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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ОХОРОНИ  ЗДОРОВ'Я» 

 

Курс  2 

Спеціальність (спеціалізація) Соціальна робота,                                  

Соціальна педагогіка 

Соціальна адвокація 

 

Форма проведення:  очна 

Тривалість проведення: 4 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

Комп’ютерне тестування 20 балів +  20 

балів відкриті питання = 40 балів 

 

 

 

Форма проведення екзамену: очно 

 Екзамен комбінований: комп’ютерне тестування (20 тестових завдань, кожне 

з питань при правильній відповіді оцінюється в 1 бал) та 2 відкриті запитання (1 

ситуаційна задача, 1 відкрите запитання, кожне з яких оцінюється в 10 балів, разом 

20 балів).  

 

Кількість тестових питань – 20 питань з варіантами відповідей (комп’ютерне 

тестування), та два відкриті питання. 

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично 

заносяться до електронного журналу після тестування. 

 

Критерії оцінювання:  

Іспит очно,  комбінований 20 тестових питань з варіантами відповідей та два 

відкриті питання, кожне з яких оцінюється в 10 балів, разом 20 балів; 

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів. 

Кількість спроб тесту – 1.  

Обмеження в часі  (комп’ютерне тестування) – 20 хвилин тест 

                                  усна відповідь    –  20 хвилин 

 



  

 

Критерії оцінювання екзамену 

 

Оцінка Кількість 

балів 

Відмінно 

Вищий рівень – вияв студентом повних, систематичних знань в 

заданому обсязі, передбаченому навчальною програмою; 

здатність до самостійного інтерпретування одержаних знань; 

успішне виконання всіх практичних завдань; відсутність помилок.  

36 – 40 

Дуже добре 

Вище середнього рівень – вияв студентом повних, систематичних 

знань в заданому обсязі, передбаченому навчальною програмою; 

здатність до самостійного інтерпретування одержаних знань; 

наявність декількох (1-2) несуттєвих помилок у виконанні 

теоретичних і практичних завдань. 

31 – 35  

Добре 

Середній рівень – вияв студентом неповних знань, передбачених  

обсягом навчальної програми; неповна здатність до самостійного 

інтерпретування одержаних знань; наявність незначної кількісті 

(1-2) суттєвих помилок у виконанні теоретичних і практичних 

завдань. 

21 – 30  

Задовільно 

Нижче середнього рівень – вияв студентом неповних знань, 

передбачених обсягом навчальної програми; наявність значної 

кількісті (3-5) суттєвих помилок у виконанні теоретичних і 

практичних завдань. 

16-20 

Достатньо 

Нижче середнього рівень – знання, виконання в неповному обсязі, 

передбачених обсягом навчальної програми, але є достатніми і  

задовольняють мінімальні вимоги майбутньої фахової діяльності.   

11-15 

Незадовільно 

Низький рівень – знання недостатні, поверхові, фрагментарні і 

відповідають початковим уявленням про предмет вивчення; 

невміння виконувати теоретичні практичні завдання; наявні 

мінімальні знання дозволяють повторне складання екзамену. 

6-10 

Незадовільно 

Знання, вміння відсутні. Обов'язковий повторний курс дисципліни.  

1-5 

 

Програму екзамену  розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фізичної 

реабілітації та біокінезіології 

Протокол від 15 грудня 2021 р., протокол №11  



  

 

ПЕРЕЛІК ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

ЕНК «Основи медичних знань та охорони здоров'я» 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=23127 

 

Література 

Основні: 

1. Марчук А.І., Солодкий В.М., Чорний М.В. Долікарська допомога. — К.: 

НАВСУ “Правові джерела”, 2005. — 271 с. 

2. Кучмістова О. Ф. Перша долікарська допомога з основами анатомії та 

фізіології людини : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Кучмістова, А.П. 

Строкань; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: КНУТД, 2005. - 169 с. 

3. Жидецький В.Ц. Перша допомога при нещасних випадках: запитання, 

завдання, тести та відповіді: Навч. посіб./ В.Ц. Жидецький, М.Є. Жидецька. - К.: 

Основа, 2003. - 124 с. 

4. Основи медичних знань: долікарська допомога та медико-санітарна 

підготовка: Навч. посіб. / О.В. Чуприна, Т.В. Гищак, О.В. Долинна. - К.: Вид. 

ПАЛИВОДА А.В., 2006. - 216 с. 

5. Екстрена медична допомога: підручник/ [М. І. Швед, А. А. Гудима, С. М. 

Геряк та ін.]; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2015 - 346с. 

6. Невідкладні стани / За ред. М. С Регеди, В. Й. Кресюна. – Львів, 2008.– 844с.  

 

Додаткові: 

1. Маруненко І.М., Тимчик О.В. Медико-соціальні основи здоров'я: 

навчальний посібник для проведення практичних робіт студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2017. – 364 с. 

2. Тимчик О.В., Мойсак О.Д. Основи медичних знань: навчальний посібник 

для проведення практичних робіт студентів вищих навчальних закладів. – К.: КУ 

імені Бориса Грінченка, 2018. – 64 с. 

1. Надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків / Черкас. 

держ. технол. ун-т; Уклад.: Кожем’якін О.С., Цікановський В.Л.. - Черкаси: ЧДТУ, 

2003. - 39 с. 

2. Петрик О.І. Перша допомога при дорожньо-транспортних пригодах: 

Навч.- метод.посіб. / О.І. Петрик , Р.О. Валецька . - Луцьк: Вежа, 2000. - 64 с. 

3. Черкашина З.А. Доврачебная помощь пострадавшим и внезапно 

заболевшим. - М.: Медицина, 2003. – 126 с. 

4. Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

Практическое руководство / Вольний И.Ф., Постернак Г.И., Пешков Ю.В., Ткачева 

М.Ю.; под ред. проф. В.В. Никонова (Харьков), проф. Г.И. Белебезьева (Киев). - 3-е 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=23127


  

изд., перераб. и доп. - Луганск, 2006. - 224 с. 

 

Додаткові ресурси 

http://redcross.org.ua/wp-

content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1

%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D0%9F-%E2%80%94-

%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%9A_last.pdf 

http://1staidplast.org.ua/ 

http://tomrda.gov.ua/news/486865/ 

http://moz.gov.ua/article/health/jak-nadati-pershu-dopomogu-zagalni-pravila 

http://expres.ua/health/2017/09/13/261808-persha-medychna-dopomoga-ne-

nashkodyty 

https://pmgroup.org.ua/training-and-courses/ 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

1. Вкажіть особливості першої медичної допомоги, визначення, значення. 

Загальні принципи надання першої медичної допомоги.  

2. Опишіть основні особливості надання першої медичної допомоги при 

гострих хірургічних захворюваннях. 

3. Охарактеризуйте основні особливості надання першої медичної 

допомоги при гострих терапевтичних захворюваннях. 

4. Розкажіть основні особливості дитячих інфекційних захворювань. 

5. Дайте визначення поняттю шок. Вкажіть загальну характеристика шоку. 

Види. Основні причини.  Принципи надання першої медичної допомоги при шоці. 

6. Визначення і загальна характеристика колапсу. Основні причини. 

Принципи надання першої медичної допомоги при колапсі. 

7. Визначення і загальна характеристика коми. Охарактеризуйте види ком. 

Вкажіть основні причини та принципи надання першої медичної допомоги при комі. 

8. Охарактеризуйте алгоритм надання першої медичної допомоги при 

діабетичних комах (гіпоглікемія, гіперглікемія).  

9. Охарактеризуйте алгоритм надання першої медичної допомоги при 

судомах (епілепсії). 

10. Охарактеризуйте алгоритм надання першої медичної допомоги при 

загрозливих для життя станах при захворюваннях органів кровообігу (інфаркт 

міокарда, гостра серцево-судинна недостатність, аритмії, гіпертонічний криз). 

11. Опишіть  алгоритм надання першої медичної допомоги при загрозливих 

для життя станах при захворюваннях органів дихання (приступ бронхіальної астми).  

12. Вкажіть особливості надання першої медичної допомоги при 

загрозливих для життя станах при алергічних захворюваннях (анафілактичний шок, 

набряк Квінке) 

http://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D0%9F-%E2%80%94-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%9A_last.pdf
http://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D0%9F-%E2%80%94-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%9A_last.pdf
http://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D0%9F-%E2%80%94-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%9A_last.pdf
http://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D0%9F-%E2%80%94-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%9A_last.pdf
http://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D0%9F-%E2%80%94-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%9A_last.pdf
http://1staidplast.org.ua/
http://tomrda.gov.ua/news/486865/
http://moz.gov.ua/article/health/jak-nadati-pershu-dopomogu-zagalni-pravila
http://expres.ua/health/2017/09/13/261808-persha-medychna-dopomoga-ne-nashkodyty
http://expres.ua/health/2017/09/13/261808-persha-medychna-dopomoga-ne-nashkodyty
https://pmgroup.org.ua/training-and-courses/


  

13. Охарактеризуйте алгоритм надання першої медичної допомоги при 

інсульті, інфаркті, серцевому нападі.  

14. Дайте визначення поняттю отруєння. Оцінка стану пацієнта. 

Охарактеризуйте принципи першої медичної допомоги при отруєннях.  

15. Визначення і загальна характеристика коми. Охарактеризуйте види ком. 

Вкажіть основні причини та принципи надання першої медичної допомоги при комі. 

16. Опишіть поняття краш-синдрому. Вкажіть тактику першої медичної 

допомоги при краш-синдрому. 

17. Розкажіть про травми голови. Методика обстеження травмованих. 

Принципи і особливості надання першої медичної допомоги при травмах голови. 

18. Розкажіть про травми хребта. Методика обстеження травмованих. 

Принципи і особливості надання першої медичної допомоги при травмах хребта. 

19. Опишіть травма шийного відділу хребта. Особливості надання першої 

медичної допомоги при травмі шийного відділу хребта. 

20. Розкажіть про травми грудного відділу хребта. Особливості надання 

першої медичної допомоги при травмі грудного відділу хребта. 

21. Охарактеризуйте травма поперекового відділу хребта. Особливості 

надання першої медичної допомоги при травмі поперекового відділу хребта. 

22. Опишіть травми органів черевної порожнини. Види. Методика 

обстеження. Особливості надання першої медичної допомоги при пошкодженні 

живота. 

23. Охарактеризуйте травми органів тазу. Види. Методика обстеження. 

Ускладнення, загрозливі для життя. Особливості надання першої медичної допомоги 

при пошкодженні органів тазу.  

24. Опишіть травми верхніх кінцівок. Види. Методика обстеження. 

Принципи надання першої медичної допомоги при різних травмах верхніх кінцівок. 

25. Травми верхніх кінцівок: забої, розриви зв’язок, м’язів. Особливості 

надання першої медичної допомоги при забоях, розривах зв’язок, м’язів. 

26. Травми верхніх кінцівок: переломи кісток. Особливості надання першої 

медичної допомоги при переломах кісток. 

27. Травми верхніх кінцівок: травматична ампутація. Особливості надання 

першої медичної допомоги при травматичній ампутації верхньої кінцівки.  

28. Травми верхніх кінцівок з кровотечею. Особливості надання першої 

медичної допомоги при травмах верхніх кінцівок з кровотечею. 

29. Травми нижніх кінцівок. Види. Методика обстеження. Принципи 

надання першої медичної допомоги при різних травмах нижніх кінцівок. 

30. Розкажіть про перегрівання. Визначення. Обстеження при підозрі на 

перегрівання. Особливості надання першої медичної допомоги при перегріванні.  

31. Охарактеризуйте опіки. Визначення. Обстеження при опіках. 

Особливості надання першої медичної допомоги при опіках. 

32. Охарактеризуйте особливості поняття переохолодження. Дайте 

визначення поняттю. Обстеження при підозрі на переохолодження. Особливості 

надання першої медичної допомоги при переохолодженні. 



  

33. Охарактеризуйте Відмороження. Визначення. Обстеження при підозрі 

на відмороження. Особливості надання першої медичної допомоги при 

відмороженні. 

34. Охарактеризуйте Утоплення. Визначення. Обстеження при утопленні. 

Особливості надання першої медичної допомоги при утопленні. 

35. Розкажіть про ураження електричним струмом. Визначення. Обстеження 

при ураженні електричним струмом. Особливості надання першої медичної 

допомоги при ураженні електричним струмом. 

36. Розкажіть про ураження  блискавкою. Визначення. Обстеження при 

ураженні блискавкою. Особливості надання першої медичної допомоги при 

ураженні блискавкою. 

37. Охарактеризуйте падіння з висоти. Особливості проведення огляду 

потерпілого при виникненні підозри на падіння з висоти. Техніка надання першої 

медичної допомоги при падінні з висоти. 

38. Розкажіть про травми і пошкодження очей. Вкажіть особливості 

проведення огляду потерпілого при травмах і пошкодженнях очей. Техніка надання 

першої медичної допомоги.  

39. Охарактеризуйте та порівняйте укуси тварин і комах. Вкажіть 

особливості проведення огляду потерпілого при укусах тварин і комах. Техніка 

надання першої медичної допомоги при укусах тварин і укусах комах. 

40. Отруєння грибами. Особливості першої медичної допомоги при отруєнні 

грибами.  

41. Розкажіть про укуси отруйних тварин та комах. Опишіть особливості 

першої медичної допомоги при укусах отруйних тварин і комах. 

42. Опишіть масові ураження. Послідовність допомоги при масових 

ураженнях. Правила евакуації потерпілих.  

43. Розкажіть про методи іммобілізації, транспортування при ушкодженнях, 

травмах і пораненнях.  

44. Розкажіть особливості кровотеч. Класифікація. Принципи надання 

першої медичної допомоги при кровотечах.  

45.  Розкрийте учення про хворобу: поняття нозології, здоров’я, передхвороби, 

хвороби, патологічного процесу, патологічного стану, патологічної реакції.  

46. Охарактеризуйте поняття про імунітет. Органи імунної системи. 

Вроджений та набутий імунітет. 

47. Дайте визначення поняттю алергія, алергічний процес, алергени. 

48. Вкажіть алгоритм дій ПМД при  удавленні. Розкажіть особливості 

алгоритму дій ПМД. Прийом Геймліха. 

49. Вкажіть особливості накладання турнікетного джгута сьомого покоління 

Січ. 

50.  Розкажіть про заразні         паразитарні захворювання людини. 

51.  Особливості асептики та антисептики. 

52.  Розкажіть про інфекції дихальних шляхів. 

53.  Поняття про самодопомогу та взаємодопомогу в надзвичайних ситуаціях та 

побуті. Загальне поняття про невідкладні стани. 



  

54.  Нозологія - вчення про хвороби та їх класифікацію. Поняття про здоров'я та  

хворобу. Поняття етіології, патогенезу. Характеристика причин та умов 

виникнення хвороби, патологічного процесу. 

55.  Охарактеризуйте особливості профілактики нервовості.  

56.  Вкажіть форми неврозів та їх характеристика: істеричний невроз, астенічний 

невроз (неврастенія), невроз нав'язливих станів.  

57.  Опишіть прояви неврастенії: порушення сну, нічні страхи, нічний енурез, 

заїкання. Профілактика неврозів. 

58.  Назвіть ознаки нормальної постави. Ознаки сутулої, лордотичної, 

кіфотичної,  випрямленої постави.  

64. Вкажіть особливості догляду за шкірою дитини. Гноячкові захворювання 

шкіри (піодермії), причини виникнення, ознаки. Перебіг гноячкових захворювань, 

що часто зустрічаються у дітей: псевдофурункульозу, пухирника, імпетиго, 

фурункула, карбункула.  

65. Охарактеризуйте грибкові захворювання шкіри: різноколірний лишай, 

мікроспорія. Профілактика грибкових захворювань.  

66.  Охарактеризуйте вірусні захворювання – простий пухирцевий лишай, 

етіологія, перебіг, профілактика. 

67. Опишіть паразитарні захворювання шкіри: короста, педикульоз. Причини 

виникнення, перебіг, профілактика. Гельмінтози. 

68.  Охарактеризуйте найпоширеніші глистяні хвороби в Україні.  

69. Групи гельмінтів в  залежності від природних умов місцевості та шляхів 

зараження:  геогельмінти, біогельмінти, контактні.  

70. Охарактеризуйте поняття про аскаридоз, трихоцефальоз, ентеробіоз, 

гіменолепідоз, ехінококоз, дифілоботріоз.  

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

1. На території парку відпочинку виявлено людину, яка лежить на траві біля 

лавки без ознак свідомості. Які повинні бути дії пересічного громадянина? 

2. Чоловік випадково ударив себе металевим прутом в живіт. При огляді в 

області передньої черевної стінки виявлена виступаюча частина металевого 

прута, діаметром 0,5 см. Ваші дії? 

3. При пірнанні з берега річки постраждалий ударився головою об камінь, після 

чого самостійно дістався берега, але почав скаржитися на сильний головний 

біль, болі в області шийного відділу хребта. Ваші дії? 

4. Працівник соціальної служби, в сонячній спекотний день, відчув слабкість, 

головний біль, головокружіння, спрагу. Визначте - чим може бути викликаний 

даний стан, чи потребує працівник допомоги, якщо так, то - якої? 

5. Яку невідкладну медичну допомогу необхідно надати особі, яка внаслідок 

ДТП, отримала тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому малої 

гомілкової кістки? 



  

6. Під час руху електрички, пасажир - жінка похилого віку, почала звучно і 

часто дихати, схопилася за ліву половину грудної клітини та втратила 

свідомість (зазначене відбулося за короткий час). Ваші дії? 

7. На ваших очах відбулося падіння електроопори з електриком, який знаходився 

на ній. Ваші дії? 

8. Проходячи вздовж гаражів, ви звернули увагу на чоловіка, який в неприродній 

позі лежить біля автомобіля з працюючим двигуном. Ваші дії? 

9. В будинку була виявлена мертвою жінка з тілесними ушкодженнями. Ви 

почули  крики сусідів про те, що на подвір’ї  її чоловік, спробував покінчити 

життя самогубством через повішення. Якими повинні бути Ваші дії? 

10. Постраждалий, після падіння з кузова вантажного автомобіля відчув різкий 

біль в грудній клітці, який значно посилюється при диханні. Які можливі 

ушкодження у потерпілого та яку потрібно надати йому домедичну допомогу?  

11. Під час перерви в навчальному закладі у незнайомого Вам студента  

розвинувся епілептичний напад. Які Ваші дії щодо ДМД? 

12. Через годину після вживання смажених грибів, у постраждалого з’явилася 

надмірна пітливість, слино-  та сльозотеча, нудота, часте блювання, рідкі 

випорожнення та різкі болі в животі. В чому полягає невідкладна домедична 

допомога? 

13. При митті вікон осколком скла Ваш сусідка травмувала собі руку на 

внутрішній поверхні нижньої третини правого передпліччя. З рани 

безперервним струменем витікає кров темного кольору. Ваші дії? 

14. Під час прогулянки Ваш товариш (-ка), наступивши на каміння, підвернув (-ла) 

ногу. З’явився різкий біль в області правого гомілковостопного суглоба, 

функція - порушена. В області суглоба спостерігається набряклість, синець, 

крововилив. Ваші дії? 

15. Після падіння на витягнуту руку у потерпілого з’явилися сильні болі в області 

плечового суглоба. Рухи в кінцівці – неможливі. Візуально виявляється синець, 

набряклість і деформація лівого плечового суглоба, активні рухи в нім відсутні. 

Ваші дії? 

16. Внаслідок обвалу стіни будинку постраждалий потрапив під завал на декілька 

годин. Нижні його кінцівки - засипані землею і уламками. Скаржиться на 

слабкість, нудоту, головний біль, блювоту. Кінцівки - холодні на дотик, 

багрово-синюшного кольору, покриті пухирями з прозорим вмістом. Ваші дії? 

17. У переповненому транспорті пасажир був притиснутий до поручнів. На його 

передній поверхні грудної клітки зліва виявляється крововилив і припухлість 

шкіри, в області одного з ребер - деформація і біль при натискуванні, дихальні 

рухи утруднені. Надайте домедичну допомогу. 

18.  У гуртожитку студент після сніданку (смажена  річкова риба) удавився 

(ймовірно дрібними кістками риби). Ваші дії? Яку домедичну допомогу він 

може надати собі сам або оточуючі його студенти? 

19. Після падіння з висоти 2м людина впала на спину, перебуває в несвідомому 

стані. Ваші дії? Яку домедичну допомогу необхідно надати потерпілому? Що 

неприпустимо робити з домедичної допомоги при травмах спини? 



  

20.  Під час консервації на праву кисть постраждалої розлилася оцтова есенція. 

Шкіра тильної і долонної поверхні її правої кисті - яскраво червоного кольору. 

Постраждала скаржиться на біль, стогне. Ваші дії? 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ НА КОЖНЕ ВІДКРИТЕ 

ПИТАННЯ 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

  

9 - 10 Відмінний рівень (завдання виконано якісно) 

6 - 8 
Добрий рівень (завдання виконано якісно з достатньо високим рівнем 

правильних відповідей) 

3 - 5 
Задовільний рівень (завдання виконано якісно з середнім показником 

правильних відповідей) 

0-2 
Незадовільний рівень (завдання не виконано, потребує повторного 

перескладання) 

 

 

 

Тестові запитання складені за темами дисципліни: 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Охорона здоров’я дітей та підлітків. 

Долікарська медична допомога при невідкладних станах, які виникають при 

захворюваннях та отруєннях 

Тема 1. Вступ. Стан здоров’я дітей в Україні. Основні питання нозології. 

Тема 2. Функціональні порушення вищої нервової діяльності у дітей. 

Профілактика порушень слуху, зору та опорно-рухового апарату. 

Тема 3. Профілактика захворювань шкіри. Заразні паразитарні захворювання 

людини. 

Тема 4. Невідкладні стани, види та засоби надання ДМД в загрозливих для 

життя людини станах, які виникають при захворюваннях серцево-судинної системи, 

органів дихання, травлення, сечовиділення. 

Тема 5. ДМД при гострих отруєннях. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Долікарська медична допомога в загрозливих для 

життя людини станах при інфекційних захворюваннях 

Тема 6. Основи мікробіології, епідеміології, дезінфекційної справи. Загальна 

характеристика і профілактика інфекційних захворювань. 

Тема 7. Інфекції дихальних шляхів. Дитячі інфекції з групи інфекцій дихальних 

шляхів.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Долікарська медична допомога в загрозливих 

для життя станах при нещасних випадках 



  

Тема 8. Невідкладна долікарська допомога при  нещасних випадках. Реанімація.  

Тема 9. Долікарська медична допомога при нещасних випадках та невідкладних 

станах. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. Особливості травматизму дитини та  його 

профілактика 

Тема 10. Дитячий травматизм та його профілактика. 

 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Завдання 1. Завдання на відповідність. 
1 Закритий перелом А При переломі шкірний покрив не порушується і 

загоєння відбувається за більш сприятливих умовах. 

Перелом може бути зі зміщенням і без зміщення. 
2 Відкритий перелом Б При переломі є ушкодження шкіри над переломом і 

часто відламки кістки виходять назовні, що зумовлює 

можливість інфікування. 
3  В При цьому переломі ушкоджуються також прилеглі 

структури: нерви, великі кровоносні судини, органи 

Завдання 2. Завдання на відповідність. 
1 Перелом за типом 

«зеленої гілки». 

А При цьому переломі кістка не повністю зламана, а 

тільки надломлена. Найчастіше цей вид перелому 

зустрічається у дітей. 
2 Осколковий перелом Б При цьому переломі утворюється ряд осколків. 
3 Складний перелом В При цьому переломі ушкоджуються також прилеглі 

структури: нерви, великі кровоносні судини, органи 

  Г При переломі є ушкодження шкіри над переломом і 

часто відламки кістки виходять назовні, що зумовлює 

можливість інфікування. 

Завдання 3. Абсолютними ознаками перелому кінцівки є:  

a. видима деформація пошкодженої ділянки; 

b. у деяких випадках неможливість руху; 

c. підвищена рухливість, неприродне положення руки/ноги (чи їх ділянок); 

d. поверхнева рана і видимі уламки кістки при відкритому переломі; 

e. хрускіт в момент удару 

f. усе вірно  

Завдання 4. Відносними ознаками перелому, тобто симптомами, які в деяких 

випадках можуть супроводжувати і інші пошкодження, є: 

a. болючість в пошкодженій області, яка посилюється під час руху; 

b. гематома, пульсуючий біль який вказує на те, що внутрішня кровотеча 

продовжується; 

c. набряк і припухлість в області травми, які можуть розвиватися вже через 15 

хвилин після перелому; 

d. обмеження рухливості, ушкоджена кінцівка, як правило, не функціонує зовсім або 



  

частково. 

Завдання 5. При іммобілізації слід врахувати декілька правил і вимог: 

a. шина повинна зберігати щонайменше два суглоба, щоб виключити додаткове 

пошкодження м'яких тканин уламками кістки; 

b. розмір фіксуючої шини повинен бути більший за пошкоджену ділянку; 

c. іммобілізація проводиться, як правило, поверх одягу та взуття, однак варто зняти 

з потерпілого об'ємні речі; 

d. перша допомога при переломах верхніх кінцівок (як і нижніх) по можливості 

виявляється з помічником. 

e. усе вірно  

Завдання 6. Виберіть правильну відповідь. Допомога в разі носової кровотечі: 

а) покласти на спину; 

б) у сидячому положенні нахилити голову вперед, холод на перенісся; 

в) тампонада з розчином борної кислоти; 

г) тампонада з розчином гідроген пероксиду. 

Завдання 7. Симптоми шоку включають:  

a. нездоровий колір шкіри – блідий, сірий чи синюшний 

b. запаморочення та головокружіння  

c. нудота, блювота 

d. збудження, або пригніченість, відсутність свідомості  

e. вогка, холодна шкіра 

f. усе вірно 

Завдання 8.  Яка порада невірна для виконанні прийому Геймліха при 

удавленні? 

a) стискайте швидко живіт потерпілого в напрямку вгору стільки разів, скільки 

необхідно, щоби усунути сторонній об’єкт з дихальних шляхів постраждалого. 

b) приступайте до виконання прийому Геймліха, якщо людина кашляє та каже, що 

удавилася 

c) обхопіть однією рукою постраждалого і покладіть кулак цієї руки трохи вище 

його пупка, покладіть другу руку безпосередньо на першу. 

d) займіть правильну позицію – станьте за жертвою, міцно поставивши одну ногу 

між ніг постраждалого. 

Завдання 9. Симтомами інсульту є: 

a. раптова поява асиметрії обличчя,  

b. оніміння половини тіла,  

c. мовні розлади,  

d. порушення зору,  

e. сильний головний  біль,  

f. все вірно 

g. нудота.  

Завдання 10. Яке шкірне захворювання зображено на світлині? 
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