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Гр. 33 «Захист України» 

Урок 31 «Винесення пораненого з небезпечної зони двома санітарами». 

Мета уроку:  

відпрацювання практичних дій щодо винесення пораненого з небезпечної 

зони двома санітарами; 

здобуття навичок щодо безпечного транспортування пораненого. 

 

Хід уроку: 

Два санітари-носії, які працюють разом, утворюють ланку. Вони мають 

уміти використовувати різні способи винесення постраждалих із поля бою і 

обов’язково взяти до уваги характер поранення, щоб застосувати оптимальний 

спосіб, який не загрожує додатковою травматизацією або повторним 

пораненням.  

Цей спосіб застосовують у зоні обстрілу, бо він не потребує тривалої 

підготовки. Удвох виносити пораненого легше, ніж одному, але в момент 

обстрілу це дуже зручна групова мішень.  

Для запобігання додаткових уражень санітариносії можуть вести вогонь у 

відповідь. 

 Спосіб винесення пораненого за плечі та ноги або «один за одним»  не 

потребує часу на підготовку, і тому його доцільно застосувати в зоні обстрілу. 

Особливо він зручний для використання у вузьких місцях (ходи сполучення, 

траншеї, підвали тощо).  

Щоб винести пораненого на руках, санітари-носії створюють сидіння за 

допомогою трьох або чотирьох рук. Якщо поранений непритомний або не 

може триматися за шиї санітарів-носіїв, вони стають біля нього обличчям один 

до одного, кожний опускається на одне коліно (санітар-носій з лівого боку — 

на ліве, з правого — на праве), підкладають під сідниці постраждалого 

«замок» з трьох рук як сидіння (четверта рука одного із санітарів-носіїв, яка 

покладена на плече другого, буде опорою для спини постраждалого) і 

піднімаються для руху в повний зріст.  

За відносно доброго стану пораненого, коли він може трохи підвестися, 

сісти на руки санітарів і триматися за шию, застосовують для сидіння «замок» 

із чотирьох рук. Найчастіше на руках перед собою пораненого переносять на 

невелику відстань перед укладанням на ноші. Ланка санітарів-носіїв винесе 

пораненого з небезпечної зони значно швидше і з меншими зусиллями, ніж 

один носій. Але вона беззахисна під час обстрілу супротивником і тому 



потребує додаткової вогневої підтримки воїнів свого підрозділу. Крім цього, 

старший ланки повинен давати чіткі команди для забезпечення узгоджених 

дій.  

Винесення пораненого на санітарних ношах ланкою санітарів-носіїв під 

вогневим прикриттям.  

У певних випадках, наприклад у разі підозри на травму хребта, виникає 

необхідність винесення пораненого із зони обстрілу на ношах. Перед цим 

постраждалого укладають на ноші безпосередньо на місці поранення або після 

перенесення на руках перед собою. На місці поранення, під час укладання 

«накочуванням», ноші ставлять до здорового боку пораненого, санітари-носії 

підходять з протилежного боку і підкладають руки під його спину, поперек, 

сідниці та гомілки, потім обережно перекочують пораненого на ноші.  

За необхідності, постраждалого після перенесення на руках перед собою 

відразу ж укладають на ноші для винесення з небезпечної зони. 

Використовуючи вогневе прикриття, ланка санітарів-носіїв може переносити 

постраждалих на ношах на значно більші віддалі, ніж на руках.  

Пораненого несуть ногами вперед, щоб санітар-носій, який іде ззаду, 

контролював його стан, спостерігаючи за обличчям й очима. Під час підйому 

вгору пораненого несуть уперед головою, щоб не опускати її нижче ніг 

Якщо санітарів-носіїв двоє, старший іде позаду, якщо четверо — старший 

у найкращій позиції для спостереження за станом пораненого (біля його 

правого плеча). Перед винесенням носії опускаються на коліно, яке ближче до 

нош, та беруться за ручки. За командою старшого, носії піднімають ноші і 

рухаються вперед. Під час винесення важкопораненого носіями бойовий 

медик взводу може особисто контролювати його стан, рухаючись поруч. Такі 

дії доволі небезпечні й потребують тривалої вогневої переваги воїнів свого 

підрозділу. 

Контрольні запитання: 

1) Розкажіть, як можна винести пораненого з поля бою ланкою 

санітарівносіїв. Які особливості використання кожного із цих способів? 

Групою з трьох осіб продемонструйте кожен з описаних вами способів. 

2)  З якою умовою і як здійснюють винесення пораненого на санітарних 

ношах з поля бою? Опишіть способи укладання пораненого або пораненої 

на ноші. Підготуйте санітарні ноші для використання і укладіть на них 

однокласника (однокласницю), який імітує пораненого. Опишіть способи 

укладання пораненого або пораненої на ноші. 

 



Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 16 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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