
16.11.2020 

Гр. 34 «Захист України» 

Урок 29 «Практичне відпрацювання дій під час надання допомоги на етапі 

під вогнем». 

Мета уроку:  

відпрацювання практичних дій з надання домедичної допомоги на етапі під 

вогнем; 

здобуття навичок із застосування засобів для зупинки кровотечі та польового 

пожежогасіння. 

 

Хід уроку: 

Рекомендації з тактичної допомоги пораненим в умовах бойових дій для 

всіх військовослужбовців (ТССС) від 28.08.2017 виокремлюють такий план 

дій для етапу «Допомога під вогнем»:  

1. Відкрийте вогонь у відповідь та знайдіть укриття.  

2. Накажіть пораненому продовжити (або очікуйте від нього) виконання 

бойового завдання, якщо це можливо.  

3. Накажіть пораненому рухатись в укриття і надати собі допомогу, якщо 

це можливо.  

4. Намагайтесь уникнути значних додаткових травм у пораненого.  

5. Витягніть пораненого з автомобіля чи будівлі, які горять, та перемістіть 

у відносно безпечне місце. Після цього зробіть усе можливе, щоб припинити 

горіння на пораненому.  

6. Зупиніть загрозливу для життя зовнішню кровотечу, якщо це тактично 

можливо.  

Для цього потрібно:  

– наказати пораненому самостійно зупинити кровотечу, якщо це 

можливо;  

– застосувати рекомендовані Комітетом TCCC турнікети для кінцівок з 

метою зупинки кровотечі в місцях, які анатомічно доступні для їх 

використання;  

– накласти турнікет для кінцівок поверх одягу чітко проксимально 

(ближче до тулубу) від місця кровотечі.  



Якщо місце загрозливої для життя кровотечі не очевидне, розмістити 

турнікет «високо та щільно» (якомога ближче до серця) на пошкодженій 

кінцівці та перемістити пораненого в укриття.  

7. Забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого краще 

відкладіть до етапу «Допомога в тактичних умовах». 

 

Контрольні запитання: 

1) Якою є послідовність дій щодо пораненого в червоній зоні?  

2) Якими є особливості переміщення пораненого з-під обстрілу 

супротивника в зону укриття?  

3) У чому полягає домедична допомога в червоній зоні?  

4) У чому полягає план дій на етапі «Допомога під вогнем»? 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 15 підручнику «Захист Вітчизни». Рівень стандарту: підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти/А.А. Гудима, К.О.Пашко, 

І.М.Герасимов, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. – Тернопіль: Астон, 2019.  

Для надсилання фотоконспектів прошу використовувати Viber 

+380934687823 або e-mail: gypz42@gmail.com. До фото конспектів 

прошу додавати фото обкладинки зошиту для конспектування з 

прізвищем та номером групи. 
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