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Гр. 32 «Захист України» 

Урок 59 «Навчання населення вмінню застосовувати засоби 

індивідуального захисту». 

Мета уроку:  

здобуття знань про засоби індивідуального засобу; 

 

напрацювання навичок у застосуванні засобів індивідуального захисту. 

 

Хід уроку: 

Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального 

захисту.  

До засобів індивідуального захисту належать засоби захисту органів 

дихання та шкіри. Засоби захисту органів дихання. До найпростіших засобів 

захисту органів дихання належать протипилова тканинна маска і ватно-марлева 

пов’язка, які захищають органи дихання від радіоактивного пилу і деяких видів 

бактеріальних засобів, але не придатні для захисту від отруйних речовин.  

Протипилову тканинну маску ПТМ-1 виготовляють самостійно за 

викройками і лекалами відповідного розміру з 4–5 шарів тканини, ретельно 

підганяють під рельєф обличчя для щільного прилягання до поверхні шкіри. 

Ватно-марлеву пов’язку виготовляють самостійно. Важливо знати, що 

зав’язки перехрещують, нижні зав’язують на тімені, верхні — на потилиці, чим 

забезпечують щільне прилягання пов’язки до шкіри обличчя: зверху — на рівні 

очей, знизу — за підборіддям. Для захисту очей одягають окуляри.  

Респіратори використовують для захисту органів дихання від 

радіоактивного, промислового і ґрунтового пилу. Найпоширеніші респіратори 

Р-2 і ШБ-1 («Пелюстка»). Респіратор Р-2  — це фільтрувальна напівмаска, яка 

має два вдихальних i один видихальний клапан із запобіжним екраном, 

наголовник, носовий затискач. Зовнішня частина маски виготовлена з 

поліуретанового пінопласту зеленого кольору, а внутрішня — з 

повітронепроникної плівки, у яку вмонтовані два клапани вдиху. Між 

поліуретаном та плівкою розташовано фільтр з полімерних волокон. 

Респіратори виготовляють трьох розмірів. Зберігаються респіратори в 

запаяному поліетиленовому пакеті. Принцип дії респіратора полягає в тому, що 

під час вдиху повітря послідовно очищується фільтрувальним поліуретановим 

шаром маски від грубодисперсного пилу, потім — фільтрувальним полімерним 



волокнистим матеріалом від тонкодисперсного пилу. Очищене повітря крізь 

клапани вдиху потрапляє в підмасковий простір, а відтак — в органи дихання. 

Під час видихання повітря з підмаскового простору виходить через клапан 

видиху. 

Респіратори надягають за командою «Респіратор надягти!» або 

самостійно. Після зняття респіратора необхідно провести дезактивацію, тобто 

видалити пил із зовнішньої поверхні напівмаски щіткою або витрусити. 

Внутрішню поверхню протирають вологим тампоном і просушують. Респіратор 

не захищає очі. Для захисту очей потрібно надягати окуляри, конструкція яких 

унеможливлює потрапляння пилу до очей. Респіратор необхідно зберігати в 

поліетиленовому пакеті, закритому за допомогою спеціального кільця. 

Респіратор ШБ-1 («Пелюстка») виготовляють зі спеціального матеріалу, який 

має високі фільтрувальні властивості.  

Фільтрувальні протигази призначені для захисту органів дихання, очей, 

шкіри обличчя від впливу отруйних, радіоактивних речовин, бактеріальних 

засобів та від різних шкідливих домішок, що є в повітрі. Принцип їх захисної 

дії заснований на очищенні (фільтрації) повітря, що вдихається людиною, від 

шкідливих домішок. У системі цивільного захисту нашої країни 

використовують фільтрувальні протигази для дорослого населення ГП-5, ГП-

5М, ГП-7.  

Цивільний фільтрувальний протигаз ГП-5 складається з таких 

основних елементів: лицева частина ШМ-62У і фільтрувально-поглинальна 

коробка ГП-5. Для зберігання і перенесення протигаз укомплектовано сумкою 

та коробкою з плівками, що не запотівають. 

Модель цивільного протигаза ГП-7 широко використовується як для 

захисту дорослого населення, так і особового складу невоєнізованих 

формувань. Зберігається в сумці. Його маса без сумки — до 900 г. Трикотажний 

чохол фільтрувально-поглинальної коробки захищає її від дощу, бруду, снігу, 

грубодисперсних часток аерозолю. Переговорний пристрій протигаза 

забезпечує спілкування на відстані, а також полегшує користування технічними 

засобами зв’язку. Протигаз ГП-7 одягають у такій послідовності:  взяти лицеву 

частину обома руками за щічні лямки так, щоб великі пальці зсередини 

тримали лямки;  зафіксувати підборіддя в нижньому заглибленні обтюратора; 

рухом рук догори і назад натягнути наголовник і підтягнути до упору щічні 

лямки. Перед надяганням протигаза необхідно прибрати волосся з лоба і 

скронь, бо, потрапивши під обтюратор, воно може порушити герметичність.  

Лицева частина протигаза ГП-7В має пристосування, за допомогою 

якого можна пити воду. Це гумова трубка з мундштуком і ніпелем, розміщена 



під переговорним пристроєм. Пристосування приєднується спеціальною 

кришкою до фляги. Крім того, лицева частина протигаза ГП-7ВМ (має 

трапецієподібні отвори для скелець окулярних вузлів, що покращують огляд 

під час роботи. Також маска ГП-7ВМ, на відміну від протигазів ГП-7 і ГП-7В, 

має два вузли для під’єднання фільтрувально-поглинальної коробки (праворуч і 

ліворуч) для зручності використання протигаза. Порядок застосування 

фільтрувальних протигазів. Протигаз може стати надійним засобом захисту, 

якщо лицева частина його підібрана за розміром і протигаз у цілому підігнаний 

і справний 

Визначення необхідного розміру лицевої частини протигаза має 

вирішальне значення під час користування протигазом. Правильно дібрана 

шолом-маска має щільно прилягати до обличчя, не спричиняти больових 

відчуттів. Протигаз носять у трьох положеннях: «похідне» (на лівому боці, 

дещо ззаду), «напоготові» (на лівому боці спереду), «бойове» (лицева частина 

одягнута на обличчя).  

Засоби захисту шкіри призначені для захисту тіла людини в умовах 

зараження місцевості отруйними, радіоактивними речовинами та біологічними 

засобами. Їх поділяють на звичайні (найпростіші, підручні) та спеціальні 

(табельні). Звичайні засоби захисту шкіри призначені для захисту шкірних 

покривів тіла людини від зараження радіоактивним пилом і біологічними 

засобами, а в разі спеціального просочування — для захисту від парів отруйних 

речовин. До них належать предмети побутового одягу та взуття, які часто 

використовує кожна людина.  

Найпростішим засобом захисту шкіри є плащі й накидки із прогумованої 

тканини або покриті хлорвініловою, поліетиленовою плівкою, клейонкою; 

пальта зі шкіри, грубого сукна або відповідно підготовлений інший одяг.  

До цієї групи також належить виробничий одяг — куртки і штани, 

комбінезони; джинсовий одяг, спортивні костюми після відповідної обробки. 

Вони можуть не тільки захищати від радіоактивних речовин і бактеріальних 

засобів, але також не пропускати певний час краплини рідких отруйних 

речовин. Усі ці види одягу добре захищають від радіоактивного пилу та деяких 

видів біологічних засобів.  

Для захисту ніг застосовуються чоботи (що вищі, то краще) гумові, 

шкіряні або з шкірозамінників. Захистити руки від ОР допоможуть гумові 

рукавиці, а від радіоактивного пилу і бактеріальних засобів — шкіряні й 

тканинні. Для захисту голови та шиї найкраще використовувати капюшони, а 

також різні головні убори, які запобігають осіданню пилу на волосся. 

Спеціальні (табельні) засоби захисту шкіри виготовляються промисловістю і 



призначені для оснащення воєнізованих і невоєнізованих формувань 

цивільного захисту. За принципом захисної дії розрізняють ізоляційні та 

фільтрувальні засоби захисту. 

Ізоляційні засоби захисту шкіри виготовляють з повітронепроникних 

матеріалів — спеціальної еластичної і морозостійкої прогумованої тканини. 

Вони можуть бути герметичними і негерметичними. Герметичні засоби 

захищають тіло людини від усіх можливих факторів ураження — газоподібних 

і краплиннорідких отруйних речовин, радіоактивних речовин, бактеріальних 

засобів. 

 Зрозуміло, що газоподібні ОР проникають у негерметичні засоби. Тому 

вони захищають людину тільки від РР, БЗ та потрапляння крапель ОР. 

Фільтрувальні засоби захисту — це костюми зі звичайного матеріалу, який 

просочується спеціальним хімічним складом для нейтралізації крапель або 

поглинання газу сильнодіючих отруйних речовин. 

Звичайні засоби захисту шкіри надягають безпосередньо перед загрозою 

ураження радіоактивними, отруйними речовинами або бактеріальними 

засобами за будь-якої пори року. У цих засобах захисту шкіри можна перейти 

заражену ділянку місцевості або вийти за межі осередку ураження. Зазначені 

засоби захисту захищають тіло людини від безпосереднього контакту з 

краплями і суттєво знижують вплив парів і аерозолів отруйних речовин лише 

на визначений термін. Вийшовши із зараженого району, потрібно швидко зняти 

одяг, додержуючи заходів безпеки, і за першої можливості (але не пізніше ніж 

через годину) знезаразити його. Знезаражений і чисто випраний одяг можна 

використовувати як захист повторно, у тому числі й просочувати розчином для 

захисту від отруйних речовин.  

Спеціальні засоби захисту шкіри. До ізоляційних засобів захисту шкіри 

належать легкий захисний костюм Л-1 і загальновійськовий захисний комплект 

ЗЗК.  

Легкий захисний костюм Л-1 виготовляють із прогумованої тканини, у 

комплекті є такі речі: куртка з капюшоном; штани, які пошиті разом з 

панчохами; підшоломник; двопальцеві рукавиці. Окрім того, є сумка для 

перенесення і запасна пара рукавиць. Його розміри аналогічні розмірам 

захисного комбінезона (костюма). Маса комплекту становить 3 кг. Л-1 

використовують у розвідувальних підрозділах воєнізованих формувань ЦЗ. 

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) складається із захисного 

плаща з капюшоном (ОП-1), захисних панчіх і рукавиць. Маса комплекту 

становить 3 кг. Випускають плащі п’яти розмірів. Їх виготовляють із 



прогумованої термостійкої тканини. Захисні рукавиці бувають літніми 

(п’ятипальцевими із гуми) та зимовими (двопальцевими — із прогумованої 

тканини). Підошва захисних панчіх має потовщену гумову основу. Панчохи 

одягають поверх звичайного взуття і прикріплюють до ніг спеціальними 

фіксаторами, а до поясного паска — тасьмою. ЗЗК можна використовувати як 

накидку (за необхідності раптового використання), як плащ «у рукави» та як 

комбінезон. 

Контрольні запитання: 

1. Для чого призначена протипилова тканинна маска і ватно-марлева 

пов’язка? Який порядок їх виготовлення і використання?  

2. Охарактеризуйте будову респіратора. Від чого він захищає?  

3. Із чого складається фільтрувальний протигаз? Яке його призначення, 

принцип дії та порядок застосування?  

4. Які захисні властивості звичайних засобів захисту шкіри вам відомі? 

Що до них належить?  

5. Які ізолюючі засоби захисту шкіри вам відомі? У чому полягає їхнє 

призначення, склад, правила користування?  

6. У чому полягає захисна дія фільтрувальних засобів захисту шкіри? 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 27 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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