
КОНКУРС «РЯТІВНИК» (СТАРША ВІКОВА ГРУПА) 

Змагання з надання домедичної допомоги та елементами рятувальних робіт. 

Кількість учасників – 8 осіб, із них не менше 2-х осіб протилежної статі. 

Завдання складається із врахуванням вікових компетентностей учасників, 

викладених у затверджених (грифованих) МОН України Програмах закладів освіти. 

Конкурс складається із трьох частин: 

1. Теоретичний тур (можливі завдання): 

принципи (алгоритм) надання домедичної допомоги; що має знати та вміти 

той, хто надає допомогу; від яких дій слід утримуватися, надаючи домедичну 

допомогу; правила надання домедичної допомоги при опіках, тепловому та 

сонячному ударі, відмороженнях, переохолодженні, ураженні електричним 

струмом, утопленні. 

2. Практичний тур (можливі завдання): 

штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця, накладання пов’язок на 

голову, передпліччя, ліктьовий, плечовий, колінний, гомілкостопний суглоби, 

накладання джгута на стегно. 

На виконання завдань відводиться 9 хвилин (3 хвилини на теоретичний тур і 6 

хвилин на практичний). 

Рій витягує картку і виконує завдання. З цього моменту суддею починається 

відлік часу, відведеного на теоретичний тур. Рою дається 1 хвилина на обговорення 

відповіді і 2 хвилини на запис відповіді в картці. За допущені помилки рій одержує 

штрафні бали. 

Виконання завдань практичного туру розпочинається після увімкнення суддею 

секундоміра. 

Оцінювання суддею практичного туру відбувається у відповідності до 

розробленої таблиці штрафів після доповіді рою про готовність або у разі 

закінчення відведеного часу (6 хвилин). 

Суддя вказує рою про штраф, секретар заносить результати у протокол. 

Штрафи: дії при наданні домедичної допомоги неправильні, порушено порядок 

надання домедичної допомоги, неправильна оцінка стану потерпілого, не всі дії з 

надання домедичної допомоги виконано (частково правильне надання домедичної 

допомоги), неправильне положення потерпілого при наданні домедичної допомоги, 

неправильний напрямок накладання пов’язки, неакуратно накладена пов’язка, 

відсутні фіксуючі тури при накладанні пов’язки, неправильне перекриття турів 

пов’язки, накладена пов’язка сильно здавлює або не фіксує, накладена шина не 

іммобілізує потрібну пару суглобів, неправильне положення кінцівки при 

накладанні пов’язки або шини, потерпілий надає допомогу команді. 

3. Надання домедичної допомоги пораненому в зоні обстрілу.  

Вимоги: 

– Рій отримує ввідну стосовно ситуації при виявленні пораненого та 

здійснює необхідні дії в зоні обстрілу та в зоні укриття. 

– Оцінюється правильність виконання алгоритму дій підрозділу в зоні 

обстрілу при виявленні пораненого. 

– Оцінюється час накладання джгута. 

– Оцінюється правильність виконання алгоритму дій при допомозі 

пораненому в зоні укриття. 



– Оцінюється загальний час в зоні обстрілу, в зоні укриття та 

транспортування пораненого в зону повної безпеки. 

Весь рій проходить етап одночасно. 

По команді судді на етапі «Обстріл» весь рій повинен упасти на землю. 

Суддя підходить до будь-якого члена рою і наліплює йому червоний скотч на 

уявну зону ураження. Уявний уражений кричить «Я поранений» і «втрачає 

свідомість». В цей час запускається секундомір. Найближчий до пораненого 

учасник рою повинен швидко правильно зреагувати на поранення товариша – 

повідомити рій, рушити до пораненого. При наближенні до пораненого (збоку) 

учасник, який надає допомогу – «рятівник» повинен проконтролювати зброю 

пораненого (по можливості забрати зброю та відкласти її в бік) і накласти 

кровоспинний джгут або здійснити тампонування.  

Коли «рятівник» витягне джгут або отримає його від судді, то запускається 

секундомір, який виміряє час накладання джгута. Потім рій повинен утворити 

тактичний елемент «коридор» (коли вільні учасники імітують ведення вогню і 

утворюють тактичний елемент – прикриття евакуаційної групи з обох боків з 

періодичним відходом) для евакуації пораненого в «жовту» зону (укриття) 

зазначену суддею. «Рятівник» самостійно або при допомозі другого бійця 

транспортують пораненого (способом переповзання) в «жовту зону» (укриття) і 

обов’язково забирає з собою імітаційну зброю пораненого. В «жовтій» зоні рій 

займає кругову оборону, а один із учасників рою – «санітар», продовжує проводити 

алгоритм «Кровотеча + Дихальні шляхи + Дихання + Кровотеча» (CABC). 

«Санітар» здійснює свої дії і голосно їх коментує. При цьому іншим учасникам 

заборонено допомагати «санітару».  

Суддя повинен оцінити правильність перевірки можливої додаткової 

кровотечі на кінцівках, дихальних шляхів, огляду грудини (і локалізації можливого 

поранення в груди) та бинтування поранення. Після проведення алгоритму першої 

допомоги по команді «санітара» рій здійснюючи тактичний елемент «коридор», 

евакуює потерпілого (довільним способом) до точки евакуації (в «зелену» зону), яку 

вказує суддя. 

Після доставки пораненого в «зелену» зону суддею етапу подається команда 

«Стоп», і час на секундомірі зупиняється. Контрольний час визначається 

безпосередньо суддівською колегією за добу до початку змагання. 

Підраховується кількість правильно виконаних елементів надання першої 

домедичної допомоги, дії членів рою, та зазначається час накладання джгута і 

транспортування в кінцеву точку. 
 


