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Гр. 33 «Захист України» 

Урок 34 «Застосування турнікетів для кінцівок. Само- і взаємодопомога». 

Мета уроку:  

здобуття теоретичних знань щодо накладання турникетів для кінцівок; 

 

напрацювання алгоритму само- і взаємодопомоги при кровотечах. 

 

Хід уроку: 

Техніка накладання турнікета на верхню та нижню кінцівки.  

• Надягніть на кінцівку підігнану під її товщину петлю стрічки-липучки 

турнікета або щільно обгорніть стрічку-липучку навколо кінцівки й просуньте 

через пряжку; на руці протягніть вільний кінець стрічки турнікета тільки через 

ближнє півкільце пряжки, на нозі — крізь обидва отвори пряжки. Так турнікет 

не розпуститься, якщо його закрутити. Затягніть вільний кінець стрічки-

липучки так, щоб не можна було провести кінчики трьох пальців між паском і 

пораненою кінцівкою, та надійно приклейте його до турнікета.  

• Розмістіть турнікет у верхній третині плеча або стегна.  

• Закрутіть стержень (переважно тричі), поки кровотеча не зупиниться. 

Перевірте відсутність пульсу нижче поранення.  

• Закріпіть закрутку в кліпсі (ріжках-фіксаторах).  

• Закріпить стрічку для написання часу і вільним кінцем стрічки 

обгорніть її залишок навколо кінцівки через кліпсу та поверх стержня.  

• Запишіть час, коли було накладено турнікет.  

Послідовність накладання собі турнікета однією рукою на верхню 

кінцівку (праву та ліву)  

1) одягніть сформовану стрічкоюлипучкою петлю турнікета на поранену 

кінцівку. 

2) Міцно затягніть турнікет, потягнувши за край стрічки. 

3) Зафіксуйте стрічку навколо кінцівки до кліпси за допомогою 

двосторонньої липучки. 

4) Закрутіть стержень до зупинки артеріальної кровотечі та зникнення 

периферичного пульсу. 

5) Зафіксуйте стержень у кліпсі. Перевірте, чи зупинилася кровотеча, чи є 

пульс. 



6) Обгорніть залишок стрічки навколо кінцівки через кліпсу та поверх 

стержня. 

7) Зафіксуйте залишок стрічки за допомогою білої липучки. Напишіть 

час накладання турнікета на липучці. 

 

Послідовність накладання собі турнікета двома руками на нижню 

кінцівку:  

1) Одягніть турнікет навколо пораненої кінцівки, протягніть край 

стрічки через внутрішній отвір пряжки і міцно затягніть. 

2) Протягніть край стрічки через зовнішній отвір пряжки і міцно 

затягніть. 

3) Зафіксуйте стрічку навколо кінцівки до кліпси за допомогою 

двосторонньої липучки. 

4) Закручуйте стержень до зупинки артеріальної (яскраво-червоної) 

кровотечі й зникнення периферичного пульсу. Зафіксуйте стержень у 

кліпсі. Переконайтесь у відсутності кровотечі й периферичного 

пульсу. Якщо кровотеча не зупинилась, накладіть другий турнікет 

біля першого.  

5) Перевірте кровотечу та пульс. 

6) Напишіть час накладання турнікета на білій липучці.  

7) Підготуйте пораненого до транспортування. 

 У випадку непритомності або вираженої втрати сил унаслідок 

поранення, допомогу такому постраждалому повинен надавати стрілець-санітар 

взводу або військовослужбовець цього ж підрозділу, який перебуває поруч 

(взаємодопомога).  

Пріоритет у такій ситуації — особиста безпека того, хто надає допомогу. 

Поки він живий, у пораненого є шанс на порятунок.  

Перед тим як наблизитися до постраждалого, санітар має оцінити 

тактичну ситуацію, повідомити командира підрозділу про необхідність 

вогневого прикриття свого пересування, установити голосовий контакт з 

пораненим, попередити його про свою присутність. Залежно від тактичної 

ситуації наблизитися до пораненого можна переповзанням по-пластунськи або 

короткими перебіжками, пригинаючись.  

Отже, надаючи само- і взаємодопомогу на полі бою на етапі «під вогнем» 

основним завданням вважають зупинку масивної (критичної) зовнішньої 

кровотечі з ран верхньої і нижньої кінцівок. 

Контрольні запитання: 

1) Розкажіть техніку накладання турнікету на верхні та нижні кінцівки. 

 



Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 17 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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