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Тема: Розшук уражених у завалах, а також в будинках, які пошкоджені і 

горять. Рятування людей із завалених і пошкоджених захисних споруд. 

Контрольна робота. 

 

Матеріал до уроку 

Розшук уражених. Пошук постраждалих і надання їм домедичної 

допомоги є головним завданням рятувальників під час ліквідації наслідків НС. 

Перед проведенням робіт з пошуку та звільнення людей із завалів необхідно 

загасити пожежі, знеструмити лінії електромереж, вимкнути системи газо-, 

тепло-, водозабезпечення та каналізації. Пошук постраждалих розпочинають з 

ознайомлення з результатами розвідки, вивчення зони (місця) проведення 

робіт, характеру НС і визначення методики проведення пошуку. Мета пошуку 

— визначити місця знаходження, а також стан постраждалих у зоні НС. 

На початковому етапі пошуково-рятувальних робіт 

застосовують тактику «поверхнево-просторового» пошуку. Пошук ведуть у 

межах зони НС в легкодоступних місцях, насамперед звідки лунають прохання 

про допомогу. Перевага цієї тактики в тому, що одночасно можна охопити 

практично всю зону НС із застосуванням невеликої кількості технічних 

засобів і короткого часу. Недоліком є те, що потрібно чимало сил. 

Після того як знайдено та вилучено постраждалих з легкодоступних 

місць, застосовують тактику «визначення головних об'єктів». При цьому в 

загальній зоні НС виокремлюють місця, які мають пріоритет часу, тобто там 

виникла небезпека (вогонь, який поширюється, наявність продуктів згоряння, 

нестача кисню, загроза затоплення тощо). У цих місцях концентрують сили та 

засоби для пошуку та рятування постраждалих. 



Перевага цієї тактики в тому, що потрібно менше сил. Недоліком є те, 

що зменшується зона пошуку, отже, збільшується час. Якщо сил та засобів 

достатньо, то одночасно застосовують обидві тактики. 

Для скорочення часу проведення розшуку постраждалих потрібно 

користуватися такими загальними правилами: 

 послідовність вибору об'єктів для ведення пошуку заснована на 

принципі від простого до складного, тобто пошук ведуть у місцях, що 

мають незначні пошкодження та невеликий ступінь небезпеки; далі — з 

більшими тощо; 

 визначаючи місця найбільш вірогідного перебування постраждалих, 

необхідно мати на увазі час виникнення НС: у робочий час 

постраждалих буде більше на об'єктах та в установах і менше в 

житлових будинках, у неробочий — навпаки; 

 урахувати час перебігу НС, для того щоб зробити висновок, де шукати 

постраждалих. 

Якщо аварійна ситуація розвивалася так, що в людей був час тікати з 

небезпечної зони, то постраждалих слід шукати на шляхах евакуації 

(коридори, вихідні двері, вікна, сходові клітки). Якщо часу покинути 

небезпечну зону не було, то шукати потрібно на робочих місцях, у кімнатах, 

під плитами перекриттів, насамперед — у порожнинах; 

 пошук вести в тиші мінімум парами; 

 найперше визволяють живих, а в разі виявлення загиблих — їх не 

визволяють, а позначають місця, де їх знайшли. Загиблих виносять в 

останню чергу; 

 розшук триває, доки не визначено, що в зоні НС не залишилося ні живих, 

ні загиблих. 

Після вивчення зони проведення робіт і характеру НС рятувальники 

вибирають оптимальний метод пошуку постраждалих. 

До основних методів пошуку постраждалих належать такі: 

 візуальний, 



 акустичний (звуковий), 

 прочісування місцевості, 

 пошук слідами, 

 зондування, 

 опитування очевидців, 

 пошук з повітря, 

 пошук з використанням спеціальних приладів, тварин. 

Візуальний метод пошуку полягає в огляді місць, де можуть перебувати 

постраждалі. Огляд відбувається як із застосуванням спеціальних приладів 

(відеокамер та моніторів) так і без них. 

 

Система відеопошуку Olympus 

 

Візуальний розшук постраждалих 

Розшук постраждалих за допомогою собак. Для визначення місць, де 

є постраждалі під уламками, найефективніше використовувати спеціально 

натренованих собак, які реагують на живих людей. 

Для проведення пошуку таким методом рятувальники покидають зону завалу, 

а кінолог із собакою обстежує завали (іл. 34.3). Знайшовши постраждалого, 

собака подає кінологу знак голосом. Після цього кінолог кілька разів 

підходить до вказаного собакою місця з різних боків, і якщо собака продовжує 



вказувати на одне й те ж місце, кінолог позначає його спеціальним знаком (як 

правило, прапорцем). 

 

 Розшук постраждалих за допомогою тварин 

Після того як кінологи обстежили ділянку завалу, на неї заходять 

рятувальники й розпочинають роботи з проникнення в завали в означених 

місцях. 

Ефективність використання собак знижується, якщо повітря задимлене, 

відчутний запах будь-яких пахучих речовин. Пересуваючись завалами, 

тварини можуть травмувати лапи, тому періодично їх потрібно виводити із 

зони НС для відпочинку 

Тепловий метод пошуку полягає у визначенні місця, де є 

постраждалий, за допомогою тепла його тіла. Для цього використовують 

тепловізори. 

 

 Розшук постраждалого за допомогою тепловізора: 1 — вигляд об'єкта; 2 

— тепловий індикатор; 3 — відеокамера; 4 — монітор; 5 — зображення 

Акустичний метод пошуку використовують для прослуховування завалів. 

Розшук постраждалих здійснюють як із застосуванням спеціальних приладів 

— геофонів, так і без них. Геофони реагують на звук голосу, стук, серцебиття. 

Загальний вигляд геофона показано на іл. 



 

Загальний вигляд геофона: 1 — навушники; 2 — датчики; 3 — пульт; 4 

— котушка з кабелем; 5 — розгалуження; 6 — приймач речового сигналу; 

6 — магніт 

Порядок роботи з геофоном такий: рятувальник, який виконує пошук, 

приєднує датчики через розгалуження до пульта управління; розташовує 

датчики в тих місцях, де можливе перебування постраждалих; одягає 

навушники; переводячи ручку перемикача від одного номера датчика до 

іншого, спостерігає за показниками індикаторів, номери яких відповідають 

номерам датчиків.  

За показаннями індикаторів оператор визначає місце розташування 

датчика, який фіксує найбільший рівень шуму. Відтак оператор переміщає 

інші датчики, звужуючи коло пошуку, і встановлює більш точно джерело 

шуму. Після цього позначає місце ймовірного розташування постраждалого. 

Цей прилад встановлює голосовий зв'язок з постраждалими, для чого потрібно 

на місце, звідки лунає найгучніший звук, закріпити приймач звукового 

сигналу. 

Контрольна робота № 1 

1.Порушення нормальної роботи певного механізму, яке призводить до 

значних пошкоджень, знищення матеріальних цінностей, ураження та 

загибелі людей, має назву:  

А) аварія 

Б) надзвичайна ситуація 

В) катастрофа 



2.За своїм походженням НС поділяються на групи:  

вкажіть правильну відповідь 

А) природного характеру, техногенного, соціально-політичного та воєнного; 

Б) міського, районного, обласного, державного; 

В) аварії, дорожньо-транспортні пригоди, терористичні акти, стихійні лиха 

3.Хімічна зброя - це:  

А) зброя, уражальна дія якої грунтується на хімічних властивостях деяких 

речовин 

Б)  зброя масового ураження, дія якої грунтується на токсичних властивостях 

деяких хімічних речовин 

В) зброя масового ураження, дія якої грунтується на фізичних властивостях 

деяких речовин 

4.Біологічна зброя - це:  

А) спеціальні боєприпаси із засобами доставки, споряджені біологічними 

засобами 

Б) хвороботворні мікроорганізми, бактерії, віруси 

В) спеціальні прилади, споряджені хвороботворними грибками 

5.Усі відомі уражальні чинники ядерної зброї - це:  

А) світлове випромінювання, ударна хвиля, нервове хвилювання людей, 

ядерна зима 

Б) радіаційне зараження місцевості, електромагнітний імпульс, хімічне 

зараження повітря 

В) світлове випромінювання, ударна хвиля, проникна радіація, 

електромагнітний імпульс 

Г) ударна хвиля, пожежі, світлова хвороба, електромагнітні коливання 

6.Проникна радіація - це:  

А) ударна хвиля після вибуху ядерного боєприпасу, яка уражає все на своєму 

шляху і заражує місцевість 

Б) природне явище саморозпаду речовини, яке призводить до радіаційного 

забруднення місцевості 



В) потік гамма-випромінювання і нейтронів, що випускаються із зони і 

хмари ядерного вибуху 

7.Нейтронна зброя - це:  

А) різновид ядерної зброї; її основним уражальним чинником є проникна 

радіація 

Б) різновид ядерноїзброї; її основним уражальним чинником є ударна хвиля 

і світлове випромінювання 

В) ядерна зброя невеликої потужності для використання на обмежених 

територіях 

8.До отруйних речовин нервово-паралітичної дії належать:  

А) іприт 

Б) Бі-Зет 

В) синильна кислота, хлорціан 

Г) фосген 

Д) зарин, зоман, Х-гази 

9.До сучасних звичайних засобів масового ураження належать:  

А) запалювальна зброя, боєприпаси об'ємного вибуху, осколкові боєприпаси 

Б) стрілецька зброя 

В) авіаційні бомби і артилерійські снаряди 

Г) хімічні боєприпаси, сильнодіючі отруйні речовини 

Д)протитанкові керовані ракети, автоматичні гармати, самохідна артилерія  

10. Назвіть основний нормативно-правовий документ, який регулює 

відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій  

 

11. При якому надлишкового тиску ударної хвилі у людей виникають тяжкі 

травми та ураження (сильні контузії, переломи, враження внутрішніх 

органів)  

 

Домашнє завдання: написати конспект та виконати контрольну роботу 



За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 

 


