
Тема уроку 13: Види електричних травм. 

Мета уроку: закріпити отриманні знання щодо виду електричних травм. 

Безпосередніми причинами ураження людей електричним струмом є 

наступні: 

– дотик до неізольованих струмоведучих частин електроустановок, 

які знаходяться під напругою, або до ізольованих при фактично пошкодженій 

ізоляції; 

– дотик до неструмовідних частин електроустановок або до електрично 

зв’язаних з ними металоконструкцій які опинилися під напругою; 

– дія напруги кроку; 

– ураження через електричну дугу. 

Тяжкість ураження людини у всіх перерахованих вище випадках 

визначається величиною струму, що проходить через її тіло. Величина 

струму через людину, в свою чергу, залежить від напруги під яку потрапляє 

людина, від опору тіла людини, від опору ізоляції фазних проводів відносно 

землі, від ємнісної складової мережі а також від конструкційних 

особливостей мережі живлення. 

В реальній лінії електропередач (повітряній чи кабельній) oпip ізоляції 

проводів відносно землі (rіз) розподіляється по всій довжині ліній 

електропередач – oпopнi, підвісні, натяжні ізолятори, ізоляція кабелю. Чим 

більше протяжність лінії електропередач, тим менший загальний oпip ізоляції 

проводів відносно землі. Необхідний oпip ізоляції регламентується чинними 

нормативами і відповідно до ПУЕ має бути щонайменше 0,5 МОм (1 кОм на 

вольт напруги). Ізоляція струмопровідних лінії електропередач виконується з 

діелектриків, питомий oпip яких внаслідок старіння ізоляції з часом, частого 

зволоження, забруднення, нагрівання, дії агресивного середовища тощо 

знижується. 

Кожна ділянка лінії електропередач, що знаходиться під напругою, крім 

опору ізоляції має певну ємність відносно землі. Ємнісна складова струму (С) 

через людину у разі потрапляння під напругу в розгалужених мережах може 

досягати небезпечних для людини значень. Наслідки ураження людини 

електричним струмом у випадку дотику її до металоконструкцій, які 

опинилися під напругою залежать від конструкційних особливостей мережі 

живлення, а саме, від кількості фаз і режиму нейтралі – ізольованої чи 

глухозаземленої. Дотик може бути одно- або двополюсним у однофазних 

мережах або у мережах постійного струму та одно- або двофазним у 

трифазних мережах. 

Охарактеризуйте за ознаками електричну травму: 

 електричні опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, 

електроофтальмія, механічні пошкодження – це? 

 ураження внутрішніх органів і тканин тіла – це? 

 плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді мозолей на поверхні 

шкіри в місці контакту із струмопровідними елементами – це? 



 просочування поверхні шкіри частинками металу під час його 

випаровування чи розбризкування під впливом електричного струму – 

це? Що при цьому відбувається із шкірою? 

 ураження при горінні електричної дуги зовнішніх оболонок очей 

потужнім ультрафіолетовим випромінюванням, яке енергійно 

поглинається клітинами організму і викликає в них хімічні зміни – це? 

 пошкодження під час різкого мимовільного скорочення м'язів під 

впливом струму, що проходить через людину – це? 

 збуджуюча дія електричного струму на живі тканини організму, яка 

проявляється у вигляді судорожних скорочень м'язів – це? 

 

Тема уроку 14: Надання допомоги при ураженні електричним струмом. 

Мета уроку: оволодіти навиками щодо надання первинної домедичної 

допомоги людині при ураженні електричним струмом. 

Заходи першої допомоги залежать від стану потерпілого після визволення 

його від електричного струму. Для визначення стану необхідно вжити таких 

заходів: 

 покласти потерпілого спиною на тверду поверхню; 

 перевірити наявність у потерпілого дихання; 

 перевірити наявність у потерпілого пульсу на сонній артерії; 

 з'ясувати стан зіниці, широка зіниця вказує на погіршення 

кровопостачання. 

У всіх випадках ураження електричним струмом виклик лікаря є 

обов'язковим незалежно від стану потерпілого. 

Якщо потерпілий знаходиться при свідомості, його треба покласти у 

зручне положення і до прибуття лікаря забезпечити спокій, обов'язково 

спостерігаючи задиханням і пульсом. Не можна дозволяти потерпілому 

рухатись, продовжувати роботу. Якщо лікаря швидко викликати не можна, 

необхідно терміново доставити потерпілого у медичний пункт. 

Якщо потерпілий знаходиться у непритомному стані, його необхідно 

покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати 

понюхати нашатирний спирт, бризнути на нього водою і забезпечити спокій. 

У той же час потрібно викликати лікаря. Якщо потерпілий дихає погано, 

рідко і судомно, йому необхідно робити штучне дихання і непрямий масаж 

серця. 

У разі відсутності в потерпілого ознак життя не можна вважати його 

померлим. Якщо в такому стані потерпілому не буде надано негайну першу 

допомогу у вигляді штучного дихання і зовнішнього масажу серця, то 

настане смерть. Оживлення організму, ураженого електричним струмом, 

може бути проведено кількома способами. Всі вони базуються на штучному 

диханні. Починати штучне дихання слід негайно після вивільнення 

потерпілого від електричного струму і проводити безперервно до досягнення 

позитивного результату. Штучне дихання необхідно робити безперервно, до 

прибуття лікаря. 



Переносити потерпілого до іншого місця треба тільки в тих випадках, 

коли йому, чи особі, яка надає допомогу, продовжує загрожувати небезпека. 

Ураженого електричним струмом можна визнати померлим тільки за 

наявності видимих тяжких зовнішніх ушкоджень: роздроблення черепа у разі 

падіння чи обпалення всього тіла. В інших випадках констатує смерть лише в 

лікарні. 
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