
 
 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
26 Цивільна безпека 

Обов’язкова Спеціальність: 

262 Правоохоронна 
діяльність 

Модулів – 1  

 

 

 
Освітній ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 
 1-й 1-й, 2-й 
 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й,2-й 2-й,3-й 

Лекції 

 10 год. 6 год. 

Практичні 

38 год. 10 год. 

Самостійна робота 

42 год. 74 год. 

Вид контролю: іспит 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни – формувати у здобувачів вмiння 

професійно-грамотно надавати первинну домедичну допомогу потерпiлим за 

рiзних умов. 

Завдання навчальної дисципліни – навчити здубувачів сучасним 

теоретично-практичним прийомам надання первинної домедичної допомоги 

потерпiлим, вмiння тактично грамотно дiяти в екстрiмальних ситуацiях. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетентності: 

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку. 

Результати навчання: 

- ПРН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної 

діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки. 

- ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові 

обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної 

діяльності. 

ПРН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та 

здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення  

кримінального злочину чи адміністративного правопорушення. 

ПРН19. Вміти застосовувати процедури надання першої медичної допомоги. 

Міждисциплінарні звя’зки для вивчення навчальної дисципліни 

«Домедична підготовка» здобувачам вищої освіти необхідні знання з 



навчальних дисциплін «Особиста безпека поліцейського», «Тактико-спеціальна 

підготовка», «Вогнева підготовка». 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН 

 
Тема № 1. Анатомiчна будова тiла та фізіологія людини. Загальні 

поняття про первинну домедичну допомогу. 

Зміст навчального матеріалу: 

Загальні поняття про анатомію людини. Анатомо-топографічна будова тіла 

людини. Апарат руху і опори. Скелет, його відділи і основні функції. Будова 

кісток З'єднання кісток. Будова та види суглобів. Внутрішні органи та системи. 

Серцево-судинна система: будова серця, Магістральні судини верхніх та нижніх 

кінцівок, шиї, голови. Дихальна система: анатомія повітроносних шляхів. Будова 

легень. Плевра вісцеральна та паріетальна. Плевральна порожнина. Топографія 

органів грудної клітини. Діафрагма та черевна порожнина. Будова та топографія 

органів черевної порожнини. Система травлення. Поняття про паренхіматозні 

органи. 

Основні фізіологічні функції організму людини. 

Знеболюючі засоби (наркотичні та ненаркотичні анальгетики, місцеві 

анестетики). Психотропні засоби. Аналептики. Загальна характеристика 

протимікробних засобів. Ентеросорбенти. Антидоти. 

 

Тема № 2. Обстеження потерпілого на місці події та надання 

первинної домедичної допомоги в умовах бойових дій 

Зміст навчального матеріалу: 

Невідкладні стани. Особливості першої долікарської допомоги. 

Процес умирання організму. Стадії термінального стану (передагонія, агонія, 

клінічна смерть). Ознаки та закономірності порушення життєво-важливих функцій 

до їх повної зупинки. Термінальна пауза. Поняття про клінічну смерть, її ознаки, 

найчастіші причини гострих розладів та зупинки кровообігу та дихання. Фібриляція 

серця, як найчастіша причина зупинки кровообігу. Діагностика відсутності життєво- 

важливих функцій. Основні принципи реанімації при порушенні дихання та 

кровообігу. Підтримка життєво важливих функцій організму при порушенні дихання 

( штучна вентиляція без спеціального устаткування, штучна вентиляція легень за 

допомогою допоміжних засобів без інгаляції кисню, штучна вентиляція за 

допомогою допоміжних засобів з інгаляцією кисню). Підтримка життєво 

важливих функцій організму при порушенні кровообігу. Визначення пульсу. 

Непрямий масаж серця. Послідовність виконання серцево-легеневої реанімації 

(СЛР). Оцінка ефективності СЛР. Відпрацювання методів штучної вентиляції 

легень та непрямого (закритого) масажу серця одним і двома рятувальниками.  

Ускладнення СЛР. Визначення і усунення помилок при реанімації. Особливості 



проведення реанімації дітям. Диференційна діагностика клінічної та біологічної 

смерті. Визначення часу настання смерті. Симптом Бєлоглазова. 

Загальні поняття про принципи надання первинної домедичної допомоги 

в умовах бойових дій. Аналіз причин загибелі поліцейських та 

військовослужбовців під час ведення бойових дій. Основні види пошкоджень під 

час сучасних бойових дій та обмеження в часі для надання первинної домедичної 

допомоги на полі бою або в результаті вибуху. 

Основні фізіологічні функції організму людини. 

Складові частини сучасної індивідуальної аптечки та їх функції. 

 

Тема № 3. Серцево-легенева реанімація 

Зміст навчального матеріалу: 

Послідовність виконання серцево-легеневої реанімації (СЛР). Оцінка 

ефективності СЛР. Відпрацювання методів штучної вентиляції легень та 

непрямого (закритого) масажу серця одним і двома рятувальниками. 

Ускладнення СЛР. Визначення і усунення помилок при реанімації. Особливості 

проведення реанімації дітям. Диференційна діагностика клінічної та біологічної 

смерті. Визначення часу настання смерті. 

 

Тема № 4. Первинна домедична допомога при травмах, надання 

первинної домедичної допомоги в секторі обстрілу та переміщення 

пораненого в безпечне місце. 

Зміст навчального матеріалу: 

Загальні поняття про травми. Медична класифікація ушкоджень та їх 

ознаки. Травми голови(струс, забій, здавлення головного мозку). Долікарська  

допомога в залежності від виду ушкодження. Транспортування потерпілих. 

Травматичний токсикоз (синдром тривалого здавлення тканини), механізм 

виникнення залежність важкості від тривалості здавлення. Травми грудної 

порожнини(поняття про відкритий та закритий пневмоторакс),долікарська 

допомога та транспортування. Травми черевної порожнини (відкриті, закриті). 

Профілактика травматичного (больового шоку). Транспортна 

іммобілізація. 

Особливості першої долікарської допомоги в секторі обстрілу. 

Переведення пораненого у різні положення (бік, живіт, спина). Зупинка кровотечі 

(шия, тулуб, кінцівок). Само- та взаємодопомога. Зупинка кровотечі за допомогою 

спеціальних джгутів та підручних засобів. 

Особливості переміщення та транспортування потерпілого. Переміщення та 

транспортування пораненого у притомному та у непритомному стані. 

Переміщення пораненого однією особою (лежачи, стоячи). Переміщення 

пораненого двома особами. Перенесення, завантаження і транспортування 

поранених із використанням підручних засобів. 



Тема № 5. Первинна домедична допомога при переломах, вивихах, 

забоях 

Зміст навчального матеріалу: 

Загальні поняття про травматизм. Медична класифікація ушкоджень та їх 

ознаки. Кровотечі, переломи кісток, вивихи і розхтягнення, удари. Ознаки 

вказаної патології. Долікарська допомога в залежності від виду ушкодження. 

Травматичний токсикоз (синдром тривалого здавлення тканини), механізм 

виникнення зхалежність тяжкості від тривалості здавлення. 

Хірургічні інфекції(сказ, правець, рожа, гангрена) 

Основи десмургії. Призначення, основні правила накладання пов'язок та 

вимоги до них. Перев'язувальний матеріал. Табельні засоби для пов'язок: 

перев'язувальний пакет, контурні пов'язки, косинка,еластичні бинти. Види пов'язок, 

техніка накладання м'яких пов'язок на окремі ділянки тіла (пов'язки на голову, на 

верхні та нижні кінцівки, на нижню частину живота та верхню третину стегн, грудну 

клітку тощо). Практичне відпрацювання накладання пов'язок на голову, кінцівки, 

живіт, грудну клітину. Особливості перекладання та перенесення потерпілого з 

травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок, ураженням порожнин,стрижню(в 

залежності від відділу)та кісток тазу. 

 

Тема № 6. Первинна домедична допомога при кровотечі 

Зміст навчального матеріалу: 

Визначення, класифікація, характеристика кровотеч (артеріальної, венозної, 

капілярної, паренхіматозної). Первинні та вторинні кровотечі, їх причини. 

Внутрішні та зовнішні кровотечі. Величина об’єму циркулюючої крові та 

залежність стану потерпілого від швидкості витікання та кількості втрати крові.  

Патологія гострої крововтрати (геморагічний шок, анемія). Компенсаторні 

механізми. Методи тимчасової та остаточної зупинки кровотечі. Значення 

переливання крові. Важливість донорської служби. Групи крові та резус-належність, 

індивідуальна сумісність крові. Види і методи переливання крові. Практичне  

відпрацювання зупинки кровотеч: зупинка кровотечі в рані, накладання стискуючих 

пов'язок і джгута тощо. Визначення і усунення помилок при зупинці кровотечі. 

 
Тема № 7. Первинна домедична допомога при пораненнях. Огляд та 

надання домедичної допомоги пораненому у безпечному місці. Надання 

первинної домедичної допомоги при екстрених пологах 

Зміст навчального матеріалу: 

Рани,визначення. Види ран: невогнепальні (різані, рубані, колоті, забиті), 

вогнепальні. Інфіковані рани. Стадії раневого процесу та різновиди загоєння. 

Особливості перебігу ранового процесу залежно від виду поранень. Клінічні 

ознаки ран: біль, кровотеча, зяяння. Проникаючі поранення. Тапмонада серця. 

Травматичний пневмоторакс (відкритий, закритий, клапанний). Патогенез та 



клінічні ознаки пневмотораксу (гостра дихальна недостатність), 

плевропульмональний шок. Ознаки запалення ран. Хірургічна інфекція: аеробна 

(гнійна) та анаеробна (гнилісна) правець, газова гангрена. Тромбофлебіт, 

профілактика ускладнень. Долікарська допомога при пораненнях. 

Особливості обробки непроникаючих та проникаючих поранень. Принципи 

накладання пов’язок при пневмотораксі,ураженні черевної порожнини. 

Первинний огляд пораненого визначення ознак життя. Процес умирання 

організму. Стадії термінального стану (перед агонія, агонія, клінічна смерть). 

Ознаки та закономірності порушення життєво-важливих функцій до їх повної 

зупинки. Термінальна пауза. Поняття про клінічну смерть, її ознаки. Фібриляція 

серця, як найчастіша причина зупинки кровообігу. Діагностика відсутності життєво- 

важливих функцій. Основні принципи реанімації при порушенні дихання та 

кровообігу. Підтримка життєво важливих функцій організму при порушенні дихання 

( штучна вентиляція без спеціального устаткування, штучна вентиляція легень за 

допомогою допоміжних засобів без інгаляції кисню, штучна вентиляція за 

допомогою допоміжних засобів з інгаляцією кисню).Підтримка життєво 

важливих функцій організму при порушенні кровообігу. Визначення пульсу.. 

Непрямий масаж серця. Послідовність виконання серцево-легеневої 

реанімації (СЛР). Оцінка ефективності СЛР. Відпрацювання методів штучної 

вентиляції легень та непрямого (закритого) масажу серця одним і двома 

рятувальниками. Ускладнення СЛР. Визначення і усунення помилок при 

реанімації. Особливості проведення реанімації дітям. Диференційна діагностика 

клінічної та біологічної смерті. Визначення часу настання смерті. 

Визначення, класифікація, характеристика кровотеч (артеріальної, венозної, 

капілярної, паренхіматозної). Внутрішні та зовнішні кровотечі. Величина об’єму 

циркулюючої крові та залежність стану потерпілого від швидкості витікання та 

кількості втрати крові. Методи тимчасової та остаточної зупинки кровотечі. 

Практичне відпрацювання зупинки кровотеч: зупинка кровотечі в рані, накладання 

стискуючих пов'язок і джгута тощо; зупинка кровотеч, за допомогою спеціальних 

гемо статичних засобів (само- та взаємодопомога); зупинка кровотечі з рани 

кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів (само- та 

взаємодопомога). Визначення і усунення помилок при наданні первинної 

домедичної допомоги. 

Надання первинної домедичної допомоги при екстрених пологах. 

 

Тема № 8. Первинна домедична допомога при сонячному та тепловому 

ударах, опіках та відмороженнях 

Зміст навчального матеріалу: 

Причини та механізм розвитку сонячного та теплового ударів. Умови, які 

сприяють перегріванню організму. Клініка, діагностика. Перша працівника 

міліції на місці події при наданні допомоги ураженим електричним струмом. 



Поняття про термічні, хімічні та променеві опіки, відмороження та 

переохолодження (замерзання). Стадії опіків та відморожень, їх характеристики. 

Визначення ступені ураження та площі опіку, відмороження (правило «долоні», 

правило «дев'яток»). Встановлення прогнозу здоров'я уражених залежно від 

ступеню та площі опіку або відмороження. Перша допомога в залежності від 

ступені ураження та площі опіку, відмороження. Поняття про електротравму. 

Умови, які впливають на тяжкість ураження. Місцеві та загальні порушення в 

організмі. Диференційна діагностика 

«електроміток» і вогнепальної рани. Ураження технічним електричним струмом 

та блискавкою. 

 

Тема № 9. Первинна домедична допомога при отруєннях 

Зміст навчального матеріалу: 

Види гострих отруєнь ліками, побутовими речовинами, отрутохімікатами, 

грибами, отруйними рослинами і ягодами, основні ознаки отруєння й загальні 

принципи надання первинної домедичної допомоги. Лікарські препарати, 

необхідні для надання першої допомоги. Способи і засоби першої медичної 

допомоги: промивання шлунка беззондовим способом, техніка промивання 

товстим зондом, приготування розчину для промивання шлунка, застосування  

холоду, кисню, клізми. 

 

Тема № 10. Первинна домедична допомога при електротравмі, при 

ураженні блискавкою та при утопленні 

Зміст навчального матеріалу: 

Клініка, діагностика. Первинна домедична допомога при ураженнях 

електричним струмом. Поняття про електротравму. Умови, які впливають на  

тяжкість ураження. Місцеві та загальні порушення в організмі. Первинна 

домедична допомога при ураженні блискавкою. Що слід робити для того щоби 

не отримати ураження блискавкою. Диференційна діагностика «електроміток» 

і вогнепальної рани. Ураження технічним електричним струмом та блискавкою.  

Первинна домедична допомога при утопленнях. 

 

Тема № 11. Первинна домедична допомога при стенокардії, інфаркті 

міокарда, інсульті та гіпертонічному кризі. Виявлення ознак ВІЛ/СНІД, 

сухоти 

Первинна домедична допомога при стенокардії. Первинна домедична 

допомога при інфаркті міокарда. Перша долікарська допомога при інсульті. 

Перша долікарська допомога при гіпертонічному кризі. Перша долікарська 

допомога при епілептичному та істеричному нападах. 

Виявлення ознак ВІЛ/СНІД, сухоти. 



Тема № 12. Первинна домедична допомога при укусі змій, шоку, 

запамороченні 

Зміст навчального матеріалу: 

Укуси отруйних змій, тварин та комах: невідкладна первинна домедична 

допомога. Догляд за пацієнтами, що перенесли отруєння 

Поняття та визначення шоку. Класифікація, основні механізми розвитку, 

клінічні ознаки шоку. Фази та ступені шоку. Профілактика шоку, основні 

протишокові заходи. Колапс. Причини, клініка, діагностика, допомога. 

Непритомність. Причини виникнення, клінічні прояви. Первинна 

домедична допомога. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 

л с п с.р. л с п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема № 1. Анатомiчна 

будова тiла та 

фізіологія людини. 

Загальні поняття про 

первинну домедичну 

допомогу 

 

 

8 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

6 

Тема № 2. Обстеження 

потерпілого на місці 

події та надання 

первинної домедичної 

допомоги в умовах 

бойових дій 

 

 

10 

 

 

2 

  

 

4 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

2 

  

 

4 

 

 

6 

Тема № 3. Серцево- 

легенева реанімація 
10 2 

 
4 4 10 

  
4 6 

Тема № 4. Первинна 

домедична допомога 

при травмах, надання 

первинної домедичної 

допомоги в секторі 

обстрілу та 

переміщення 
пораненого в безпечне 

місце 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 
4 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
8 

    

 

 

 
8 



Тема № 5. Первинна 

домедична  допомога 

при переломах, 

вивихах, забоях 

 

4 

   

2 

 

2 

 

6 

    

6 

Тема № 6. Первинна 

домедична допомога 

при кровотечі 

 
8 

 
2 

  
4 

 
2 

 
8 

 
2 

   
6 

Тема № 7. Первинна 
домедична допомога 

при пораненнях. 

Огляд та надання 

домедичної допомоги 

пораненому у 

безпечному місці. 

Надання первинної 

домедичної допомоги 

при екстрених пологах 

 

 

 

 
 

4 

   

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

6 

    

 

 

 
 

6 

Тема № 8. Первинна 

домедична допомога 

при сонячному та 

тепловому ударах, 

опіках та 

відмороженнях 

 

 

6 

   

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

    

 

6 

Тема № 9. Первинна 

домедична допомога 

при отруєннях 

 
6 

   
2 

 
4 

 
6 

    
6 

Тема № 10. Первинна 
домедична допомога 

при       електротравмі, 

при ураженні 

блискавкою та при 

утопленні 

 

 

8 

   

 

4 

 

 

4 

 

 

6 

    

 

6 

Тема № 11. Первинна 

домедична допомога 

при стенокардії, 

інфаркті        міокарда, 

інсульті та 

гіпертонічному кризі. 

Виявлення ознак 

ВІЛ/СНІД, сухоти 

 

 

 

8 

   

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

    

 

 

6 



Тема № 12. Первинна 

домедична допомога 

при укусі змій, шоку, 

запамороченні 

 

8 

   

4 

 

4 

 

6 

    

6 

Усього годин на 

навчальну 

дисципліну 

 
90 

 
10 

  
38 

 
42 

 
90 

 
6 

  
10 

 
74 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

(денна форма навчання) 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 
Кількість 

Годин 

1. Анатомiчна будова тiла та фізіологія людини. Загальні 
поняття про первинну домедичну допомогу 

2 

2. Обстеження потерпілого на місці події та надання 
первинної домедичної допомоги в умовах бойових дій. 

4 

3. Серцево-легенева реанімація 4 

4. Первинна домедична допомога при травмах та надання 

первинної домедичної допомоги пораненому в секторі 
обстрілу. Переміщення пораненого в безпечне місце 

4 

5. Первинна домедична допомога при переломах, вивихах, 
забоях 

2 

6. Первинна домедична допомога при кровотечі 4 

7. Первинна домедична допомога при пораненнях. Огляд та 

надання первинної домедичної допомоги в безпечному 

місці 

2 

8. Первинна домедична допомога при сонячному та 
тепловому ударах, опіках та відмороженнях 

2 

9. Первинна домедична допомога при отруєннях 2 

10. Первинна домедична допомога при електротравмі, при 
ураженні блискавкою та при утопленні 

4 

11. Первинна домедична допомога при стенокардії, інфаркті 
міокарда, інсульті та гіпертонічному кризі 

4 

12. Первинна домедична допомога при укусі змій, шоку, 
запамороченні 

4 

 Разом 38 



Теми практичних занять 

(заочна форма навчання) 

 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

Годин 
1. Тема № 1 Анатомiчна будова тiла та фізіологія людини. 

Загальні поняття про первинну домедичну допомогу 

2 

2. Тема № 2. Обстеження потерпілого на місці події та 
надання первинної домедичної допомоги в умовах 
бойових дій. 

4 

3. Тема № 3. Серцево-легенева реанімація 4 

 Разом 10 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

(денна форма навчання) 
 

 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 
Кількість 

Годин 

1. Анатомiчна будова тiла та фізіологія людини. Загальні 
поняття про первинну домедичну допомогу 

4 

2. Обстеження потерпілого на місці події та надання 
первинної домедичної допомоги в умовах бойових дій. 

4 

3. Серцево-легенева реанімація 4 

4. Первинна домедична допомога при травмах та надання 

первинної домедичної допомоги пораненому в секторі 

обстрілу. Переміщення пораненого в безпечне місце 

4 

5. Первинна домедична допомога при переломах, вивихах, 
забоях 

2 

6. Первинна домедична допомога при кровотечі 2 

7. Первинна домедична допомога при пораненнях. Огляд та 

надання первинної домедичної допомоги в безпечному 

місці 

2 

8. Первинна домедична допомога при сонячному та 
тепловому ударах, опіках та відмороженнях 

4 

9. Первинна домедична допомога при отруєннях 4 

10. Первинна домедична допомога при електротравмі, при 
ураженні блискавкою та при утопленні 

4 



11. Первинна домедична допомога при стенокардії, інфаркті 
міокарда, інсульті та гіпертонічному кризі 

4 

12. Первинна домедична допомога при укусі змій, шоку, 
запамороченні 

4 

 Разом 42 

 

Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 
 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

Годин 

1. Анатомiчна будова тiла та фізіологія людини. Загальні 
поняття про первинну домедичну допомогу 

6 

2. Обстеження потерпілого на місці події та надання 
первинної домедичної допомоги в умовах бойових дій. 

6 

3. Серцево-легенева реанімація 6 

4. Первинна домедична допомога при травмах та надання 
первинної домедичної допомоги пораненому в секторі 
обстрілу. Переміщення пораненого в безпечний сектор 

8 

5. Первинна домедична допомога при переломах, вивихах, 
забоях 

6 

6. Первинна домедична допомога при кровотечі 6 

7. Первинна домедична допомога при пораненнях. Огляд та 
надання первинної домедичної допомоги в безпечному 
місці. Надання первинної домедичної допомоги при 
екстрених пологах. 

6 

8. Первинна домедична допомога при сонячному та 
тепловому ударах, опіках та відмороженнях 

6 

9. Первинна домедична допомога при отруєннях 6 
10. Первинна домедична допомога при електротравмі, при 

ураженні блискавкою та при утопленні 
6 

11. Первинна домедична допомога при стенокардії, інфаркті 
міокарда, інсульті та гіпертонічному кризі. Виявлення 
ознак ВІЛ/СНІД, сухоти. 

6 

12. Первинна домедична допомога при укусі змій, шоку, 
запамороченні 

6 

 Разом 74 



7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних 

творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною 

тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

здобувача вищої освіти і його можливостей у використанні більш широкого кола 

наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і 

навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З 

проблем, досліджених у наукових рефератах, здобувачі вищої освіти можуть 

підготувати і надати доповіді під час проведення семінарських занять або 

засідань наукового гуртка. 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Для засвоєння та уточнення знань та вмінь у процесі проведення 

семінарських та практичних занять використовувати наступні методи: 

- словесні: розповідь (розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь- 

висновок), пояснення, роз’яснення, бесіду, інструктаж; 

- наочні – спостереження, ілюстрація, демонстрація, презентація; 

- стимулюючі - стимулювання обов'язку й відповідальності, підкріплення 

інтересу. 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(для денної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання 

ЄКТС. 

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів; 40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 
ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 



Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 
робота 

Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 
 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100. 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне 

заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, 

як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять балів розділена на 

кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у 

семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого 

балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ,    
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну 

відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково- 

педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну 

точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, не 

допустивши помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з доповіддю 

або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох джерел 

інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 



правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів  

може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу тему 

розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 

йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 

допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або 

висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути 

оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг 

інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини 

навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, 

відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна 

оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму накопичення балів не 

враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 

роботи відповідно до тематичного плану. 

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та 

критерії оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи 

допускаються всі здобувачі вищої освіти. 

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 



З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти 

має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку,  

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і 

не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів 

як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний 

працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково- 

екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 

допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 

скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 

визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 

визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але 

до початку наступного семестру чи атестації. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету. 



10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками  

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал 

викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує 

із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; 

не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних 

норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно 

та з допущенням помилок. 

Оцінка “зараховано” / А, В, С, D, E – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; 

викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; 

відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За внутрішньою 

шкалою закладу вищої 

освіти в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 
 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  
 

А,В,С,D,Е/Зараховано 
82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

 
35-59 

FX/Незадовільно FX/Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

 

0-34 
F/Незадовільно F/Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ. 

 

1. Які основні шляхи передачі ВІЛ/СНІДу? 

2. Як попередити захворювання, які передаються статевим шляхом? 

3. Чим небезпечна інфекція туберкульозу? 

4. Які основні методи профілактики туберкульозу? 

5. Що таке катастрофа та які її види? 

6. Які існують фази первинної домедичної допомоги при катастрофах? 

7. Які заходи включає первинна домедична допомога? 

8. Які завдання рятівника при наданні первинної домедичної 

допомоги? 

9. Що входить до аптечки первинної домедичної допомоги? 

10. Коли слід викликати швидку медичну допомогу? 

11. Які існують принципи надання первинної домедичної допомоги? 

12. Які існують ознаки життя та смерті людини? 

13. Назвіть порядок надання первинної домедичної допомоги. 
14. Назвіть черговість транспортування постраждалих у залежності від 

характеру пошкодження. 

15. Що таке задуха та які причини виникнення задухи? 

16. Якими способами надається первинна домедична допомога при 

непрохідності дихальних шляхів? 

17. Розкажіть про анатомію та фізіологію дихальної системи людини. 



18. Які розповсюджені причини дихальних порушень? 

19. Назвіть загальні ознаки та симптоми дихальних порушень. 

20. Яка первинна домедична допомога при розладах дихання? 

21. Назвіть причини та ознаки зупинки дихання. 

22. Розкажіть про методику проведення штучної вентиляції легенів 

(ШВЛ). 

23. Які екстрені показання та клінічні критерії для проведення ШВЛ? 

24. Розкажіть про анатомію та фізіологію серцево-судинної системи 

людини? 

25. Які ви знаєте невідкладні серцево-судинні стани? 

26. Розкажіть про первинну домедичну допомогу при стенокардії, 

інфаркті міокарда, інсульті та гіпертонічному кризі. 

27. Розкажіть про методику проведення серцево-легеневої реанімації. 

28. Які основні методи профілактики серцево-судинних захворювань? 

29. Розкажіть про алгоритм первинної домедичної допомоги 

постраждалим з кровотечею. 

30. Які види кровотеч ви знаєте? 

31. Які можуть бути ускладнення від кровотечі? 

32. Які є способи тимчасової зупинки кровотечі? 

33. Назвіть ознаки внутрішньої кровотечі. 

34. Назвіть особливості надання первинної домедичної допомоги при 

внутрішній кровотечі. 

35. Назвіть місцеві та загальні симптоми ран. 

36. Назвіть відомі вам види ран. 

37. Що свідчить про інфікованість рани? 

38. Чим небезпечні проникаючі поранення грудної клітки та черевної 

порожнини? 

39. Які заходи проводять для профілактики інфікування? 

40. Які тактичні дії при наданні первинної домедичної допомоги при 

ранах? 

41. Дайте визначення шоку та назвіть основні патогенетичні моменти 

виникнення шоку. 

42. Яка клінічна картина перебігу шоку? 

43. Вкажіть заходи первинної домедичної допомоги при виявленні 

потерпілого у стані шоку. 

44. Який алгоритм дій первинної домедичної допомоги постраждалим з 

травматичним шоком? 

45. Що повинен робити рятівник при проведенні вторинного огляду? 

46. Які є види транспортування потерпілих? 

47. Які ви знаєте методи накладення пов’язок? 

48. Які ви знаєте функції пов’язок? 



49. Назвіть основні ознаки, за якими можна визначити наявність у 

постраждалого травми голови, шиї та хребта. 

50. Які основні види травм голови, шиї та хребта ви знаєте? 
51. Назвіть алгоритм дій первинной домедичної допомоги при травмах 

голови, шиї та хребта. 

52. Які заходи первинної домедичної допомоги необхідно провести при 

травмах голови, шиї та хребта? 

53. Назвіть анатомію та фізіологію органів опорно-рухового апарату. 

54. Які пошкодження опорно-рухового апарату ви знаєте? 

55. Назвіть алгоритм допомоги постраждалим з травмами опорно- 

рухового апарату. 

56. Назвіть принципи транспортної іммобілізації. 

57. Охарактеризуйте відомі вам засоби іммобілізації при переломах. 

58. Які ви знаєте заходи первинної домедичної допомоги при термічних 

травмах? 

59. Назвіть класифікацію опіків за ступенем тяжкості. 

60. Який алгоритм дій первинної домедичної допомоги при опіках? 

61. Які ознаки опікової хвороби? 

62. Які ознаки теплового та сонячного удару? 

63. Назвіть заходи щодо надання первинної домедичної допомоги при 

тепловому та сонячному ударі. 

64. Яка етіологія та патогенез відмороження? 

65. Назвіть класифікацію відморожень за ступенем тяжкості. 

66. Який алгоритм дій первинної домедичної допомоги постраждалим з 

відмороженнями? 

67. Які ознаки та симптоми гіпотермії? 

68. Яка повинна бути первинна домедична та які заходи профілактики 

при гіпотермії? 

69. Які ознаки у хворого свідчать про наявність початку коми при 

цукровому діабеті? 

70. Яку первинну домедичну допомогу ви будете надавати 

постраждалому із судомами? 

71. Яка тактика дій надання первинної домедичної допомоги при 

непритомності? 

72. Назвіть алгоритм дій первинної домедичної допомоги при сторонніх 

тілах ока, носа, вуха, ротової порожнини? 

73. Які ознаки у хворого свідчать про наявність гострого захворювання 

органів черевної порожнини? 

74. Яка первинна домедична допомога при нирковій кольці та гострій 

затримці сечі? 



75. Яка тактика дій первинної домедичної допомоги при гострій 

судинній недостатності? 

76. Розкажіть про первинну домедичну допомогу при епілептичному та 

істеричному нападах? 

77. Що необхідно роботи рятівникові при раптових пологах? 

78. Які ви знаєте види отруєнь? 

79. Який алгоритм дій первинної домедичної допомоги при різних 

видах отруєнь? 

80. Назвіть основні заходи надання первинної домедичної допомоги при 

укусах тваринами. 

81. Які ви знаєте клінічні ознаки ураження електричним струмом? 
82. Вкажіть заходи первинної домедичної допомоги при ураженнях 

електричним струмом та блискавкою. 

83. Які ви знаєте заходи первинної домедичної допомоги при 

утопленні? 

84. Яка тактика дій рятівника при стихійному лихі? 

85. Що повинен робити рятівник при землетрусах та повенях? 

86. Які ви знаєте шляхи передачі інфекційних хвороб? 

87. Дайте визначення поняття «спосіб життя». 

88. Яку роль відіграє харчування в житті людини, яке харчування 

вважається збалансованим? 

89. Охарактеризуйте вплив куріння на органи та системи організму 

людини. 

90. Як впливає стрес на здоров’я людини та які є заходи профілактики 

стресу? 

91. Які основні шляхи передачі ВІЛ/СНІДу? 

92. Як попередити захворювання, які передаються статевим шляхом? 

93. Чим небезпечна інфекція туберкульозу? 

94. Які основні методи профілактики туберкульозу? 

95. Що таке катастрофа та які її види? 

96. Які існують фази первинної домедичної допомоги при катастрофах? 

97. Які заходи включає первинна домедична допомога? 

98. Які завдання рятівника при наданні первинної домедичної 

допомоги? 

99. Що входить до аптечки першої допомоги? 

100. Коли слід викликати швидку медичну допомогу? 

101. Які існують принципи надання первинної домедичної допомоги 

допомоги? 

102. Які існують ознаки життя та смерті людини? 

103. Назвіть порядок надання первинної домедичної допомоги допомоги. 



104. Назвіть черговість транспортування постраждалих у залежності від 

характеру пошкодження. 

105. Що таке задуха та які причини виникнення задухи? 
106. Якими способами надається первинна домедична при непрохідності 

дихальних шляхів? 

107. Розкажіть про анатомію та фізіологію дихальної системи людини. 

108. Які розповсюджені причини дихальних порушень? 

109. Назвіть загальні ознаки та симптоми дихальних порушень. 

110. Яка первинна домедична допомога при розладах дихання? 

111. Назвіть причини та ознаки зупинки дихання. 

112. Розкажіть про методику проведення штучної вентиляції легенів. 

113. Які екстрені показання та клінічні критерії для проведення штучної 

вентиляції легенів? 

114. Розкажіть про анатомію та фізіологію серцево-судинної системи 

людини? 

115. Які ви знаєте невідкладні серцево-судинні стани? 

116. Розкажіть про первинну домедичну допомогу при стенокардії, 

інфаркті міокарда, інсульті та гіпертонічному кризі. 

117. Розкажіть про методику проведення серцево-легеневої реанімації. 

118. Які основні методи профілактики серцево-судинних захворювань? 

119. Розкажіть про алгоритм дій первинної домедичної допомоги 

постраждалим з кровотечею. 

120. Які види кровотеч ви знаєте? 

121. Які можуть бути ускладнення від кровотечі? 

122. Які є способи тимчасової зупинки кровотечі? 

123. Назвіть ознаки внутрішньої кровотечі. 

124. Назвіть особливості надання первинної домедичної допомоги при 

внутрішній кровотечі. 

125. Назвіть місцеві та загальні симптоми ран. 

126. Назвіть відомі вам види ран. 

127. Що свідчить про інфікованість рани? 

128. Чим небезпечні проникаючі поранення грудної клітки та черевної 

порожнини? 

129. Які заходи проводять для профілактики інфікування? 

130. Яка ваша тактика при наданні первинної домедичної допомоги при 

ранах? 

131. Дайте визначення шоку та назвіть основні патогенетичні моменти 

виникнення шоку. 

132. Яка клінічна картина перебігу шоку? 

133. Вкажіть заходи первинної домедичної допомоги при виявленні 

потерпілого у стані шоку. 



134. Який алгоритм первинної домедичної допомоги постраждалим з 

травматичним шоком? 

135. Що повинен робити рятівник при проведенні вторинного огляду? 

136. Які є види транспортування потерпілих? 

137. Які ви знаєте методи накладення пов’язок? 

138. Які ви знаєте функції пов’язок? 

139. Назвіть основні ознаки, за якими можна визначити наявність у 

постраждалого травми голови, шиї та хребта. 

140. Які основні види травм голови, шиї та хребта ви знаєте? 

141. Назвіть алгоритм дій первинної домедичної допомоги при травмах 

голови, шиї та хребта. 

142. Які заходи первинної домедичної допомоги необхідно провести при 

травмах голови, шиї та хребта? 

143. Назвіть анатомію та фізіологію органів опорно-рухового апарату 

144. Які пошкодження опорно-рухового апарату ви знаєте? 

145. Назвіть алгоритм первинної домедичної допомоги постраждалим з 

травмами опорно-рухового стресу. 

146. Назвіть принципи транспортної іммобілізації. 

147. Охарактеризуйте відомі вам засоби іммобілізації при переломах. 

148. Які ви знаєте заходи первинної домедичної допомоги при термічних 

травмах? 

149. Назвіть класифікацію опіків за ступенем тяжкості. 

150. Який алгоритм дій первинної домедичної допомоги при опіках? 

151. Які ознаки опікової хвороби? 

152. Які ознаки теплового та сонячного удару? 

153. Назвіть заходи щодо надання первинної домедичної допомоги при 

тепловому та сонячному ударі. 

154. Яка етіологія та патогенез відмороження? 

155. Назвіть класифікацію відморожень за ступенем тяжкості. 

156. Який алгоритм дій первинної домедичної допомоги постраждалим з 

відмороженнями? 

157. Які ознаки та симптоми гіпотермії? 

158. Яка первинна домедична допомога та які заходи профілактики при 

гіпотермії? 

159. Які ознаки у хворого свідчать про наявність початку коми при 

цукровому діабеті? 

160. Яку первинну домедичну допомогу ви будете надавати 

постраждалому із судомами? 

161. Яка тактика надання первинної домедичної допомоги при 

непритомності? 



162. Назвіть алгоритм дій первинної домедичної допомоги при сторонніх 

тілах ока, носа, вуха, ротової порожнини? 

163. Які ознаки у хворого свідчать про наявність гострого захворювання 

органів черевної порожнини? 

164. Яка первинна домедична допомога при нирковій кольці та гострій 

затримці сечі? 

165. Яка тактика дій первинної домедичної допомоги при гострій 

судинній недостатності? 

166. Розкажіть про первинну домедичну допомогу при епілептичному та 

істеричному нападах? 

167. Що необхідно роботи рятівникові при раптових пологах? 

168. Які ви знаєте види отруєнь? 

169. Який алгоритм допомоги при різних видах отруєнь? 

170. Назвіть основні заходи надання первинної домедичної допомоги при 

укусах тваринами. 

171. Які ви знаєте клінічні ознаки ураження електричним струмом? 

172. Вкажіть заходи первинної домедичної допомоги при ураженнях 

електричним струмом та блискавкою. 

173. Які ви знаєте заходи первинної домедичної допомоги при 

утопленні? 

174. Яка тактика дій рятівника при стихійному лихі? 

175. Що повинен робити рятівник при землетрусах та повенях? 

176. Які ви знаєте шляхи передачі інфекційних хвороб? 

177. Дайте визначення поняття «спосіб життя». 

178. Яку роль відіграє харчування в житті людини, яке харчування 

вважається збалансованим? 

179. Охарактеризуйте вплив куріння на органи та системи організму 

людини. 

180. Як впливає стрес на здоров’я людини та які є заходи профілактики 

стресу? 



СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 

ЗАВДАННЯ № 1 

Упале скло нанесло різану рану передньої поверхні передпліччя. З рани 

струменем випливає темна венозна кров. Спеціальних пристосувань для зупинки 

кровотечі немає. Немає стерильного перев'язного матеріалу. У розпорядженні 

людини, що надає допомогу є: носова хустка, розчин этакридина лактата 

(риванол), електричний праска, що кипить чайник на плиті. 

Яка послідовність дій при наданні першої допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 2 

Внаслідок влучення киплячої рідини виник опік II-III ступеня стегна й 

гомілки. У людини, що надає допомогу немає води, руки забруднені, немає 

стерильного перев'язного матеріалу. Є: флакон із церигелем, флакон з розчином 

калію перманганату, носові хустки. 

Яка послідовність надання першої допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 3 

У результаті удару тупим предметом виникла значна носова кровотеча. У 

розпорядженні є вата й смужка тканини (ширина 5 див, довжина 50 див). 

Яка послідовність надання першої допомоги? 
 

ЗАВДАННЯ № 4 

Парубок одержав ножове поранення в груди. Під ключицею праворуч – 

різана рана розміром 3 х 1,5 див, з якої випливає піниста кров. У розпорядженні 

людини, що надає допомогу є: флакон зі спиртовим розчином йоду, нестерильний 

целофановий мішечок, нестерильний бинт. 

Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 5 

У результаті ножового поранення виникла сильна артеріальна кровотеча 

з підколінної артерії. Ніяких інструментів і перев'язного матеріалу ні, крім 

власного одягу. 

Яка послідовність надання першої допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 6 

Ви виявили на вулиці людини без ознак життя: свідомість відсутнє, руху 

грудної клітки не видні, пульс не прощупується. 

Як установити, живі людина або вмер? 



ЗАВДАННЯ № 7 

Людина, що йде поперед вас, скрикнувши, упав; судорожні посмикування 

кінцівок до моменту Вашого наближення припинилися. 

При огляді видний затиснутий у руці звисаючий з електростолба оголене 

електричне проведення. 

Яка послідовність надання першої медичної допомоги? 
 

ЗАВДАННЯ № 8 

З води витягнута людина без ознак життя. Пульс і подих відсутні, тони 

серця не вислуховуються. 

Яка послідовність надання першої допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 9 

При спуску з гори на лижах людина упав, виникли різкі болі в області 

гомілки, що підсилюються при зміні положення. Устати на ногу не може, стопа 

неприродно вивернута назовні. Шкірні покриви не порушені. 

Який характер ушкодження і яка необхідна перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 10 

При автомобільній аварії постраждали 2 чоловік. В один одяг і особа залиті 

кров'ю, на чолі є різана рана розміром 3 див, з якого випливає кров. Потерпілий 

у свідомості, неспокійний, пульс і подих нормальні. У другого потерпілого 

видимих ушкоджень ні, він скаржиться на головний біль, нудоту; обставин, що 

передують аварії не пам'ятає. Чи серйозні ушкодження? Якому хворому, 

насамперед, повинна бути надана допомога й кого з них у першу чергу треба 

направити в лікувальну установу? 

 

ЗАВДАННЯ № 11 

Потерпілий випив невідому рідину, після чого відчув різкий біль у роті, за 

грудиною й у животі. При огляді неспокійний, метається від болю; повторна 

блювота з домішкою крові. На слизуватій оболонці губ, мові, порожнині рота 

видні нальоти й струпи жовто-зеленого кольору. 

Подих утруднений. Чим відбулося отруєння? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 12 

У жаркий сонячний день людина, що перебуває на пляжі, раптово відчув 

себе погано. Виникли головний біль, запаморочення, блювота, задишка, шум у 

вухах. При огляді пульс 120 у мінуту, слабкого наповнення; подих поверхневе 

40 у мінуту. Слова вимовляє невиразно. 

Причина даного стану? Яка перша допомога? 



ЗАВДАННЯ № 13 

У людини раптово виникли почуття свердління, болю, відчуття скреготу в 

юшці. При огляді глибоко в слуховому проході виявлена ворухлива комаха. 

Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 14 

У туалеті хворої відчув запаморочення, слідом за яким пішла втрата 

свідомості. При огляді хворої блідий, покритий холодним потом, пульс 130 у 

мінуту, слабкого наповнення. В унітазі велика кількість рідини чорного кольору, 

що нагадує дьоготь, з різким неприємним заходом. 

Яка причина непритомності й важкого стану? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 15 

Вас запросили до хворої дитини. Дитина лежить у постелі. Спостерігаються 

судороги всіх м'язів при найменшому подразненні. Обертає на себе увага різкий 

спазм мускулатури особи, неможливість відкрити рот. 

На нижній кінцівці є ранка під струпом. Яка причина важкого стану 

дитини? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 16 

В електропоїзді раптово погіршився стан одного з пасажирів. Виникли 

сильні болі за грудиною, ирадиирущий в ліву руку, шию, почуття недостачі 

повітря, запаморочення, слабість. Особа -бліде, перелякане; пульс 50 у мінуту, 

слабкого наповнення, подих прискорене. 

Яка причина важкого стану? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 17 

У результаті автомобільної катастрофи нижні кінцівки в одного з 

потерпілих були придавлені автомобілем, що перекинувся. Протягом 2 години не 

було можливості звільнити кінцівки. 

Який повинна бути перша допомога, коли кінцівки будуть вивільнені з- під 

ваги? 

 

ЗАВДАННЯ № 18 

У результаті недогляду дитина проковтнула багато таблеток анальгіну? 

Яка перша медична допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 19 

Людина тривалий час перебував на вулиці в тісному й холодному взутті в 

малорухомому стані; температура повітря – 10-15°С. Удома підвищилася 

температура тіла, з'явився озноб; виникли значні болі в стопах. Стопи багрово- 



синюшного кольору, набрякши, набряк поширюється на гомілці; на тильній 

стороні поверхні стоп є міхури, наповнені рідиною білого кольору. Чутливість 

шкіри пальців відсутній, при обмацуванні стопи різко хворобливі. Який характер 

ушкодження? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 20 

Робітник порушив правила техніки безпеки, у результаті чого одержав 

травму передпліччя циркулярною пилкою. На передній поверхні 

середньої третини передпліччя є глибока поперечна зяюча рана, з якої періодично 

пульсуючим струменем виливає яскраво-червоного кольору кров. Потерпілий 

блідий, покритий липким потом. Що визначає послідовність проведення 

прийомів першої медичної допомоги? Яке в потерпілого кровотеча, і яким 

прийомом його варто зупинити? Ваші подальші дії? 

 

ЗАВДАННЯ № 21 

У гаражі, що   не   має   вентиляції,   виявлений   людина,   що   лежить без 

свідомості біля автомашини із працюючим мотором. На тлі блідих шкірних 

покривів видні яскраво-червоні плями, подих відсутнє, пульс не визначається, 

зіниці широкі, вислуховуються рідкі глухі тони серця. Що відбулося? У якому 

стані перебуває потерпілий? До яких заходів необхідно негайно приступитися і 

яка послідовність проведення прийомів першої допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 22 

У жінки похилого віку, тривалий час людина, що хворіє варикозним 

розширенням   вен   нижніх    кінцівок,    раптово    розірвався    варикозний вузол 

і почалася значна кровотеча на бічній поверхні гомілки. З ранки надходить 

струменем темна кров. Крововтрата значна, тому що всі навколо залито кров'ю. 

Пульс 100 у мінуту, шкірні покриви бліді. Яка кровотеча виникла? Принципи 

зупинки даної кровотечі. Послідовність надання першої медичної допомоги. 

 

ЗАВДАННЯ № 23 

чоловік, Що йде поперед вас, раптово впав. Наблизившись   до упалого    

ви     виявили,     що     людина     робить     судорожні     дихальні рухи, зіниці 

широкі, пульс не визначається, тони серця не вислуховуються, тобто є всі ознаки 

зупинки кровообігу. У чому полягає перша медична допомога? Яка її 

послідовність? Як організувати транспортування захворілі в лікувальну 

установу? 



ЗАВДАННЯ № 24 

Гладка   жінка,   посковзнувшись,   падає    на    сідниці.    У    момент удару   

виникли    різкі    болі    в    попереку,    через    які    неможливі найменші    рухи.     

Незабаром     жінка     відчула     оніміння     нижніх кінцівок.   Найменші   спроби   

змінити    положення    викликають    сильні болі. Різкий біль виникає й при 

обмацуванні спини. 

Яке виникло ушкодження? Чим воно небезпечно? Чи потрібна транспортна 

іммобілізація? Як транспортувати постраждалу в лікарню? 

 

ЗАВДАННЯ № 25 

Літня людина, спіткнувшись, упав на руки, виник різкий біль в області 

променево-зап’ястний суглоба, що підсилюється при будь-якому русі кисті. Різко 

змінилася конфігурація суглоба й променевої кістки. 

Яке виникло ушкодження? Які завдання й прийоми першої медичної 

допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 26 

При розвантаженні автомашини колода, що скотилася, придавило чоловіка. 

Він скаржиться на сильні болі в області таза, неможливість руху ногами. 

Потерпілий блідий, шкірні покриви покриті холодним, липким потом, пульс 

частий, слабкого наповнення. 

Який характер травми? Чим пояснюється важкий стан постраждалого? 

Яка послідовність надання першої медичної допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 27 

При зіткненні мотоцикліст одержав травму обох гомілок.Конфігурація 

костей гомілки порушена, є їхня патологічна рухливість, що викликає 

найсильніші болі. На правій гомілці видна рана, через яку виступає гострий  

осколок більше гомілкової кістки. 

Яке ушкодження одержав мотоцикліст? Який порядок надання першої 

допомоги? Як надійти з наявною раною й зробити іммобілізацію кінцівок при 

відсутності спеціальних шин? 

 

ЗАВДАННЯ № 28 

Людина збита машиною, одержавши удар, він упав і вдарився головою об 

бруківку. Про те, що трапилося, не пам'ятає, скаржиться на головний біль, 

запаморочення, нудоту, блювоту. У потиличній області забита рана, зі слухових 

проходів кров'янисті виділення. Явних ознак ушкодження костей немає. 

Чим обумовлена вага стану потерпілого і яка необхідна перша медична 

допомога? Основні правила транспортування при даному ушкодженні. 



ЗАВДАННЯ № 29 

До вас звернувся сусід із проханням допомогти. Кілька годин його турбує 

біль у животі, була повторна блювота, підвищилася   температура тіла до 37,5° 

С. Болю локалізувалися в правої подвздошної області. Стільця не було. Живіт 

різко напружений і обмацування його болісно. 

Про яке захворювання можна подумати? Яка перша допомога? Потрібно чи 

доставити захворілого в лікарню негайно? 

 

ЗАВДАННЯ № 30 

У результаті поспішної їжі людина проковтнула зубний протез і по 

відчуттях постраждалого він застряг у стравоході. Турбують болю за грудиною, 

подих не утруднений, голос ясний. Чи можливо, щоб сторонній предмет 

затримувався в стравоході? Потрібно чи негайно звернутися в лікарню? Яка 

перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 31 

У   результаті   необережного   поводження   біля   пасіки    дитини вжалило 

трохи бджіл у різні ділянки тіла й особи. Яка перша медична допомога? Чи 

необхідно при великій кількості виявлених жал доставити дитини в лікарню? 

 

ЗАВДАННЯ № 32 

До вас звернулася молода жінка зі скаргами на різку слабість, 

запаморочення,       нудоту,       помірні        болі        в        животі.        Жінка дуже 

бліда, пульс більше 120 у мінуту, слабкий. Живіт помірковано роздутий, при 

обмацуванні хворобливий у всіх відділах, при раптовому смикані руки від живота 

біль різко підсилюється. Про яке захворювання варто подумати? Чи небезпечно 

воно? Чи потрібна перша допомога й термінове транспортування хворий у 

стаціонар? 

 

ЗАВДАННЯ № 33 

Ваша сусідка по квартирі, що прийшла ввечері додому з роботи, виявила 

лежачого на дивані чоловіка без свідомості, подих у нього гучне, із хрипами, що 

чутими на відстані, пульс частий, слабкий. Вікна в кімнаті закриті, на підвіконні 

флакон з аерозолем хлорофосу. У чому причина важкого стану? Які принципи 

першої допомоги й особливості транспортування хворого в стаціонар? 

 

ЗАВДАННЯ № 34 

Вартий    в     автобусі     чоловік     раптово     впав,     м'яза     кінцівок, шиї, 

особи безладно скорочувалися. Судороги супроводжувалися різким поворотом 

голови в сторони, з рота виділялася піниста рідина.   Особа стала синюшний, 

одутлим, подих гучним, посиленим. Через 



2—3 хвилин судороги припинилися, подих: стало рівним, як у сплячої людини. 

Яким захворюванням страждає чоловік? Чим небезпечний напад? Яка перша 

допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 35 

В аптеку звернувся чоловік із проханням допомогти дружині, у якого 

почалися пологи — води відійшли. Що необхідно взяти із собою з аптечки першої 

допомоги? Як прийняти дитину й обробити пуповину? Потрібно чи мати з 

дитиною направити в родильний будинок? 

 

ЗАВДАННЯ № 36 

Дитина    випила    із    пляшки    невідому    рідину.     Виникли     різкі болі 

в роті, животі. Губи й слизувата оболонка порожнини рота збуджені, покриті 

плівками жовтувато-зеленого кольору. Спостерігається повторна блювота з 

домішкою крові, подих утруднений. 

Якою речовиною отруїлася дитина? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 37 

У   хворого,   що   довгостроково    страждає    пороком    серця,    стан різко 

погіршився –   виникло   й   стало   швидко   наростати   почуття недостачі 

повітря, задишка. Подих став хрипким, з'явився кашель із виділенням великої 

кількості білого   пінистого   мокротиння.   Шкірні покриви й слизуваті оболонки 

стали синюшними. З'явилися ознаки порушення діяльності серця — перебої, 

аритмічний пульс. 

Яке виникло ускладнення? Яка перша медична допомога? У якому 

положенні транспортувати хворого в стаціонар? 

 

ЗАВДАННЯ № 38 

У    дитини    виникло    різке    порушення,    рухи     його     різкі, хаотичні. 

Шкірні покриви бліді, пульс дуже   частий,   зіниці   різко розширені, періодично 

блювота. Зі слів інших хлопців установлено, що він їв якісь ягоди. Чим викликане 

отруєння? Яка перша медична допомога? Чи потрібна лікарська допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 39 

Невідомий   наніс    підліткові    удар    ножем     у    живіт.     При    огляді є 

рана на передній черевній стінці довжиною 5 див, що помірковано кровоточить. 

У рану випала петля кишки. Яка послідовність надання першої допомоги? Чим 

закрити рану при відсутності стерильних бинтів? Як транспортувати пораненого 

в лікарню? 



ЗАВДАННЯ № 40 

У результаті укусів   невідомого   собаки   на   нижніх   кінцівках    у жінки 

виникла безліч рваних ран, що помірковано кровоточать. Яка перша допомога? 

Чи необхідні антирабическі щеплення й коли? 
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http://tomrda.gov.ua/news/578646863743857435/
http://svitppt.com.ua/biologiya/shokovi-stani-etiologiyapatogenez-intensivnaterapiya.html.
http://svitppt.com.ua/biologiya/shokovi-stani-etiologiyapatogenez-intensivnaterapiya.html.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_062
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_062
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_062
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_062
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_002
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/990_004
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://www.patienttalk.inf/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/


https://www.youtube.com/watch?v=Mz5c-3VJ1N8 

https://www.youtube.com/watch?v=dNdAKKvtRFw 
https://www.youtube.com/watch?v=BjD3cWSNEG0 

https://www.youtube.com/watch?v=rXTTUNwfmrM 

https://www.youtube.com/watch?v=nyuQQr1HdvY 
https://www.youtube.com/watch?v=a4PfViwXnrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nFHQ6f0-hC0  

https://www.youtube.com/watch?v=E4pbRoMS_xo 
https://www.youtube.com/watch?v=r240kQj3mw8 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y7_IroomRo 

https://www.youtube.com/watch?v=7zfTz6TJZf4 

 
14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

Здобувач вищої освіти виконує контрольну роботу з навчальної дисципліни 

“Домедична підготовка” у відповідності із запропонованою тематикою 

Варіант №1 

ЗАВДАННЯ № 1 

Упале скло нанесло різану рану передньої поверхні передпліччя. З рани 

струменем випливає темна венозна кров. Спеціальних пристосувань для зупинки 
кровотечі немає. Немає стерильного перев'язного матеріалу. У розпорядженні 

людини, що надає допомогу є: носова хустка, розчин этакридина лактата 

(риванол), електричний праска, що кипить чайник на плиті. 

Яка послідовність дій при наданні першої допомоги? 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz5c-3VJ1N8
https://www.youtube.com/watch?v=dNdAKKvtRFw
https://www.youtube.com/watch?v=BjD3cWSNEG0
https://www.youtube.com/watch?v=rXTTUNwfmrM
https://www.youtube.com/watch?v=nyuQQr1HdvY
https://www.youtube.com/watch?v=a4PfViwXnrQ
https://www.youtube.com/watch?v=nFHQ6f0-hC0
https://www.youtube.com/watch?v=E4pbRoMS_xo
https://www.youtube.com/watch?v=r240kQj3mw8
https://www.youtube.com/watch?v=0Y7_IroomRo
https://www.youtube.com/watch?v=7zfTz6TJZf4


ЗАВДАННЯ № 2 

Внаслідок влучення киплячої рідини виник опік II-III ступеня стегна й 

гомілки. У людини, що надає допомогу немає води, руки забруднені, немає 

стерильного перев'язного матеріалу. Є: флакон із церигелем, флакон з розчином 

калію перманганату, носові хустки. 

Яка послідовність надання першої допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 3 

У результаті удару тупим предметом виникла значна носова кровотеча. У 

розпорядженні є вата й смужка тканини (ширина 5 див, довжина 50 див). 

Яка послідовність надання першої допомоги? 

Варіант №2 

ЗАВДАННЯ № 4 

Парубок одержав ножове поранення в груди. Під ключицею праворуч – 

різана рана розміром 3 х 1,5 див, з якої випливає піниста кров. У розпорядженні 

людини, що надає допомогу є: флакон зі спиртовим розчином йоду, нестерильний 

целофановий мішечок, нестерильний бинт. Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 5 

У результаті ножового поранення виникла сильна артеріальна кровотеча з 

підколінної артерії. Ніяких інструментів і перев'язного матеріалу ні, крім власного 

одягу. Яка послідовність надання першої допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 6 

Ви виявили на вулиці людини без ознак життя: свідомість відсутнє, руху 

грудної клітки не видні, пульс не прощупується. Як установити, живі людина або 

вмер? 

Варіант №3 

ЗАВДАННЯ № 7 

Людина, що йде поперед вас, скрикнувши, упав; судорожні посмикування 

кінцівок до моменту Вашого наближення припинилися. 

При огляді видний затиснутий у руці звисаючий з електростолба оголене 

електричне проведення. Яка послідовність надання першої медичної допомоги? 



ЗАВДАННЯ № 8 

З води витягнута людина без ознак життя. Пульс і подих відсутні, тони 

серця не вислуховуються. Яка послідовність надання першої допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 9 

При спуску з гори на лижах людина упав, виникли різкі болі в області 

гомілки, що підсилюються при зміні положення. Устати на ногу не може, стопа 

неприродно вивернута назовні. Шкірні покриви не порушені. Який характер 

ушкодження і яка необхідна перша допомога? 

Варіант №4 

ЗАВДАННЯ № 10 

При автомобільній аварії постраждали 2 чоловік. В один одяг і особа залиті 

кров'ю, на чолі є різана рана розміром 3 див, з якого випливає кров. Потерпілий 

у свідомості, неспокійний, пульс і подих нормальні. У другого потерпілого 

видимих ушкоджень ні, він скаржиться на головний біль, нудоту; обставин, що 

передують аварії не пам'ятає. Чи серйозні ушкодження? Якому хворому, 

насамперед, повинна бути надана допомога й кого з них у першу чергу треба 

направити в лікувальну установу? 

 

ЗАВДАННЯ № 11 

Потерпілий випив невідому рідину, після чого відчув різкий біль у роті, за 

грудиною й у животі. При огляді неспокійний, метається від болю; повторна 

блювота з домішкою крові. На слизуватій оболонці губ, мові, порожнині рота 

видні нальоти й струпи жовто-зеленого кольору.Подих утруднений. Чим 

відбулося отруєння? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 12 

У жаркий сонячний день людина, що перебуває на пляжі, раптово відчув 

себе погано. Виникли головний біль, запаморочення, блювота, задишка, шум у 

вухах. При огляді пульс 120 у мінуту, слабкого наповнення; подих поверхневе 

40 у мінуту. Слова вимовляє невиразно. Причина даного стану? Яка перша 

допомога? 

Варіант №5 

ЗАВДАННЯ № 13 

У людини раптово виникли почуття свердління, болю, відчуття скреготу в 

юшці. При огляді глибоко в слуховому проході виявлена ворухлива комаха. Яка 

перша допомога? 



ЗАВДАННЯ № 14 

У туалеті хворої відчув запаморочення, слідом за яким пішла втрата 

свідомості. При огляді хворої блідий, покритий холодним потом, пульс 130 у 

мінуту, слабкого наповнення. В унітазі велика кількість рідини чорного кольору, 

що нагадує дьоготь, з різким неприємним заходом. Яка причина непритомності й 

важкого стану? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 15 

Вас запросили до хворої дитини. Дитина лежить у постелі. Спостерігаються 

судороги всіх м'язів при найменшому подразненні. Обертає на себе увага різкий 

спазм мускулатури особи, неможливість відкрити 

рот. На нижній кінцівці є ранка під струпом. Яка причина важкого стану дитини? 

Яка перша допомога? 

Варіант №6 

ЗАВДАННЯ № 16 

В електропоїзді раптово погіршився стан одного з пасажирів. Виникли 

сильні болі за грудиною, ирадиирущий в ліву руку, шию, почуття недостачі 

повітря, запаморочення, слабість. Особа -бліде, перелякане; пульс 50 у мінуту, 

слабкого наповнення, подих прискорене. Яка причина важкого стану? Яка перша 

допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 17 

У результаті автомобільної катастрофи нижні кінцівки в одного з 

потерпілих були придавлені автомобілем, що перекинувся.Протягом 2 години не 

було можливості звільнити кінцівки. Який повинна бути перша допомога, коли 

кінцівки будуть вивільнені з-під ваги? 

 

ЗАВДАННЯ № 18 

У результаті недогляду дитина проковтнула багато таблеток анальгіну? 

Яка перша медична допомога? 

Варіант №7 

ЗАВДАННЯ № 19 

Людина тривалий час перебував на вулиці в тісному й холодному взутті в 

малорухомому стані; температура повітря – 10-15°С. Удома підвищилася 

температура тіла, з'явився озноб; виникли значні болі в стопах. Стопи багрово- 

синюшного кольору, набрякши, набряк поширюється на гомілці; на тильній 



стороні поверхні стоп є міхури, наповнені рідиною білого кольору. Чутливість 

шкіри пальців відсутній, при обмацуванні стопи різко хворобливі. Який характер 

ушкодження? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 20 

Робітник порушив правила техніки безпеки, у результаті чого одержав 

травму передпліччя циркулярною пилкою. На передній поверхні 

середньої третини передпліччя є глибока поперечна зяюча рана, з якої періодично 

пульсуючим струменем виливає яскраво-червоного кольору кров. Потерпілий 

блідий, покритий липким потом. Що визначає послідовність проведення 

прийомів першої медичної допомоги? Яке в потерпілого кровотеча, і яким 

прийомом його варто зупинити? Ваші подальші дії? 

 

ЗАВДАННЯ № 21 

У гаражі, що не має вентиляції, виявлений людина, що лежить без 

свідомості біля автомашини із працюючим мотором. На тлі блідих шкірних 

покривів видні яскраво-червоні плями, подих відсутнє, пульс не визначається, 

зіниці широкі, вислуховуються рідкі глухі тони серця. Що відбулося? У якому 

стані перебуває потерпілий? До яких заходів необхідно негайно приступитися і 

яка послідовність проведення прийомів першої допомоги? 

Варіант №8 

ЗАВДАННЯ № 22 

У жінки похилого віку, тривалий час людина, що хворіє варикозним 

розширенням вен нижніх кінцівок, раптово розірвався варикозний вузол і 

почалася значна кровотеча на бічній поверхні гомілки. З ранки надходить 

струменем темна кров. Крововтрата значна, тому що всі навколо залито кров'ю. 

Пульс 100 у мінуту, шкірні покриви бліді. Яка кровотеча виникла? Принципи 

зупинки даної кровотечі. Послідовність надання першої медичної допомоги. 

 
 

ЗАВДАННЯ № 23 

чоловік, Що йде поперед вас, раптово впав. Наблизившись до упалого ви 

виявили, що людина робить судорожні дихальні рухи, зіниці широкі, пульс не 

визначається, тони серця не вислуховуються, тобто є всі ознаки зупинки 

кровообігу. У чому полягає перша медична допомога? Яка її послідовність? Як 

організувати транспортування захворілі в лікувальну установу? 



ЗАВДАННЯ № 24 

Гладка жінка, посковзнувшись, падає на сідниці. У момент удару виникли 

різкі болі в попереку, через які неможливі найменші рухи. Незабаром жінка 

відчула оніміння нижніх кінцівок. Найменші спроби змінити положення 

викликають сильні болі. Різкий біль виникає й при обмацуванні спини. 

Яке виникло ушкодження? Чим воно небезпечно? Чи потрібна транспортна 

іммобілізація? Як транспортувати постраждалу в лікарню? 

Варіант №9 

ЗАВДАННЯ № 25 

Літня людина, спіткнувшись, упав на руки, виник різкий біль в області 

променево-зап’ястний суглоба, що підсилюється при будь-якому русі кисті. Різко 

змінилася конфігурація суглоба й променевої кістки. 

Яке виникло ушкодження? Які завдання й прийоми першої медичної 

допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 26 

При розвантаженні автомашини колода, що скотилася, придавило чоловіка. 

Він скаржиться на сильні болі в області таза, неможливість руху ногами. 

Потерпілий блідий, шкірні покриви покриті холодним, липким потом, пульс 

частий, слабкого наповнення. 

Який характер травми? Чим пояснюється важкий стан постраждалого? 

Яка послідовність надання першої медичної допомоги? 

 

ЗАВДАННЯ № 27 

При зіткненні мотоцикліст одержав травму обох гомілок. Конфігурація 

костей гомілки порушена, є їхня патологічна рухливість, що викликає 

найсильніші болі. На правій гомілці видна рана, через яку виступає гострий 

осколок більше гомілкової кістки. 

Яке ушкодження одержав мотоцикліст? Який порядок надання першої 

допомоги? Як надійти з наявною раною й зробити іммобілізацію кінцівок при 

відсутності спеціальних шин? 

Варіант №10 

ЗАВДАННЯ № 28 

Людина збита машиною, одержавши удар, він упав і вдарився головою об 

бруківку. Про те, що трапилося, не пам'ятає, скаржиться на головний біль, 

запаморочення, нудоту, блювоту. У потиличній області забита рана, зі слухових 

проходів кров'янисті виділення. Явних ознак ушкодження костей немає. 



Чим обумовлена вага стану потерпілого і яка необхідна перша медична 

допомога? Основні правила транспортування при даному ушкодженні. 

 

ЗАВДАННЯ № 29 

Дитина впала з дерева, ударившись грудьми об твердий предмет. Дихання 

поверхневе, часте. Біль різко підсилюється при кашлі, зміні положення тіла. 

Обмацування грудної клітки реагує різко болісно, під шкірою визначається 

хрускіт — звук хрускіт, що нагадує, ходьбу по снігу. Що ушкоджено? Чи 

небезпечно ушкодження? Як допомогти постраждалий? 

 

ЗАВДАННЯ № 30 

До вас звернувся сусід із проханням допомогти. Кілька годин його турбує 

біль у животі, була повторна блювота, підвищилася температура тіла до 37,5° С. 

Болю локалізувалися в правої подвздошної області. Стільця не було. Живіт різко 

напружений і обмацування його болісно. 

Про яке захворювання можна подумати? Яка перша допомога? Потрібно чи 

доставити захворілого в лікарню негайно? 

Варіант №11 

ЗАВДАННЯ № 31 

У результаті поспішної їжі людина проковтнула зубний протез і по 

відчуттях постраждалого він застряг у стравоході. Турбують болю за грудиною,  

подих не утруднений, голос ясний. Чи можливо, щоб сторонній предмет 

затримувався в стравоході? Потрібно чи негайно звернутися в лікарню? Яка 

перша допомога? 

 

 
 

ЗАВДАННЯ № 32 

У результаті необережного поводження біля пасіки дитини вжалило трохи 

бджіл у різні ділянки тіла й особи. Яка перша медична допомога? Чи необхідно 

при великій кількості виявлених жал доставити дитини в лікарню? 

 

ЗАВДАННЯ № 33 

До вас звернулася молода жінка зі скаргами на різку слабість, 

запаморочення, нудоту, помірні болі в животі. Жінка дуже бліда, пульс більше 

120 у мінуту, слабкий. Живіт помірковано роздутий, при обмацуванні 

хворобливий у всіх відділах, при раптовому смикані руки від живота біль різко 

підсилюється. Про яке захворювання варто подумати? Чи небезпечно воно? Чи 

потрібна перша допомога й термінове транспортування хворий у стаціонар? 



Варіант №12 

 

ЗАВДАННЯ № 34 

Ваша сусідка по квартирі, що прийшла ввечері додому з роботи, виявила 

лежачого на дивані чоловіка без свідомості, подих у нього гучне, із хрипами, що 

чутими на відстані, пульс частий, слабкий. Вікна в кімнаті закриті, на підвіконні 

флакон з аерозолем хлорофосу. У чому причина важкого стану? Які принципи 

першої допомоги й особливості транспортування хворого в стаціонар? 

 

ЗАВДАННЯ № 35 

Вартий в автобусі чоловік раптово впав, м'яза кінцівок, шиї, особи безладно 

скорочувалися. Судороги супроводжувалися різким поворотом голови в сторони, 

з рота виділялася піниста рідина. Особа стала синюшний, одутлим, подих гучним, 

посиленим. Через 2—3 хвилин судороги припинилися, подих: стало рівним, як у 

сплячої людини. Яким захворюванням страждає чоловік? Чим небезпечний 

напад? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 36 

В аптеку звернувся чоловік із проханням допомогти дружині, у якого 

почалися пологи — води відійшли. Що необхідно взяти із собою з аптечки першої 

допомоги? Як прийняти дитину й обробити пуповину? Потрібно чи мати з 

дитиною направити в родильний будинок? 

 

 
 

Варіант №13 

ЗАВДАННЯ № 37 

Дитина випила із пляшки невідому рідину. Виникли різкі болі в роті, 

животі. Губи й слизувата оболонка порожнини рота збуджені, покриті плівками 

жовтувато-зеленого кольору. Спостерігається повторна блювота з домішкою 

крові, подих утруднений. 

Якою речовиною отруїлася дитина? Яка перша допомога? 

 

ЗАВДАННЯ № 38 

У хворого, що довгостроково страждає пороком серця, стан різко 

погіршився – виникло й стало швидко наростати почуття недостачі повітря, 

задишка. Подих став хрипким, з'явився кашель із виділенням великої кількості 

білого пінистого мокротиння. Шкірні покриви й слизуваті оболонки стали 



синюшними. З'явилися ознаки порушення діяльності серця — перебої, 

аритмічний пульс. 

Яке виникло ускладнення? Яка перша медична допомога? У якому 

положенні транспортувати хворого в стаціонар? 

 

ЗАВДАННЯ № 39 

У дитини виникло різке порушення, рухи його різкі, хаотичні. Шкірні 

покриви бліді, пульс дуже частий, зіниці різко розширені, періодично блювота. 

Зі слів інших хлопців установлено, що він їв якісь ягоди. Чим викликане 

отруєння? Яка перша медична допомога? Чи потрібна лікарська допомога? 

Варіант №14 

ЗАВДАННЯ № 40 

Невідомий наніс підліткові удар ножем у живіт. При огляді є рана на 

передній черевній стінці довжиною 5 див, що помірковано кровоточить. У рану 

випала петля кишки. Яка послідовність надання першої допомоги? Чим закрити 

рану при відсутності стерильних бинтів? Як транспортувати пораненого в 

лікарню? 

 

ЗАВДАННЯ № 41 

У результаті укусів невідомого собаки на нижніх кінцівках у жінки виникла 

безліч рваних ран, що помірковано кровоточать. Яка перша допомога? Чи 

необхідні антирабическі щеплення й коли? 

 
 

ЗАВДАННЯ № 42 

Через кілька годин після грибного обіду у всіх членів родини з'явилися 

болі в животі, слинотеча, блювота, головний біль, рідкий стілець, підвищилася 

температура тіла, у молодших членів родини – порушення, марення. Чим 

відбулося отруєння? Яка перша медична допомога? Чи необхідно стаціонарне 

лікування? 

Варіант №15 

ЗАВДАННЯ № 43 

У результаті загоряння й вибуху ємності з гасом запалився одяг на одному 

з робітників. За допомогою брезенту полум'я загашене. Тліючий одяг залитий  

водою. Є опіки особи. Стан потерпілого швидко погіршується — він 

загальмований, байдужий, пульс частий, подих поверхневе. Чим пояснюється  

важкий стан? Яка перша допомога? Як транспортувати постраждалого? 



ЗАВДАННЯ № 44 

При падінні на витягнуту руку виник різкий біль у плечовому суглобі, 

виражена його деформація. Руху в суглобі стали не можливі, а кінцівка 

зафіксувала в неприродному положенні, помітно її вкорочення. Який вид травми 

в постраждалого? Яка перша медична допомога? Чи необхідна лікарська 

допомога? 

 

ЗАВДАННЯ №45 

У дитини виникло різке порушення, рухи його різкі, хаотичні. Шкірні 

покриви бліді, пульс дуже частий, зіниці різко розширені, періодично блювота. 

Зі слів інших хлопців установлено, що він їв якісь ягоди. Чим викликане 

отруєння? Яка перша медична допомога? Чи потрібна лікарська допомога? 
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