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Кількість учасників – 6 осіб, із них не менше 1 особи протилежної статі. 

Завдання складається із врахуванням вікових компетентностей 

учасників, викладених у затверджених (грифованих) МОН України 

Програмах освітніх закладів. 

Конкурс складається із трьох частин: 

 1. Теоретичний тур (можливі завдання): 

 принципи надання домедичної допомоги; що має знати та вміти той, 

хто надає допомогу; від яких дій слід утримуватися, надаючи першу медичну 

допомогу; правила надання першої допомоги при опіках, тепловому та 

сонячному ударі, відмороженнях, переохолодженні, ураженні електричним 

струмом, утопленні, тривалому стисканні окремих частин тіла, гострому болі 

в животі, отруєнні хімічними продуктами, їжею, грибами, ягодами, укусах 

отруйних змій, комах та павуків. 

На виконання теоретичного завдання відводиться до 3 хвилин.  

Команді дається 1 хвилина на обговорення відповіді і до 2 хвилин на 

запис відповіді в картці. За допущені помилки команда одержує штрафні 

бали. 

 

 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. 

Команда витягує картку і виконує завдання. З цього моменту суддею 

починається відлік часу. За допущені помилки одержує штрафні бали. 

 Виконання завдань практичного туру розпочинається після увімкнення 

суддею секундоміра. 

На виконання практичного завдання відводиться до 6 хвилин.  

 Оцінювання суддею  практичного туру відбувається у відповідності до 

розробленої таблиці штрафів після доповіді про готовність або у разі 

закінчення відведеного часу (6 хвилин). 

 Суддя вказує про штраф, секретар заносить результати у протокол. 

  

3. Після виконання завдань команда проходить швидкісний етап: 

накладання шини з підручного матеріалу (або стандартної медичної) 

(при переломах плеча, передпліччя, стегна, гомілки) та транспортування 

потерпілого по дистанції (перелік перешкод – буде вказано напередодні 

змагань) на ношах, виготовлених із двох жердин і шматка брезенту або на 

стандартних санітарних ношах. Потерпілий визначається командою, йому 



заборонено виконувати будь-які дії, що полегшують роботу рятувальників. 

Під час проходження швидкісного етапу, обов’язковим є супровід 

потерпілого одним із рятувальників, який контролює стан потерпілого. 

Штрафи: заступ обмежувальної лінії – 1 бал, рух поза обмежувальною 

лінією – 10 балів, падіння рятувальника – 3 бали, торкання потерпілим 

рельєфу або поверхні води будь-якою частиною тіла при транспортуванні на 

ношах – 1 бал, потерпілий надає допомогу рятувальникам – 3 бали, не 

проходження елементу перешкоди – 1 бал за кожен елемент, не проходження 

перешкоди – 10 балів, невірні дії супроводжуючого рятувальника 

(супроводжуючий знаходиться на відстані, що не дозволяє контролювати 

стан потерпілого) – 3 бали. 

Один бал прирівнюється до 10 сек. штрафного часу.  

Витратні матеріали суддівські. 

Враховуються: час виконання завдань, штрафні бали теоретичного та 

практичного турів, переведені в час, та час проходження швидкісного етапу з 

урахуванням штрафів. 

Команда, що перевищила ліміт часу отримує штраф 30 балів. 

Переможець визначається за найменшим часом виконання завдань. При 

рівності показників перемагає той, хто отримав менше штрафів при 

виконанні завдань практичного туру, а при рівності і цих показників 

перемагає той, хто отримав менше штрафів при виконанні завдань 

теоретичного туру. 
 


