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Анотація

Заходи радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту (скорочено РХБЗ)
складова частина бойового забезпечення військ. РХБЗ тісно пов’язаний із
захистом від ЗМУ, інженерним забезпеченням (фортифікаційне обладнання,
розвідка джерел водопостачання і забезпечення водою, і сам РХБЗ містить
елементи інших видів (специфічна РХБ-розвідка, маскування димами й
аерозолями, тощо). Захист від зброї масового ураження (ЗМУ) є видом
бойового забезпечення і здійснюється з метою максимального послаблення
поразки підрозділів ядерною, хімічною та бактеріологічною (біологічною)
зброєю противника, збереження боєздатності особового складу та успішного
виконання поставлених ним завдань.  

Видання розраховане на широкий загал зацікавлених читачів:
військовозобов’язаних та військовослужбовців, працівників правоохоронних
органів, органів правосуддя, практикуючих правників, здобувачів вищої
освіти, науковців, вчителів загально-освітніх шкіл, які викладають предмет
«Захист України», викладачів вищих навчальних закладів тощо. Стане в нагоді
під час підготовки військовослужбовців Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Національної поліції України, Служби безпеки України.
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І. Довідковий матеріал для проведення занять з підготовки з 

радіаційного, хімічного, біологічного захисту 

Тема 1: Види радіаційного, хімічного зараження та захист від них. 

Заняття 1. Види зброї масового ураження та радіаційних, хімічних 

небезпечних об’єктів. Призначення засобів захисту органів дихання та шкіри. 

Порядок одягання та знімання основних зразків ЗІЗ. 

 

1.1. Види зброї масового ураження та радіаційних, хімічних 

небезпечних об’єктів. 

 

1.1.1. Поняття про ядерну зброю. Ядерні заряди і боєприпаси. Засоби 

застосування ядерної зброї. Вражаючі фактори ядерного вибуху. Засоби і 

способи захисту від них. 

Ядерною зброєю називається зброя масового ураження, вражаюча дія 

якої, заснована на використанні енергії, що виділяється при ланцюгових 

реакціях поділу важких ядер ізотопів урану і плутонію. 

Термоядерною зброєю називається зброя, вражаюча дія якої заснована на 

використанні енергії, що виділяється в процесі термоядерних реакцій синтезу 

легких ядер ізотопів водню (дейтерію і тритію) в більш важкі, наприклад ядра 

ізотопів гелію. 

Нейтронна зброя – це один із видів термоядерної зброї, основним 

вражаючим фактором якої є потік нейтронів.  

Пристрої для вивільнення внутрішньоядерної енергії шляхом вибуху 

називають ядерними зарядами. 

До ядерних боєприпасів відносять споряджені ядерними зарядами 

головні частини ракет різних типів і призначення, авіабомби, торпеди, глибинні 

бомби, артилерійські снаряди і ядерні міни. 

Ядерні вибухи поділяють на висотний, повітряний, наземний (надводний) 

і підземний (підводний) вибухи . 

Вражаючі фактори ядерного вибуху. Засоби і способи захисту від них. 

Ударна хвиля ядерного вибуху виникає в результаті розширення 

розжареної маси газів, що світиться, в центрі вибуху і являє собою область 

різко стиснутого повітря, яка розповсюджується від центра вибуху з 

надзвуковою швидкістю. Дія її продовжується до 20 с. Відстань в 1 км ударна 

хвиля проходить за 2 с, 2 км – за 5 с і 3 км – за 8 с. 

Ураження ударною хвилею викликаються як дією надлишкового тиску, 

так і метальною її дією (швидкісним натиском), зумовленим рухом повітря в 

хвилі. Особовий склад, озброєння та військова техніка (ОВТ), які розташовані 

на відкритій місцевості, уражаються, головним чином, в результаті метальної 

дії ударної хвилі, а об’єкти значних розмірів (будинки й інші) – дією 

надлишкового тиску. 

Ураження можуть бути нанесені також в результаті непрямої дії ударної 

хвилі (уламки будинків, дерев тощо). В деяких випадках вагомість ураження від 
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непрямої дії може бути більшою, ніж від безпосередньої дії ударної хвилі, а 

кількість уражених – переважаючою. 

На параметри ударної хвилі впливають рельєф місцевості, лісові масиви і 

рослинність. На схилах, повернутих до вибуху з крутизною більше 10º, тиск 

зростає: ріст крутизни схилу викликає ріст тиску. На зворотних схилах має 

місце зворотне явище. В щілинах, траншеях і інших спорудах заглибленого 

типу, розташованих перпендикулярно до напрямку розповсюдження ударної 

хвилі, метальна дія значно менша, ніж на відкритій місцевості. Тиск в ударній 

хвилі в середині лісового масиву вище, а метальна дія значно менша, ніж на 

відкритій місцевості. Це пояснюється опором дерев повітряним масам, що 

рухаються з великою швидкістю за фронтом ударної хвилі. 

Укриття особового складу за горбами і насипами, в ярах, у виїмках і 

молодих лісах, використання фортифікаційних споруд, танків, бойових машин 

піхоти (БМП), бронетранспортерів (БТР) і інших бойових машин знижує 

ступінь його ураження ударною хвилею. Наприклад, особовий склад у 

відкритих траншеях уражається ударною хвилею на відстанях в 1,5 рази менше, 

ніж при перебуванні відкрито на місцевості. Зброя, техніка і матеріальні засоби 

від впливу ударної хвилі можуть бути ушкоджені або повністю зруйновані. 

Тому для їх захисту необхідно використовувати природні нерівності місцевості 

(горби, складки і таке інше) і укриття. 

Світлове випромінювання ядерного вибуху – це видиме, 

ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання, яке діє на протязі декількох 

секунд. У особового складу воно може викликати опіки шкіри, ураження очей і 

короткочасне засліплення. Опіки виникають від безпосередньої дії світлового 

випромінювання на відкриті ділянки шкіри (первинні опіки), а також від 

тліючого одягу, в осередку пожеж (вторинні опіки). В залежності від вагомості 

ураження опіки діляться на чотири ступені: перша – почервоніння, припухлість 

і болючість шкіри; друга – виникнення пухирів; третя – омертвіння шкіряного 

покрову і тканин; четверта – обвуглення шкіри. 

Опіки дна очей (при прямому погляді на область свічення ЯВ) можливі на 

відстанях, які значно перевищують радіуси зон опіків шкіри. Тимчасове 

засліплення виникає частіше всього вночі та в сутінки і не залежить від 

напряму погляду в момент вибуху й буде носити масовий характер. Вдень воно 

виникає лише при погляді на область свічення ЯВ. Тимчасове засліплення 

проходить швидко, не залишає наслідків, і медична допомога майже не 

потребується. 

Спостереження через прилади нічного бачення виключає засліплення, 

однак воно можливе через оптичні прилади в день, тому їх необхідно закривати 

спеціальними шторками. 

З метою захисту очей від засліплення особовий склад повинен 

знаходитись по можливості в техніці із закритими люками та використовувати 

фортифікаційні споруди та захисні властивості місцевості. 

Світлове випромінювання ядерного вибуху спонукає горіння та 

обвуглювання різних матеріалів: дерев’яних частин озброєння і техніки, чохлів 

у танків, БМП і БТР. 
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Проникаюча радіація ядерного вибуху представляє собою сукупність 

гамма-випромінювання і нейтронного випромінювання. Гамма-кванти і 

нейтрони, розповсюджуючись у будь-якому середовищі, викликають іонізацію. 

Під дією нейтронів, крім того, нерадіоактивні атоми середовища 

перетворюються в радіоактивні, тобто утворюється так звана наведена 

активність. В результаті іонізації атомів, які входять до складу живого 

організму, порушуються процеси життєдіяльності кліток органів, що приводить 

до захворювання променевою хворобою. Проникаюча радіація викликає 

потемніння оптики, засвічування світлочутливих фотоматеріалів і виводить із 

ладу радіоелектронну апаратуру, особливо ту, що містить напівпровідникові 

елементи. 

Вражаюча дія проникаючої радіації характеризується величиною дози 

випромінювання, тобто кількістю енергії радіоактивних випромінювань, як 

поглинається одиницею маси опроміненого середовища. Розрізняють 

поглинуту, експозиційну і еквівалентну дози.  

У залежності від тривалості опромінювання прийняті наступні сумарні 

дози, які не приводять до зниження боєздатності особового складу: одноразове 

опромінення (імпульсне або на протязі перших 4 діб) – 0,5 Гр (50 рад); 

багатократне опромінення (безперервне або періодичне) на протязі перших 30 

діб – 1 Гр (100 рад), на протязі 3 місяців – 2 Гр (200 рад), на протязі 1 року – 

3 Гр (300 рад). 

Захист особового складу від проникаючої радіації забезпечується 

використанням рухомих об’єктів, фортифікаційних споруд (сховищ, бліндажів, 

перекритих траншей) і захисних екранів. 

Радіоактивне зараження місцевості, приземного шару атмосфери, 

повітряного простору, води і інших об’єктів виникає в результаті випадіння 

радіоактивних речовин з хмари ядерного вибуху під час її руху. Поступово 

осідаючи на поверхні землі, радіоактивні речовини створюють ділянку 

радіоактивного зараження, яка називається радіоактивним слідом. 

Основними джерелами радіоактивного зараження є осколки ділення 

ядерного заряду і наведена активність ґрунту. Розпад цих радіоактивних 

речовин супроводжується гамма- і бета-випромінюванням. Радіоактивне 

зараження місцевості характеризується потужністю експозиційної дози, яка 

виміряється в амперах на кілограм (А/кг) та рентгенах на годину (Р/год). 

По ступеню небезпечності для особового складу радіоактивний слід 

умовно ділиться на чотири зони: зона А – помірного зараження; зона Б – 

сильного зараження; зона В – небезпечного зараження; зона Г – надзвичайно 

небезпечного зараження. Потужності доз на зовнішніх межах цих зон через 

1 годину після вибуху складають 8; 80; 240 і 800 Р/год, а через 10 годин – 0,5; 5; 

15; 50 Р/год відповідно. 

Про ступінь забруднення радіоактивними речовинами поверхонь різних 

об’єктів, обмундирування особового складу і шкіряних покровів можна судити 

за величиною потужності експозиційної дози гамма-випромінювання, що 

вимірюється біля забруднених поверхонь на відстані, яка визначається 
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технічними характеристиками приладів дозиметричного контролю (як правило, 

менше 1 метра).  

З метою захисту особового складу, діючого на зараженій місцевості, 

використовують озброєння та військову техніку, природні укриття і 

фортифікаційні споруди, засоби індивідуального та колективного захисту. 

Електромагнітний імпульс (ЕМІ). Електромагнітний імпульс найбільш 

повно проявляється при наземних і низьких повітряних ядерних вибухах. 

ЕМІ впливає перш за все на радіоелектронну і електротехнічну апаратуру. 

Під дією ЕМІ у вказаній апаратурі наводяться електричні поля і напруги, які 

можуть викликати пробій ізоляції, ушкодження трансформаторів, згорання 

розрядників, псування напівпровідникових приладів, перегорання плавких 

вставок й інших елементів радіотехнічних пристроїв. Найбільш уразливі для 

впливу ЕМІ лінії зв’язку, сигналізації і управління. Якщо величина ЕМІ мала, 

то можливе спрацювання засобів захисту (плавких вставок, грозорозрядників) 

без порушення працездатності ліній. 

При ядерних вибухах поблизу ліній енергопостачання та зв’язку, наведені 

в них напруги можуть розповсюджуватись проводами на значні відстані і 

викликати ушкодження апаратури, ураження особового складу, що знаходиться 

на безпечному віддаленні від інших уражаючих факторів ядерного вибуху. 

 

1.1.2. Хімічна зброя 

Хімічна зброя – отруйні речовини (ОР) і засоби їх застосування. ОР 

називаються токсичні хімічні сполуки, які призначені для нанесення масових 

уражень живій силі при бойовому застосуванні. За характером впливу на 

організм людини ОР поділяються на нервово-паралітичні, шкірно-наривні, 

загально-отруйні, задушливі, психохімічні та подразливі. 

За бойовим призначенням ОР поділяють на смертельні речовини та 

речовини, які тимчасово виводять із ладу. При бойовому застосуванні 

смертельні ОР викликають тяжкі (смертельні) ураження живої сили. В цю 

групу входять ОР нервово-паралітичної, шкірно-наривної, загально-отруйної і 

задушливої дії, ботулінічний токсин (речовина XR). Тимчасово виводять з ладу 

речовини психохімічної дії, речовини подразливого типу і стафілококовий 

токсин PG, вони позбавляють боєздатності особовий склад на період від 

декількох годин до декількох діб. Уражаюча дія таких речовин проявляється 

під час контакту з ними і зберігається на протязі декількох годин після виходу 

із забрудненої атмосфери. Потрібно розрізняти швидкодіючі та повільно діючі 

ОР, у залежності від того, чи мають вони період прихованої дії. До 

швидкодіючих ОР відносять нервово-паралітичні, подразливі та деякі 

психохімічні речовини, тобто ті, котрі здатні за декілька хвилин привести до 

втрати боєздатності. Шкірно-наривні, загально-отруйні, задушливі та деякі 

психохімічні ОР, токсичний ефект котрих, виникає тільки після періоду 

прихованої дії тривалістю до кількох годин, відносять до повільнодіючих. 

В момент бойового застосування ОР можуть знаходитись в 

пароподібному, аерозольному і крапельно-рідинному станах. В пароподібний і 
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аерозольний стан (дим, туман) переводяться ОР, які використовуються для 

забруднення приземного шару повітря. Хмару пару і аерозолю, яка утворюється 

в момент застосування хімічних боєприпасів, називають первинною хмарою 

забрудненого повітря. Хмара пару, яка виникає за рахунок випаровування ОР, 

які випали на ґрунт, називають вторинною хмарою. ОР у вигляді пари і 

аерозолю, що переносяться вітром, уражають живу силу не тільки в районі 

застосування, а також на значних відстанях. Глибина розповсюдження хмари 

забрудненого повітря на пересіченій і лісистій місцевості в 1,5-3 рази менше, 

ніж на відкритій. Лощини, яри, лісні та чагарникові масиви є місцями застою 

ОР і тому суттєво впливають на розповсюдження хмари забрудненого повітря. 

Для забруднення місцевості, озброєння та військової техніки, об’єктів 

військових та господарчих структур ОР застосовують у вигляді аерозолів і 

крапель. Забруднена місцевість, ОВТ і інші об’єкти стають джерелами 

ураження людей. В цих умовах особовий склад змушений тривалий час 

знаходитись в засобах захисту (час уражаючої дії залежить від стійкості ОР), а 

це знижує боєздатність військ. 

Стійкість ОР на місцевості – це тривалість часу від моменту застосування 

ОР до моменту, коли дія ОР на особовий склад настільки незначна, що 

можливе, як подолання забрудненої ділянки без засобів захисту, так і 

знаходження на ній без них. 

ОР можуть проникати в організм через органи дихання (інгаляційно), 

через поверхні ран, слизову оболонку і шкіру (шкірно-резорбтивно). При 

вживанні забрудненої їжі та води проникнення ОР здійснюється через 

шлунково-кишковий (перорально) тракт. Більшість ОР мають властивість 

акумуляції, тобто здатні накопичуватись у організмі з подальшим токсичним 

впливом.  

Отруйні речовини нервово-паралітичної дії 

Потрапляючи до організму, отруйні речовини нервово-паралітичної дії 

уражають нервову систему і є найнебезпечнішими компонентами хімічної 

зброї. 

Характерними представниками цієї групи є зарин (GB) і VХ. 

Зарин (GB) – безбарвна або жовтувата летка рідина, практично без 

запаху, зимою не замерзає. Змішується з водою і органічними розчинами в 

будь-яких відношеннях, добре розчиняється в жирах. Стійкий до дії води, що 

зумовлює забруднення непроточних водоймищ на тривалий час – до 2 місяців. 

Потрапляючи на шкіру людини, обмундирування, взуття та інші пористі 

матеріали швидко в них проникає. 

Зарин застосовують для ураження живої сили шляхом забруднення 

приземного шару повітря нанесенням вогневих нальотів артилерією, ударами 

ракет і тактичної авіації. Основний бойовий стан – пара. Пари зарину при 

середніх метеорологічних умовах можуть розповсюджуватись за вітром до 20 

км від місця застосування. Стійкість зарину (в воронках): влітку – декілька 

годин, взимку – до 2 діб. 

При діях підрозділів на бойовій техніці в атмосфері, що заражена 

зарином, для захисту, як правило, використовують фільтруючий захисний 

7



10 

костюм (ФЗК) з протигазом. При діях на зараженій місцевості в пішому 

порядку додатково одягаються захисні панчохи від загальновійськового 

захисного комплекту (ЗЗК). При тривалому перебуванні в районах з високим 

вмістом парів зарину необхідно використовувати протигаз і ЗЗК у вигляді 

комбінезону. Захист від зарину забезпечується також використанням техніки і 

сховищ герметичного типу, які оснащені фільтровентиляційними пристроями. 

Пари зарину здатні після поглинання обмундируванням заражати атмосферу і 

після виходу із зараженої ділянки шляхом випаровування. Тому протигази 

знімаються тільки після проведення контролю наявності зараження повітря і в 

разі необхідності спеціальної обробки обмундирування, спорядження. 

VХ – малолетюча безбарвна рідина, яка не має запаху і не замерзає 

взимку. В воді розчиняється помірно (5%), в органічних розчинниках і жирах – 

добре. Заражає відкриті водоймища на дуже тривалий період – 6 місяців. 

Основний бойовий стан – аерозоль та краплі. Аерозолі VX заражають приземні 

шари повітря і, розповсюджуючись за вітром на глибину від 5 до 20 км, 

уражають живу силу через органи дихання, відкриті ділянки шкіри і звичайне 

армійське обмундирування, а також заражають місцевість, озброєння та 

військову техніку й відкриті водойми. VX застосовується використанням 

артилерії, авіації (касети і виливні авіаційні прилади), а також за допомогою 

хімічних фугасів. Озброєння та військова техніка, які заражені краплями VX, 

представляють небезпечність влітку на протязі 1–3 діб, взимку – 30–60 діб. 

Стійкість VX на місцевості (шкірно-резорбтивна дія): влітку – від 7 до 15 діб, 

взимку – на весь період до настання тепла. Захист від VX: протигаз, 

загальновійськовий захисний комплект, герметичні об’єкти бойової техніки і 

сховища. 

До отруйних речовин нервово-паралітичної дії відноситься також зоман 

(GD), який за своїми властивостями займає проміжне положення між GB і VX. 

Нервово-паралітичні ОР здатні уражати людину при будь-якому способі 

надходження до організму. При інгаляційному ураженні легкої ступені 

спостерігається погіршення зору, звуження зіниць очей (міоз), утруднення 

дихання, почуття важкості в грудях (загрудинний ефект), посилюється 

виділення слини та слизу в носі. Ці явища супроводжуються сильними 

головними болями і можуть зберігатись від 2 до 3 діб. При дії на організм 

смертельних концентрацій ОР виникають сильний міоз, задушливість, велике 

слиновиділення і потовиділення, з’являються почуття страху, блювання 

мимовільне відділення калу та сечі, судороги, які можуть продовжуватись 

декілька годин, втрата координації рухів, а дещо пізніше і свідомості. Без 

вчасної невідкладної допомоги через 5–15 хвилин наступає смерть від паралічу 

органів дихання і серця. 

При дії через шкіру картина ураження в основному аналогічна 

інгаляційній. Різниця в тому, що симптоми проявляються через деякий час (від 

декількох хвилин до декількох годин). При цьому з’являються м’язові спазми в 

місті потрапляння ОР, потім судороги, м’язова слабкість і параліч.  
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Зарин, зоман та VX відрізняються за ступенями токсичності та швидкості 

впливу. Найбільш токсичний є VX, а найшвидший (втрата свідомості вже через 

одну хвилину) – зарин. 

Перша допомога. Ураженому необхідно надіти протигаз; при попаданні 

аерозолю або крапельно-рідинної ОР на шкіру обличчя протигаз одягається 

тільки після обробки обличчя рідиною з індивідуального протихімічного 

пакету. Ввести антидот за допомогою шприц-тюбика з червоним ковпачком (з 

індивідуальної аптечки) і вивести ураженого із зараженої атмосфери. Якщо на 

протязі 10 хвилин судороги не зняті, антидот ввести ще раз. В разі зупинки 

дихання необхідно виконати штучне дихання. При попаданні ОР на тіло, 

негайно обробити заражені місця за допомогою індивідуального 

протихімічного пакету. При надходженні ОР до шлунку необхідно викликати 

блювоту і, якщо можливо, промити шлунок 1% розчином питної соди або 

чистою водою, уражені очі промити 2% розчином питної соди або чистою 

водою. Уражений особовий склад доставляють в медичний пункт. 

Наявність нервово-паралітичних ОР в повітрі, на місцевості, озброєнні і 

військовій техніці виявляється за допомогою індикаторної трубки ИТ-44 

(червоне кільце з точкою) приладами хімічної розвідки та газосигналізаторами. 

Для виявлення аерозолів VX також служить індикаторна плівка АП-1. 

Отруйні речовини шкірно - наривної дії 

Основною отруйною речовиною шкірно-наривної дії є іприт. 

Використовується технічний (Н) і перегнаний (очищений) іприт (HD). 

Іприт представляє собою жовтувату (перегнаний) або темно-буру рідину 

з запахом часнику або гірчиці, вона добре розчиняється в органічних розчинах, 

але погано розчинюється у воді. Іприт важче води, замерзає при температурі 

біля 14ºС. Легко проникає в різні лакофарбові покриття, гумотехнічні і пористі 

матеріали, що приводить до їх глибинного забруднення. В повітрі іприт 

випаровується повільно. Основний бойовий стан іприту крапельно-рідинний 

або аерозольний. Однак, іприт здатний утворювати небезпечні концентрації 

своїх парів за рахунок природного випаровування із зараженої місцевості. В 

бойових умовах іприт може бути застосованим артилерією (мінометами), 

авіацією за допомогою бомб і виливних приладів, а також фугасами. Ураження 

особового складу досягається шляхом забруднення парами і аерозолями іприту 

приземного шару повітря, аерозолями і краплинами іприту відкритих ділянок 

шкіри, обмундирування, спорядження, озброєння та військової техніки, ділянок 

місцевості. 

Глибина розповсюдження первинної хмари зараженого повітря складає 

2-5 км. Іприт здатний заражати місцевість влітку до 2 діб, а взимку – до 2–

3 місяців, непроточні водойми на 2–3 місяці. Техніка заражена іпритом 

представляє небезпечність для особового складу незахищеного засобами 

захисту і підлягає дегазації. 

Наявність парів іприту визначається за допомогою індикаторної трубки 

ИТ-36 (одне жовте кільце) приладами хімічної розвідки ВПХР (військовий 

прилад хімічної розвідки) і ППХР (напівавтоматичний прилад хімічної 

розвідки). Для захисту від іприту використовується протигаз і 
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загальновійськовий захисний комплект, а також ОВТ та сховища, які обладнані 

фільтровентиляційними пристроями. 

Іприт уражає за будь-якого проникнення до організму. Ураження 

слизових оболонок очей, носоглотки і верхніх дихальних шляхів проявляється 

навіть при незначних концентраціях іприту. При більш високих концентраціях 

поряд з місцевими ураженнями відбувається загальне отруєння організму. Іприт 

має прихований період дії (2-12 годин), а також проявляє властивість 

акумуляції в організмі. В момент контакту з іпритом подразнення шкіри і 

больові ефекти відсутні. Уражені іпритом місця чутливі та сприятливі до 

інфекції. Ураження шкіри починається з почервоніння, яке проявляється через 

2-6 годин після впливу іприту. Через добу на місці почервоніння утворюються 

дрібні пухирі, які наповнені жовтою прозорою рідиною. В подальшому 

відбувається злиття пухирів. Через 2–3 доби пухирі тріскаються з утворенням 

виразки, що не загоюється протягом 20–30 діб. Якщо до виразки потрапляє 

інфекція, можливі гнійні запалення уражених ділянок шкіри. При вдиханні 

парів або аерозолю іприту перші ознаки ураження проявляються через декілька 

годин у вигляді сухості і печії в носоглотці, потім сильний набряк слизової 

носоглотки, що супроводжується гнійними виділеннями. В тяжких випадках 

розвивається запалення легенів, на 3–4 день від задушливості настає смерть. 

Особливо чутливі до парів іприту очі. Спочатку виникає відчуття піску в очах, 

сльозотеча, світлобоязь, потім виникає почервоніння і набряк слизової 

оболонки очей і повік, із супроводженням значного виділення гною. Пряме 

влучення в очі крапельно-рідинного іприту може привести до сліпоти. При 

надходженні іприту в шлунково-кишковий тракт через 30–60 хвилин 

появляються різкі болі в шлунку, сльозоточивість, нудота, блювання, в 

подальшому розвивається понос (іноді з кров’ю). 

Перша допомога. Краплі іприту на шкірі необхідно негайно 

продегазувати за допомогою ІПП. Очі і ніс необхідно добре промити, а рот і 

горло – прополоскати 2% розчином питної соди або чистою водою. При 

отруєнні водою або їжею, заражених іпритом, викликати блювання, а потім 

ввести рідку кашу, яка приготовляється із рахунку 25 г активованого вугілля на 

100 мл води. На сучасному етапі антидотів проти іприту нема. 

 

Отруйні речовини загально-отруйної дії 

ОР загально-отруйної дії, потрапляючи до організму, порушують 

засвоєння кисню з крові до тканини. Це одна із самих швидкодіючих ОР. До 

них відносять синильну кислоту (АС) і хлорціан (СК). В армії США 

боєприпаси, споряджені АС, є запасними хімічними боєприпасами. 

Синильна кислота – безбарвна рідина з запахом гіркого мигдалю. На 

відкритій місцевості швидко випаровується (через 10-15 хвилин), не заражає 

місцевість і техніку на довготривалий час. Для закритих приміщень, сховищ і 

закритих машин проводиться дегазація, а для відкритих ділянок достатньо їх 

провітрювання. В польових умовах можливе значне поглинання синильної 

кислоти обмундируванням. Знезараження здійснюється також провітрюванням. 

Температура замерзання синильної кислоти – мінус 14ºС, тому в холодний час 

10



ЗМІСТ 
 
І. ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З 
ПІДГОТОВКИ З РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО 
ЗАХИСТУ ................................................................................................................ 3 
 
Тема 1. Види радіаційного, хімічного зараження та захист від них ............ 3 

1.1. Види зброї масового ураження та радіаційних, хімічних 
небезпечних об’єктів. ........................................................................................ 3 
1.1.1. Поняття про ядерну зброю. Ядерні заряди і боєприпаси. Засоби 
застосування ядерної зброї. Вражаючі фактори ядерного вибуху.  
Засоби і способи захисту від них. .................................................................... 3 
1.1.2. Хімічна зброя ........................................................................................... 6 
1.1.3. Біологічна (бактеріологічна) зброя ..................................................... 16 
1.1.4. Запалювальна зброя .............................................................................. 17 
1.1.5. Вражаюча дія наслідків зруйнувань (аварій) потенційно 
небезпечних об’єктів. ...................................................................................... 19 
1.2. Призначення засобів захисту органів дихання та шкіри. Порядок 
одягання та знімання основних зразків ЗІЗ. ................................................. 26 

 
Тема 2. Дії особового складу на зараженій місцевості ................................. 39 

2.1. Сигнали оповіщення про радіаційне, хімічне зараження та дії за 
ними. ................................................................................................................. 39 
2.2. Порядок використання захисних властивостей штатної техніки 
та місцевості. .................................................................................................... 39 
2.3. Призначення засобів часткової спеціальної обробки та порядок їх 
використання. .................................................................................................. 40 
2.3.1. Засоби часткової спеціальної обробки особового складу, 
стрілецької зброї та обмундирування ........................................................... 40 
2.4. Порядок подолання зараженої ділянки місцевості ............................... 47 

 
Тема 3. Порядок використання засобів аерозольного маскування (в 
комплексі). ............................................................................................................ 52 

3.1. Призначення, тактико-технічні характеристики та порядок 
застосування засобів аерозольного маскування .......................................... 52 
3.2. Застосування аерозолів підрозділами. ................................................... 59 
3.3. Евакуація поранених і пошкодженої бойової техніки. ........................ 59 

 



НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ

ПІДГОТОВКА
З РАДІАЦІЙНОГО,

ХІМІЧНОГО,
БІОЛОГІЧНОГО

ЗАХИСТУ

Підписано до друку 05.09.2022 р. Формат 60х84 1/16.
Друк цифровий. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 4,0. Тираж 300 прим.

ТОВ «Центр учбової літератури» 
вул. Лаврська, 20 м. Київ

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції ДК № 2458 від 30.03.2006 р.



Книги, які можуть вас зацікавити

Тактика легкої піхоти
для дій малих груп

Пам’ятка снайпера.
Пам’ятка стрільця

Військові медики на
полі бою

Вогнева підготовка Довідник з основних
понять військової

топографії

Настанова зі
стрілецької справи.

Ручні гранати

Перейти до галузі права
Військове право

https://jurkniga.ua/taktika-legkoi-pikhoti-dlya-diy-malikh-grup/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/taktika-legkoi-pikhoti-dlya-diy-malikh-grup/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/taktika-legkoi-pikhoti-dlya-diy-malikh-grup/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/pamyatka-snaypera-pamyatka-striltsya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/pamyatka-snaypera-pamyatka-striltsya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/pamyatka-snaypera-pamyatka-striltsya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/viyskovi-mediki-na-poli-boyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/viyskovi-mediki-na-poli-boyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/viyskovi-mediki-na-poli-boyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/vogneva-pidgotovka_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/vogneva-pidgotovka_1/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/dovidnik-z-osnovnikh-ponyat-viyskovoi-topografii/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/dovidnik-z-osnovnikh-ponyat-viyskovoi-topografii/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/dovidnik-z-osnovnikh-ponyat-viyskovoi-topografii/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/dovidnik-z-osnovnikh-ponyat-viyskovoi-topografii/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-ruchni-granati/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-ruchni-granati/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-ruchni-granati/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/nastanova-zi-striletskoi-spravi-ruchni-granati/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua/category/voennoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83


https://jurkniga.ua/pidhotovka-do-radiatsiynoho-khimichnoho-biolohichnoho-zakhystu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83

