росіяни скидають із повітря снарядами артилерії, ракетами, 
бомбами. Всередині касети є велика кількість маленьких елементів ураження, які розліта-
ються і вражають широку площу. Та не всі ці мінібомби вибухають одразу від удару. Близь-
ко чверті з них можуть залишатися на землі та становити небезпеку для людей протягом 
місяців, років або навіть десятиліть після війни. Касетні боєприпаси можуть бути схожими 
на банки з-під напоїв або термоси (автомобільні масляні фільтри). Також рф використовує 
морські міни у Чорному морі як безконтрольні дрейфувальні боєприпаси. Вони загрожують 
цивільним суднам та їхнім екіпажам на території не тільки Чорного та Азовського морів, а й 
Керченської та Чорноморських проток.

Корисні посилання
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