
Правила поведінки на воді 
(заходи безпеки при купанні) 

 
 

1. Режим купання 
• Найбільш сприятливою для купання є безвітряна, сонячна погода з темпе-

ратурою повітря 22 градуси, та води – 17-19 градусів (у більш холодній воді 
знаходитися небезпечно). Купатися краще ранком або ввечері, коли сонце гріє, 
але немає небезпеки перегріву.  

• Плаваючи не перевтомлюйтеся. Плавати  можна не більше 20 хвилин, 
причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин. 
Якщо ви у воді відчуваєте, що втрачаєте сили, або тіло зводять судоми – не 
соромтеся, кличте на допомогу. 

• Не можна у воді доводити себе до ознобу. При переохолодженні у воді 
наступає різке рефлекторне скорочення різних м'язів, що може спричинити 
припинення дихання, втрату свідомості, судороги м’язів кінцівок тощо. Краще 
купатися декілька разів по 15-20 хвилин 

• Після тривалого перебування на сонці, коли периферичні судини 
сильно розширені для більшої тепловіддачі, заходьте у воду поступово, не 
пірнайте, можна спочатку декілька разів окунутися. Різка зміна температури 
дуже  небезпечна для людського організму. 

 
 

2. Місце купання 
•  Купатись треба на пляжах, водних станціях та інших, спеціально обладнаних 

для цього, місцях. Ці місця колективного відпочинку завжди мають необхідні 
засоби для надання допомоги потерпілим, та й коли поруч з вами багато людей, 
то в разі нещастя можна розраховувати на допомогу.  

•  Не ігноруйте обмежувальними знаками (буями) в місцях купання, адже  
вони показують акваторію воли з перевіреним дном, визначеною безпечною 
глибиною, там гарантована відсутність водовирів та  інших небезпек.  

•  Якщо немає поблизу обладнаного пляжу, треба вибрати  місце з твердим 
та чистим дном, поступовим ухилом. У воду заходьте обережно.  

•  Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора 
вода, рівне дно. Перший стрибок краще робити ногами вниз - "солдатиком". 
Не пірнайте в мілких та невідомих місцях, особливо з розбігу вниз головою – 
ви можете вдаритися об дно, знепритомніти та загинути. 

 
 



3. Організація купання 
•  Купання доцільно організувати таким чином, щоб за людиною, що у 

воді, персонально спостерігала інша людина з числа друзів, товаришів чи  
знайомих, що залишилась на березі водойми і яка, у разі потреби, могла б 
надати чи організувати необхідну допомогу. 

•  Купання дітей повинно проходити тільки під наглядом старших, які добре 
вміють плавати. Не залишайте біля води малят –  вони можуть оступитися і 
впасти, захлинутися водою або потрапити в яму.  

•  Поєднання віддиху на воді (купання) із вживання алкогольних напоїв 
категорично недопустимі (алкоголь, навіть в невеликих дозах, блокує нормальну 
діяльність головного мозку). 

•   Не запливайте далеко, особливо за буї, тому що можна не розрахувати 
своїх сил. Відчувши втому, не треба губитися і рватися якнайшвидше  доплисти 
до берега. Потрібно "відпочивати" па воді. Для цього обов'язково треба навчитися 
плавати на спині. Перевернувшись на спину і підтримуючи себе на поверхні 
легкими рухами рук і ніг, ви зможете відпочити. 

•  Не. треба перепливати водойми на суперечку. Довести своє уміння 
плавати можна пропливши кілька разів ту саму відстань поблизу берега. 

•  Якщо захопило течією, не намагайтеся з ним боротися. Треба плисти 
униз за течією, поступово (під невеличким кутом_ наближаючись до берегу. 

• Коли починає зводити ноги і хапає корч – не лякайтесь. Треба зануритися 
у воду і сильно потягти рукою на себе ступню за великий палець. 

•  Не губитися, навіть якщо потрапили у вир. Необхідно набрати побільше 
повітря в легені, зануритися у воду і, зробивши сильний ривок вбік, спливти. 

•  У водоймах із великою кількістю ряски потрібно намагатися плисти 
поблизу самої поверхні води, не чіпати рослини, не робити різких рухів. Якщо 
усе ж руки або ноги заплутуються стеблами, необхідно зупинитися (прийняти 
положення "поплавця", "спливання") і звільнитися від них. 

•  Дуже обережно плавати на надувних матрацах, автомобільних камерах 
і надувних іграшках. Вітром або течією їх може віднести дуже далеко від берега, 
а хвилею - захлеснути, із них може вийти повітря, і вони загублять плавучість. 

•  Купання з маскою, трубкою і ластами потребує особливої обережності. 
Не можна плавати з трубкою при сильному хвилюванні моря. Плавати треба 
тільки уздовж берега та обов'язково під постійним наглядом, щоб вчасно могла 
прийти допомога. 

•  Не наближатись до близько пропливаючих суден, човнів і катерів. 
 

Не нехтуйте правилами поведінки на воді.  
Будьте уважними! 

 
Штаб ЦЗ коледжу 


