МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Сумська філія
Кафедра соціально-економічних дисциплін

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
з навчальної дисципліни «Основи охорони праці»
обов’язкових компонент
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
081 Право (право)

за темою – «НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА НАДАННЯ
ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»

Харків 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 26.08.2021 № 7

СХВАЛЕНО
Вченою радою Сумської філії
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 25.08.2021 № 7

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
Протокол від 26.08.2021 № 7

Розглянуто на засіданні кафедри
Протокол від 25.08.2021 № 1

соціально-економічних

дисциплін

Розробник:
Старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії
ХНУВС, кандидат економічних наук, Петровська С.А.
Рецензенти:
1. Професор кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету
№2 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор
юридичних наук, старший науковий співробітник Прокопенко О.Ю.
2. Декан факультету технічних систем і енергоефективних технологій
Сумського державного університету, кандидат технічних наук, професор
Гусак О.Г.

2

3

План лекції
1. Види навчання з питань охорони праці.
2. Інструктажі з питань охорони праці.
3. Перевірка знань з питань охорони праці.
4. Надання першої долікарської допомоги потерпілому в разі нещасних
випадків та надзвичайних ситуацій.
Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті
Нормативна література
1. Кодекс Законів про працю України від 10 грудня 1971 року №332-VІІІ.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
2. Кодекс Цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року №5403VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.
3. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України
від 19.11.1992р. №2801-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.
4. Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення :
Закон
України
від
24.02.1994
року
№4004-ХІІ.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.
5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон
України
від
23.09.1999
року
№1105
–
XІV.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
6. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 року №877-V.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16.
7. Про охорону атмосферного повітря : Закон України від 16.10.1992 року
№2707-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12.
8. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України
від 25.06.1991 року №1264-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126412.
9. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 року №2694-ХІІ.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.
Основна
10. Забезпечення охорони праці та особистої безпеки в Національній
поліції України : навч. посібник [кол. авт.; за заг. ред. д.б.н., проф.
Грибана В.Г., к.ю.н. Глуховері В.А.]. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ;
Ліра ЛТД, 2017. 212 с. URL: http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/599/1/
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20
4

%D0%9E%D0%9F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%91%D0%9F%D0%
9D%D0%9F.pdf.
11. Голінько В.І., Кірін Р.С., Іконніков М.Ю. Охорона праці в
юриспруденції : навч. посіб. Дніпропетровськ : НГУ, 2015. 166 с. URL:
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/149252/CD910.pdf?sequence=1&is
Allowed=y.
12. Основи охорони праці : підручник / [М.С. Одарченко, А.М. Одарченко,
В.І. Степанов, Я.М. Черненко]. Х. : Стиль-Издат, 2017. 334 с. URL:
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1840/1/%D0%BF%D1%96%D0%B4%
D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%A5%
D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%
D0%A6%D0%86.pdf.
13. Охорона праці в галузі: навч. посіб. / П.С. Атаманчук,
В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білий. К.: ЦУЛ, 2017. 322 с. URL:
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/Atamanchuk-P.-S.-ta-inshiOhorona-pratsi-v-galuzi.pdf.
14. Атаманчук П. Основи охорони праці : навч. посіб. К. : Центр
навчальної літератури, 2017. 224 с.
15. Грибан В. Охорона праці. К. : Центр навчальної літератури, 2017. 280 с.
16. Охорона праці та цивільний захист: підручник / за ред. О.Г. Левченка.
Київ:
КПІ
ім. Ігоря
Сікорського,
2019.
420
с.
URL:
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/26895/1/OP_ta_TsZ_pidruchnyk.pdf.
Допоміжна
17. Безпека людини у сучасних умовах: монографія / В.В. Березуцький,
Н.Л. Березуцька, А.О. Богодист та ін.; за заг. ред. проф. В.В. Березуцького.
Харків:
ФОП
Мезіна В.В.,
2018.
208 с.
URL:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34933.
18. Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. Безпека життєдіяльності :
підручник. К.: ВЦ «Академія», 2012. 224 с.
19. Васенко В.К., Тереніна О.В. Безпека життєдіяльності та її особливості
у правоохоронних органах / В.К. Васенко, О.В. Тереніна // «Право і безпека»:
Науковий журнал Харківського національного університету внутрішніх справ. 2012.- №1(43). – С.213-217.
20. Добрун А. Альтернативна енергетика та охорона праці: про
перспективні відновлювальні джерела енергії / А. Добрун, А. Кулаковський
// Охорона праці. – 2016. – № 8. – С. 16-19.
21. Petrovskyi M., Lebedka S., Petrovska S., Ivanov S. Modeling of
characteristics of distance relay protection of high-voltage power lines. 2019 IEEE
2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), July
2–6, 2019: conference proceedings. Lviv, Ukraine, 2019. P. 365-368. URL:
5

https://ieeexplore.ieee.org/document/8879795.
22. Липинський В. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні /
В. Липинський. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 184 с.
23. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи
з екранними пристроями. Наказ Міністерства соціальної політики України від
14.02.2018 р. № 207.
24. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативноправових актів з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці України від
08.06.2004 р. №151.
25. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань
охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р.
№ 55.
26. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ
Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.
27. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.
28. ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 р. № 9.
29. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці».
Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.
30. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».
Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 р. № 132.
31. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337 «Порядок
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій
на виробництві».
32. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. №994
«Перелік заходів та засобів з охорони праці».
33. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки
та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.
34. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення
системи
управління
охороною
праці.
Затверджено
Головою
Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.
Інформаційні ресурси
1. http://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система
"Нормативні акти України (НАУ)".
2. https://gnmc.kiev.ua – Офіційний сайт Державного підприємства
Головний навчально-методичний центр Держпраці.
6

3. https://www.dsns.gov.ua – Офіційний сайт Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
4. http://www.fssu.gov.ua – Офіційний сайт Фонду соціального
страхування України.
5. http://rada.gov.ua – Офіційний веб-портал Верховної Ради України.
6. https://www.mon.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки
України.
1 Види навчання з питань охорони праці
Типове положення «Порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці» встановлює порядок навчання та перевірки знань з
питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової
діяльності, а також учнів, слухачів та студентів навчальних закладів під час
трудового і професійного навчання.
Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні системи
безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших
працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.
Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма
центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування,

бюджетними

установами

та

суб'єктами

господарської

діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності.
Суб'єкт господарської діяльності, який має намір проводити навчання з
питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарської діяльності або
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників,
які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, повинен
одержати відповідний дозвіл Держпраці або його територіального органу в
порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р.
№ 1631 із змінами і доповненнями.
Нагляд за дотриманням вимог Типового положення здійснюють органи
державного нагляду за охороною праці, а контроль – служби охорони праці
центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та
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підприємств.
Координацію і методичний супровід суб'єктів господарської діяльності, які
проводять навчання працівників з питань охорони праці, здійснює Головний
навчально-методичний центр Держпраці та навчальні підрозділи експертнотехнічних центрів Держпраці.
На сьогоднішній день в Україні проводяться наступні види навчання з
питань охорони праці:
- навчання в закладах освіти;
- навчання і перевірка знань на підприємстві;
- спеціальне навчання;
- навчання посадових осіб та спеціалістів;
- інструктажі з питань охорони праці;
- стажування (дублювання з охорони праці);
- професійний добір.
2 Інструктажі з питань охорони праці
Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні
проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої
медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.
За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці
поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний інструктаж
Проводиться:
– з усіма працівниками, які приймаються на роботу;
– з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть
участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
– з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження
трудового або професійного навчання;
– з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.
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Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці,
який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і
перевірку знань з питань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в
приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних
технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою,
розробленою

службою

охорони

праці

з

урахуванням

особливостей

виробництва.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається
службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення
вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.
Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на
робочому місці з працівником:
– новоприйнятим на підприємство або до фізичної особи;
– який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до
іншого;
– який виконуватиме нову для нього роботу;
– відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню
участь у виробничому процесі на підприємстві.
Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних
закладів:
– до початку трудового або професійного навчання;
– перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з
використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з
групою осіб одного.
Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з
окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні
роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.
Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно9

правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем з
урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:
– на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;
– для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому
місці або в кабінеті охорони праці:
– при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з
охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
– при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування,
приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що
впливають на стан охорони праці;
– при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з
охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
– при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів –
для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.
Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами
проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при
порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що
можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.
Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим
працівником або з групою працівників одного фаху.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
– при ліквідації аварії або стихійного лиха;
– при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформлюються
наряд-допуск, наказ або розпорядження.
Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником
або з групою працівників.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить
безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або
фізична особа, яка використовує найману працю.
Первинний,

повторний,

позаплановий
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і

цільовий

інструктажі

завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою
технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів
праці, особою, яка проводила інструктаж.
При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо
безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового
інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна
перевірка знань.
При

незадовільних

результатах

перевірки

знань

після

цільового

інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань
при цьому не дозволяється.
Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового
інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, уносить
запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці
У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску,
цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі
реєстрації інструктажів – необов'язково.
Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного
інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути
зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з
безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування;
застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою
сировини, матеріалів тощо.
Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці для
учнів, курсантів, слухачів, студентів під час трудового і професійного навчання
у навчальних закладах визначаються нормативно-правовими актами в галузі
освіти.
3 Перевірка знань з питань охорони праці
На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням
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специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці,
розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про
навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають
бути ознайомлені працівники.
Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці
працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів
або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи.
Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною
безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежнотехнічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною
небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних
нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання
своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і
перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і
перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з
професій за сумісництвом.
Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для
працівників організовується навчання: лекції, семінари та консультації.
Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві
здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства,
склад якої затверджується наказом керівника. Головою комісії призначається
керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків яких
входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій
в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного
підрозділу чи його заступник.
До складу комісії підприємства ходять спеціалісти служби охорони праці,
представники

юридичної,

виробничих,

технічних

служб,

представник

профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань
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охорони праці. До складу комісії підприємства можуть залучатися страхові
експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України та викладачі охорони праці, які проводили
навчання.
Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше
трьох осіб.
Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положенням, повинні
пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з
урахуванням

специфіки

виробництва,

складається

членами

комісії

та

затверджується роботодавцем.
Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування,
залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних
засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит – за
екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.
Результат перевірки знань з питань охорони праці з робіт, визначених
Переліком робіт з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у
професійному доборі, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і
щорічна перевірка знань з питань охорони праці, затвердженому наказом
Держпромгірнагляду України від 26.01.2005, до виконання яких допускається
працівник, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці.
Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні
результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.
Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони
праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов'язковою лише тим, хто
виконує роботи підвищеної небезпеки.
При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці
працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і
повторну перевірку знань.
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Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які
не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.
Організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення
перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання
протоколів перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань
з питань охорони праці) покладається на суб'єкт господарської діяльності, яким
проводилось навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів
перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.
Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та
перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на
роботодавця.
Представники профспілок, уповноважені найманими працівниками особи
як члени постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці,
проходять навчання з питань охорони праці відповідно до Типового положення,
а перевірку знань у порядку, визначеному відповідними громадськими
організаціями

за

участю

представника

спеціально

уповноваженого

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
Страхові експерти з охорони праці Фонду соціального страхування від
нещасних випадків та професійних захворювань України як члени постійно
діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці проходять навчання з
питань охорони праці відповідно до Типового положення, а перевірку знань у
порядку, визначеному правлінням Фонду, за участю представника спеціально
вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною
праці.
4 Надання першої долікарської допомоги потерпілому в разі нещасних
випадків та надзвичайних ситуацій
Роботодавець зобов'язаний створити на кожному робочому місці в
кожному структурному підрозділі умови праці, що відповідають вимогам
нормативних документів, забезпечити дотримання законодавства стосовно прав
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працівників на захищеність їхнього здоров'я і життя. У разі травмування
працівників роботодавець забезпечує вжиття термінових заходів для допомоги
потерпілим, зокрема, надання першої медичної (долікарської) допомоги.
Перша медична (долікарська) допомога – це комплекс термінових
заходів, спрямованих на припинення дії фактору (джерела) ураження, на
усунення явищ, що загрожують життю, на полегшення страждань і підготовку
потерпілого для відправлення до лікувально-профілактичного закладу, що
вживаються в разі нещасних випадків і раптових захворювань.
Загальна послідовність дій при наданні першої долікарської допомоги:
•

усунути вплив на організм факторів, які загрожують здоров’ю або

життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої
атмосфери, загасити палаючий одяг тощо);
•

оцінити стан потерпілого, визначити характер і тяжкість травми;

•

виконати необхідні дії щодо рятування потерпілого у передбаченому

порядку (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання,
зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому,
накласти пов’язку тощо);
•

підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття

медичного працівника;
•

викликати швидку медичну допомогу або вжити заходів щодо

транспортування потерпілого до найближчого медичного закладу.
Надання першої допомоги при втраті свідомості, зупинці дихання та
серцевої діяльності.
Причини втрати свідомості можуть бути різні, але всі вони пов’язані з
ураженням центру свідомості (при травмах, нестачі кисню, замерзанні тощо).
Спочатку потерпілого треба винести з місця події, забезпечити вільний
доступ кисню до легень, покласти на бік.
У разі зупинення дихання й серцебиття – зробити штучне дихання та
непрямий масаж серця.
При зовнішньому масажі серця робиться ритмічне стискання між
грудиною та хребтом. На нижню частину грудини кладуть долоню лівої руки,
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на яку з силою натискають другою рукою (з частотою 1 раз в секунду).
Сила натискання має бути такою, щоб грудина зміщувалась на 4 ... 6см.
При наданні першої допомоги однією людиною необхідно після 25-30
натискувань на грудну клітину робити 1-2 видихи в потерпілого.
Перша допомога при кровотечах та ушкодженні м’яких тканин.
Артеріальну кровотечу зупиняють за допомогою джгута та інших засобів,
тривалість використання яких обмежується 1,5-2 год влітку та 30 хв взимку.
Капілярну кровотечу зупиняють за допомогою стискувальної пов’язки.
Якщо з рани виступає сторонній предмет – необхідно зробити на пов’язці отвір
для запобігання додаткового травмування тканин.
У випадках легеневої кровотечі потерпілому забезпечують напівлежаче
положення, під спину кладуть валик, на груди – холодний компрес.
Забороняється говорити і рухатись, потребується негайна госпіталізація.
Перша допомога при вивихах, розтягуваннях, розривах зв'язок та
переломах кісток.
При переломах основним завданням першої допомоги є забезпечення
нерухомого положення з метою запобігання додаткових пошкоджень тканин.
На уражене місце накладають шину таким чином, щоб вона з обох боків
охопила суглоби. При переломах верхньої кінцівки після накладання шини
руку рекомендується розмістити у фізіологічному положенні.
Перша

допомога

при

ударі,

підвертанні

стопи

забезпечується

прикладанням до забитого місця холодного предмету й накладанням щільної
пов'язки.
Долікарська допомога при термічних та хімічних опіках.
Опіки, спричинені висококонцентрованими кислотами чи їдкими лугами,
потребують негайного промивання уражених місць струменем води протягом
10-15 хв. Після цього місце, уражене кислотами, нейтралізують 5%-ним
розчином марганцевокислого калію або 10%-ним розчином питної соди, при
опіках їдкими лугами – слабким розчином оцтової кислоти або 5%-ним
розчином борної кислоти.
При термічних опіках шкіру навколо ураженої ділянки обробляють
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антисептиком, після чого накладають стерильну пов’язку. Для запобігання
інфекції, не можна розтирати пухирі, звільняти обпечену ділянку шкіри від
шматків одягу. Особливої обережності потребують потерпілі з великою
часткою ураження.
Допомога при отруєннях.
У випадках попадання хімічних сполук до легень потерпілого виносять на
свіже повітря й викликають лікаря. При попаданні отрути на шкіру її змивають
водою або ватним тампоном, не розмазуючи по поверхні шкіри.
Якщо отрута попала до шлунку, слід негайно провести тривале
промивання шлунку водою або розчином 1:1000 марганцевокислого калію.
Бажано визвати блювоту і негайно викликати лікаря.
Допомога при ураженні електричним струмом.
Переконатися у наявності пульсу та дихання. Незалежно від ступеня
ураження електричним струмом обов’язково викликати лікаря. Потерпілого
слід покласти у зручне положення і до прибуття медичного працівника
забезпечити повний спокій, постійний нагляд за диханням і пульсом.
Надання першої допомоги при утопленні.
Для видалення води з легень покласти потерпілого на коліно так, щоб
голова знаходилася внизу, при цьому на спину натискати долонями рук. Після
цього робити непрямий масаж серця та штучне дихання до появи ознак життя.
Більш детальна інформація про надання першої медичної допомоги
(самодопомоги) міститься в нормативних документах, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398.
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