
Тема уроку 19: Електричні травми, їх види 

Мета: засвоїти знання щодо впливу електрики на організм людини. 

Хід уроку 

Електричні травми – це ураження тканин і органів внаслідок проходження 

струму чи впливу променів електродуги на людину. Електротравми умовно 

поділяють на місцеві та електричні удари. 

Місцева електротравма – це локальне ушкодження цілісності тканин тіла, 

кісток під впливом електроструму, електродуги. Наслідком місцевих 

електротравм є електричні опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, 

електроофтальмія, механічні пошкодження. Електричні опіки можуть 

бути поверхневими (ураження шкіри) та внутрішніми. Внутрішні опіки 

призводять до ураження внутрішніх органів і тканин тіла. Електричні опіки 

виникають внаслідок нагрівання тканин тіла людини струмом величиною 

більше 1 А. 

Електричні знаки – це плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді 

мозолей на поверхні шкіри в місці контакту із струмопровідними елементами. 

Електричні знаки безболісні і через деякий час зникають. Електрометалізація 

шкіри – це просочування поверхні шкіри частинками металу під час його 

випаровування чи розбризкування під впливом електричного струму. Уражена 

ділянка жорстка на дотик і має забарвлення, характерне для кольору металу, що 

потрапив до шкіри. Електрометалізація шкіри є безпечною (за винятком очей) і 

з часом зникає. 

Електроофтальмія – це ураження при горінні електричної дуги зовнішніх 

оболонок очей потужнім ультрафіолетовим випромінюванням, яке енергійно 

поглинається клітинами організму і викликає в них хімічні зміни. Потерпілий 

відчуває різкий біль в очах, осліплення, світлобоязнь, сльозотечу та ін.. 

Запобігання електрофтальмії при обслуговуванні електроустановок 

забезпечується шляхом використання захисних окулярів, які майже не 

пропускають ультрафіолетових променів і захищають очі від дії розплавленого 

металу при виникненні електричної дуги. 

Механічне пошкодження виникає під час різкого мимовільного 

скорочення м'язів лід впливом струму, що проходить через людину. Внаслідок 

цього порушується цілісність (рветься) шкіри, кровоносних судин, нервової 

тканини, можливі вивихи суглобів і навіть переломи кісток. 

Електричний удар – це збуджуюча дія електричного струму на живі 

тканини організму, яка проявляється у вигляді судорожних скорочень м'язів. 

Електроудари – це найнебезпечніший вид ураження організму 

електричним струмом, при кому порушується функціонування серцевої, 

дихальної і мозкової системи людини. 

Залежно від наслідків ураження електричні удари умовно можуть бути 

поділені на 4 ступеня: 

I – судомні скорочення м'язів без втрати свідомості; 

II – судомні скорочення м'язів втратою свідомості, але із збереженим 

ритмом серцево-судинної системи та диханням; 

III – втрата свідомості і порушення дихання, або роботи серцево-судинної 

системи; 

IV – клінічна смерть. 

 



Тема уроку 20:  Тематичне оцінювання 

Мета уроку: закріпити отриманні знання 

Для виконання тематичного оцінювання Вам потрібно: 

1. навести приклади використання електрики різних потужностей при 

виконанні посадових обов’язків маляра. 

2. навести приклади ураження електричним струмом на робочому місці із 

детальною характеристикою виду ураження та отриманої травми. 

3. проаналізувати причини виникнення пожеж, що стались на території 

України в період з 2010 року (мінімум 5 пожеж). 

4. Надати відповідь на ситуацію: Як ви будете діяти, якщо в одному із 

приміщень училища станеться пожежа? 

 

Відповідь можете робити в робочих зошитах або розробити презентацію з 

використанням програми Power Point. 
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