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оповіщення ................................................................................................242
організація цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях  
в особливий період ...................................................................................244
Практичні дії невоєнізованих формувань ЦЗ навчального закладу  
в разі виникнення НС ..............................................................................244
Перелік питань та завдань для контролю навчальних досягнень  
з основ цивільного захисту для учнів 10 класу ......................................248
Перелік нормативів з основ цивільного захисту та їх оцінювання  .....251
короткий словник термінів і понять з курсу основ цивільного  
захисту ........................................................................................................253
Література з основ цивільного захисту....................................................263

Розділ II  
оСНоВи МЕДичНиХ ЗНаНь І ДоПоМоГи

тЕМА 2.1. ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ  
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ............................................................................... 265

2.1.1. Основні документи нормативно-правової бази щодо захисту  
життя та здоров’я людини в Україні. Основні принципи охорони  
здоров’я. Обов’язки громадян щодо збереження і зміцнення  
здоров’я. Система охорони здоров’я в Україні ......................................... 265
основні документи нормативно-правової бази щодо захисту  
життя та здоров’я людини в Україні .......................................................265
основні принципи охорони здоров’я .....................................................267
охорона здоров’я — загальний обов’язок суспільства та держави .......268

Право на охорону здоров’я ................................................................268
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обов’язки громадян щодо збереження і зміцнення здоров’я .........269
Система охорони здоров’я в Україні .......................................................269

тЕМА 2.2. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ................. 272
2.2.1. Визначення поняття «здоров’я людини», його компоненти  

та передумови. Визначення здорового способу життя та формування  
здорового способу життя молоді. Аналіз стану здоров’я  
дітей та дорослих в Україні. Екологічна і соціальна ситуація  
в Україні та її вплив на здоров’я людей. Раціональне харчування.  
Загартування організму .............................................................................. 272
Визначення поняття «здоров’я людини», його компоненти  
та передумови ............................................................................................273
Поняття сфер або складових здоров’я ....................................................273
Показники здорового способу життя, можливостей його реалізації  
та засобів впливу на його формування ...................................................274
Формування здорового способу життя і профілактика захворювань ...277
Загартування організму ............................................................................278
Екологічна і соціальна ситуація в Україні та її вплив на здоров’я  
людей ..........................................................................................................279
Гігієнічні вимоги до розумової праці ......................................................284
Раціональне харчування ...........................................................................285
Режим дня..................................................................................................286

Гігієнічні основи режиму дня.............................................................287
Гігієна сну ..................................................................................................288
Гігієна слуху ..............................................................................................289
Гігієна зору ................................................................................................289
Гігієна одягу ..............................................................................................290
Гігієна взуття .............................................................................................290
Гігієна зубів ...............................................................................................291
Гігієна шкіри .............................................................................................291

2.2.2. Вплив уражаючих факторів надзвичайних ситуацій на людину.  
Медична характеристика ураження людей від виробничих аварій  
і катастроф, уражаючих факторів зброї масового ураження ................... 292
Надання першої допомоги при ураженні НХР ......................................292
отруєння речовинами, що є хімічною зброєю: характеристика  
отруйних речовин хімічної зброї та їх дія на організм людини ...........294

оР нервово-паралітичної дії ..............................................................294
оР загальноотруйної дії ......................................................................294
оР шкірно-наривної дії ......................................................................295
оР психохімічної дії ............................................................................ 295
оР подразнюючої дії ........................................................................... 296
оР задушливої дії ................................................................................ 296

тЕМА 2.3. ОСНОВНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ,  
ЇХ ФУНКЦІЇ. ТРАВМИ СИСТЕМ ТА ЇХ НАСЛІДКИ.  
ВТРАТА СВІДОМОСТІ.................................................. ........................... 297
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2.3.1. Будова організму людини. Клітини, органи та системи організму  
людини. Основні системи організму, їх складові частини та функції .................. 297
клітина, її будова ......................................................................................297
Тканини людського організму .................................................................298
органи і системи органів .........................................................................299
Функціональна система організму ..........................................................299
організм — єдине ціле .............................................................................300
Характеристика діяльності різних органів і систем організму в  
процесі його фізичного розвитку ............................................................300

2.3.2. Травми систем організму. Поняття про травму. Вплив довкілля  
на виникнення травм. Види травм залежно від чинників довкілля.  
Травми, нещасні випадки під час аварій на транспорті.  
Травматизм і його профілактика. ............................................................... 301
Ушкодження (травма). класифікація та ознаки травм .........................301
Травматизм, його види та профілактика ................................................304
Шок ............................................................................................................305

2.3.3. Травми критичних систем та їх наслідки. Травми (порушення  
діяльності) системи дихання та серцево-судинної системи,  
наслідки травмування. Травма голови та її наслідки: струс  
і забій головного мозку, деформація (здавлювання) черепа .................. 307
Закриті ушкодження .................................................................................307

Забій (контузія)....................................................................................308
Струси...................................................................................................307
Здавлення..............................................................................................308

Закриті ушкодження голови .................................................................. ..309
Струс мозку ......................................................................................... 309
Забій головного мозку ........................................................................ 310
Здавлення головного мозку ................................................................310

Закриті ушкодження грудної клітки і органів грудної порожнини.  
Струс органів грудної порожнини. ..........................................................311

2.3.4. Поранення. Поняття про рану, класифікація ран. Основні види  
та загальна характеристика ускладнень при пораненнях:  
кровотеча, інфікування, інтоксикація, пневмоторакс, гемоторакс.  
Особливості надання першої медичної допомоги при пораненнях  
голови, грудної клітки і живота .................................................................... 311
Відкриті ушкодження (рани). Поняття «рани», їх класифікація  
та ознаки ....................................................................................................311
Фази ранового процесу ............................................................................313
Загоєння ран..............................................................................................314
Ускладення ран .........................................................................................315

2.3.5. Кровотечі та їх зупинка. Кровотечі, їх класифікація. Зовнішня  
і внутрішня кровотечі, причини виникнення та ознаки. Способи  
зупинки зовнішньої артеріальної, венозної і капілярної кровотечі.  
Місця затискання артерій. Порядок застосування джгута для зупинки  
крові. Допомога при появі ознак внутрішньої кровотечі ......................... 316
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Поняття «кровотеча», її причини ............................................................316
класифікація кровотеч .............................................................................318
клініка кровотеч .......................................................................................319
Переливання крові ....................................................................................321

2.3.6. Травми кісток та суглобів. Поняття про переломи кісток  
та вивихи суглобів, їх класифікація. Ознаки переломів  
та симптоми вивихів  .................................................................................. 322
Розтягнення і розриви сухожиль і зв’язок ..............................................322
Вивихи .......................................................................................................323

Види вивихів ........................................................................................ 324
Переломи кісток .......................................................................................324

класифікація переломів .....................................................................324

2.3.7. Травматичний шок. Поняття про травматичний шок.  
Характеристика первинного і вторинного шоку, фази розвитку.  
Види травматичного шоку залежно від тяжкості. Характерні  
поранення, переломи та ушкодження організму людини,  
від яких наступає травматичний шок ........................................................ 327
клініка травматичного шоку ...................................................................328

2.3.8. Втрата свідомості. Причини та наслідки втрати свідомості.  
Оцінка стану свідомості людини. Втрата свідомості від  
травми голови, дії електричного струму та блискавки на організм  
людини. Втрата свідомості від кисневого голодування (гіпоксія),  
теплового та сонячного удару, від недостатнього  
кровопостачання мозку .............................................................................. 331
Втрата свідомості. Причини та наслідки втрати свідомості. оцінка 
стану свідомості людини ..........................................................................331
Тепловий та сонячний удари ...................................................................332
Ураження електричним струмом .............................................................333
Гострі порушення мозкового кровообігу ................................................335

тЕМА. 2.4. ЗАХВОРЮВАННЯ ОСНОВНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ  
ЛЮДИНИ. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ............................................. 336

2.4.1. Хвороби серцево-судинної системи. Гострі порушення мозкового крово-
обігу. Мозковий інсульт. Ішемічна хвороба серця.  
Гостра серцева недостатність. Колапс. Запаморочення............................336
Захворювання серцево-судинної системи.  
Хвороби системи кровообігу ....................................................................336

Інсульт...................................................................................................336
Гіпертонічний криз ............................................................................. 337
Стенокардія («грудна жаба») ..............................................................337
Інфаркт міокарда ................................................................................. 337
Ішемічна хвороба серця ...................................................................... 338
Гостра серцева недостатність...............................................................339
Гостра судинна недостатність..............................................................340
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2.4.2. Хвороби дихальної і нервової системи. Ядуха (асфіксія)  
та причини її виникнення. Напад астми. Бронхіт і пневмонія  
(запалення легенів) як ускладнення простудних захворювань.  
Епілепсія — хвороба нервової системи. Неврози у дітей ........................ 341
Бронхіт .......................................................................................................341
Пневмонія ..................................................................................................342
Бронхіальна астма .....................................................................................342
асфіксія (гіпоксія) ....................................................................................343
Механічна асфіксія ...................................................................................343
Хвороби нервової системи .......................................................................345

Епілепсія .............................................................................................. 345
Неврози у дітей ................................................................................... 346

2.4.3. Хвороби органів травлення. Порушення обміну речовин ....................... 347
Цукровий діабет. коматозні стани ..........................................................349

2.4.4. Інфекційні захворювання. Поняття про інфекційні  
захворювання. Синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Імунітет  
та його форми. Характеристика вродженого (природного), набутого  
і штучного імунітету .................................................................................... 351
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) .............................................352
Імунітет ......................................................................................................356

2.4.5. Основні групи інфекційних захворювань. Збудники інфекційних  
захворювань (бактерії, віруси, гриби, найпростіші тварини), їх  
характеристика. Умови поширення (епідемічний процес) інфекції:  
джерело (збудники та їх носії) інфекції, шляхи перенесення збудників, 
об’єкти зараження (люди). Поняття про епідемію і пандемію. 
Механізм (шляхи) передачі інфекції, інкубаціонний період ................... 362
Види та основні властивості збудників інфекційних хвороб ................362

2.4.6. Основні інфекційні захворювання дихальних шляхів, місця локалізації 
їх збудників, шляхи передачі інфекції. Особливості потрапляння та  
місця локалізації кишкових інфекцій в організмі людини. Кров’яні  
інфекції, місця локалізації в організмі, шляхи і способи поширення.  
Інфекції зовнішнього покриву, місця локалізації в організмі, контактні 
шляхи передачі інфекції. Натуральна віспа, чума і холера — особливо 
небезпечні інфекції, їх особливості ........................................................... 366
Туберкульоз. Шляхи зараження, перебіг хвороби.  
Профілактика захворювання.............................................................. ......366
Грип.............................................................................................................367
Дифтерія......................................................................................................368
кір ..............................................................................................................369
краснуха .................................................................................................. ..369
ангіни інфекційні......................................................................................370

катаральна ангіна ............................................................................... 370
Фолікулярна ангіна ............................................................................. 370
Флегмонозна ангіна ............................................................................ 371
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особливо небезпечні інфекційні захворювання ....................................371
Віспа натуральна ................................................................................. 371
чума ...................................................................................................... 372
Холера .................................................................................................. 372

Захворювання шкіри .................................................................................373
Грибкові захворювання шкіри (дерматомікози)................................373
кандидози ............................................................................................ 375

Паразитарні захворювання шкіри (дерматозоонози) .............................376
короста ................................................................................................ 377
Вошивість (педикульоз).......................................................................377

тЕМА 2.5. ОПІКИ ТА ОТРУЄННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. УРАЖАЮЧА ДІЯ  
ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. УКУСИ ОТРУЙНИХ ЗМІЙ І КОМАХ .............. 378

2.5.1. Опіки. Поняття про опіки. Характеристика термічних,  
хімічних, променевих і радіаційних опіків. Класифікація термічних  
опіків залежно від глибини ураження. Ускладнення опіків —  
опіковий шок та опікова хвороба .............................................................. 378
опіки .......................................................................................................... 378
Ступені опіків ............................................................................................379
клінічні прояви опіку і патогенез опікової хвороби .............................380
Хімічні опіки .............................................................................................382

2.5.2. Отруєння. Ознаки та класифікація отруєнь ............................................... 382
класифікація отруєнь та умови дії отрут ................................................382

2.5.3. Уражаюча дія електричного струму. Дія електричного  
струму на організм людини. Електротравма як наслідок ураження.  
Характеристика порушень в організмі людини від дії елктричного струму 
чи блискавки ............................................................................................... 385

2.5.4. Укуси отруйних змій і комах. Родини та види отруйних змій.  
Отруйні комахи та наслідки їх укусів. Ускладнення від укусів —  
анафілактичний шок  .................................................................................. 387
анафілактичний шок. Долікарська допомога ........................................388

тЕМА 2.6. ДІЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ІОНІЗУЮЧОГО  
ВИПРОМІНЮВАННЯ .............................................................................. 390

2.6.1. Біологічна дія радіації. Променева хвороба та її синдроми.  
Ступені тяжкості перебігу променевої хвороби. Характеристика  
перебігу променевої хвороби кожного ступеня ....................................... 390
Поняття про радіоактивність. Радіаційни фон ......................................390
Біологічна дія іонізуючого випромінювання ..........................................391

тЕМА 2.7. ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ КРИТИЧНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ  
ЛЮДИНИ. ТЕРМІНАЛЬНИЙ СТАН ......................................................... 395

2.7.1. Оцінювання загального стану потерпілого. Оцінювання стану критичних  
систем: визначення ознак втрати свідомості; перевірка наявності дихання  
і кровотеч, травми голови; вимірювання пульсу на магістральних судинах  
шиї; визначення наявності (можливості розвитку) шоку ......................... 395
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Принципи надання першої медичної допомоги ....................................395

2.7.2. Термінальний стан. Поняття про термінальний стан та його періоди. Харак-
теристика передагонального і агонального періодів.  
Клінічна смерть, ознаки та тривалість. Біологічна смерть,  
основні ознаки ............................................................................................ 400
Поняття «термінальний стан», його стадії та характеристика ..............401

тЕМА 2.8. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОРУШЕННІ  
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ...................................................................................409

2.8.1. Медична допомога. Значення, види медичної допомоги при  
порушенні здоров’я людини. Суть, мета та принципи першої медичної  
допомоги (першої допомоги) при травмах і захворюваннях людей.  
Правила надання першої допомоги, обсяг та послідовність заходів.......409
Загальні поняття про першу медичну допомогу ....................................410
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Дорогі учні та батьки!
Шановні вчителі!

Перед Вами — навчальний посібник з курсу «Захист Вітчизни». По-
треба в ньому продиктована важливістю початкових військових знань 
для молоді й усвідомленням того, що з різних причин не всі юнаки та 
дівчата зможуть пройти курс кадрової служби у Збройних силах Укра-
їни.  В умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру вони візьмуть 
зброю і стануть до лав захисників Батьківщини з тим рівнем військо-
вої підготовки, який здобудуть у навчальному закладі загальної або 
професійно-технічної освіти.

Загибель щорічно близько 70 тисяч громадян нашої держави — 
жертв нещасних випадків, стихійних лих, аварій і катастроф — занадто 
висока ціна, яку платить суспільство на шляху до духовного, економіч-
ного, соціального і політичного відродження. Значну частину потерпілих 
можна було б урятувати за умови вчасного надання їм першої медичної 
допомоги іншими громадянами ще до прибуття лікарів або аварійно-
рятувальної служби. але, на жаль, система підготовки з питань першої 
долікарської допомоги не налагоджена у потрібному обсязі.

З огляду на те, що в загальноосвітніх школах для вивчення азів 
першої медичної допомоги відведено окремий курс, а досконалого по-
сібника немає, автори підготували видання, укладене згідно з новою 
програмою предмета «Захист Вітчизни» (черкаси, 2009).

Сподіваємось, отримані знання і навички допоможуть Вам у кри-
тичній ситуації врятувати хоча б одне життя, бо хто врятував життя од-
нієї людини, той, кажуть, урятував цілий світ…

На завершення побажаємо Вам любити себе і життя, не занапащати 
його, бо це великий дар. Нехай запропоновані поради і алгоритми Вам 
ніколи не знадобляться.

З повагою до Вас 
автори               



 

встУП ДО ПРЕДмЕта «Захист вітчиЗни»

Для України нині не існує безпосередньої загрози війни, але пи-
тання забезпечення національної безпеки в усіх її проявах — одне із 
найпріоритетніших. Наша держава повинна мати свою армію, що за-
хищатиме її інтереси тоді, коли дипломатичні методи будуть неефек-
тивними.

 Проголосивши 24 серпня 1991 року свою незалежність, Україна 
прагне жити в мирі та дружбі з усіма державами світу. однак нині не 
виключена можливість виникнення воєнних конфліктів, що загрожу-
ватимуть суверенітету нашої країни. Україна як незалежна держава має 
бути готовою відстоювати омріяну у віках здобуту незалежність.

Національна безпека держави залежить не лише від боєздатності її 
збройних сил, а й від діяльності інших військових формувань, покли-
каних забезпечувати належний громадський порядок, не допускати на 
своїй території збройних конфліктів, боротися з тероризмом, а також за-
хищати населення у надзвичайних ситуаціях в мирний і воєнний час.

Захист територіальної цілісності і недоторканності, оборона Украї-
ни покладаються на Збройні сили України.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які пе-
ребувають на службі у Збройних силах України та в інших військових 
формуваннях, а також членів їх сімей. На території України забороня-
ється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не 
передбачених законом, а також не допускається розташування інозем-
них військових баз.

Державною програмою будівництва та розвитку Збройних сил 
України передбачено мати у їхньому складі три види Збройних сил: 
Сухопутні війська, Військово-Повітряні сили, Військово-Морські сили. 
кожний вид Збройних сил України має свої роди військ, що характери-
зуються певним призначенням, бойовими можливостями, військовою 
технікою, зброєю, кадровим складом тощо. 

Інші військові формування України — це Прикордонні й Внутріш-
ні війська та формування Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 
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Рис. 76. Зовнішній дефібрилятор

тЕРмОмЕтРи

Для вимірювання температури використовують медичні ртутні тер-
мометри зі шкалою від 33,2 до 42 °С, які зберігають в умовах лікар-
ні в спеціальних банках, наполовину заповнених дезінфікуючим роз-
чином (наприклад, 2% розчином карболової кислоти). На дно банки 
обов’язково кладуть шар вати, а на верхній кінець термометра надяга-
ють гумовий ковпачок для того, щоб мокрий термометр випадково не 
вислизнув з рук. У домашніх умовах термометри зберігають в недоступ-
ному для дітей місці у спеціальних картонних чи пластикових капсу-
лах. Протягом доби температура тіла здорової людини коливається від 
36 до 37 °С (еталон — 36,6 °С). Найнижча температура спостерігається 
вранці (близько 36 °С), а найвища о 16-17 год (досягає 37 °С). Тому 
вимірювання проводять двічі на день: о 6-7 і 17-18 годинах. Термо-
метр повинен бути сухим, а стовпчик ртуті знаходитися нижче відмітки  
35 °С. Температуру вимірюють найчастіше в пахвовій ділянці протягом 
10 хв. Можна також вимірювати у паховій складці, ротовій порожнині 
і прямій кишці протягом 5 хв. Термометр повинен бути продезінфіко-
ваний, а місця, де вимірюється температура, протерті насухо рушником 
для запобігання одержання спотворених результатів. Для вимірювання 
температури в прямій кишці попередньо ставлять очисну клізму, а тер-
мометр змащують вазеліном.

У продаж надходять індикатори температури на рідких кристалах. 
Вони не мають високої точності, але діють дуже швидко — результат 
можна одержати вже через кілька секунд після прикладання індикатора 
до лоба чи інших частин тіла. В деяких випадках така швидкість має 
вирішальне значення.

Тема 3.1. Застосування заходів і засобів з надання 
             першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях
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тОнОмЕтР (сФігмОманОмЕтР)

Для вимірювання артеріального тиску використовують спеціаль-
ний прилад — тонометр. Він складається з надувної манжетки, гумової 
груші, з’єднувальних шлангів і цифрового приладу — сфігмоманоме-
тра (рис. 77). Додатково необхідно мати у комплекті стетофонендос-
коп. Під час вимірювання тиску на руку на 2-3 см вище ліктьового 
суглоба накладають манжетку і з’єднують її за допомогою шлангів з 
сфігмоманометром і грушею. Далі знаходять місце пульсації ліктьової 
артерії і прикладають туди головку стетофонендоскопа (рис. 78). По-
тім в манжетку нагнітають повітря до тих пір, доки артерія повністю 
не стиснеться і пульс не перестане відчуватися. Після цього обережно 
відкривають кран, розташований на груші, і повільно випускають пові-
тря. Як тільки тиск повітря знизиться і кров матиме доступ у кінцівку, 
почнуть прослуховуватися перші ритмічні удари пульсу (тони). Цей мо-
мент слід відмітити на шкалі сфігмоманометра. Це буде верхній (мак-
симальний, систолічний) тиск. Під час подальшого випускання повітря 
настає момент, коли манжетка повністю перестає здавлювати судину і 
кров нормально проходить у кінцівку. Стетофонендоскопом у цей час 
відмічається припинення чи різке послаблення тонів, на шкалі сфігмо-
манометра фіксують нижній (мінімальний, діастолічний) тиск.

 
Рис. 77. Цифрова шкала сфігмоманометра

 

Рис. 78. Вимірювання артеріального тиску

Розділ III. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях
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