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В КОЖНОМУ БІЛЕТІ Є ПО 3 

ЗАВДАННЯ  

 

1. 1. Тестове завдання. Дайте відповідь на 20 

тестових завдань. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 

бал. 

Максимальна кількість балів - 20 балів.  

 

2 завдання. Письмова відповідь на 

запитання з курсу (ситуаційна задача, 

алгоритм дій).  

Максимальна кількість балів - 10 балів.  

 

3 завдання.  Виконання практичного навику.  

Максимальна кількість балів - 10 балів.  

 

Разом: 40 балів. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ: 

1) повна та правильна відповідь на завдання 

2 і 3 - 10 балів; 

2) недостатньо повне виконання чи не 

зовсім правильне виконання – 7-9 балів; 

3) неповне виконання чи частково правильне 

виконання завдання з недостатньо 

обґрунтованими поясненнями чи 

висновками - 4-6 балів; 



 

 

 

 «ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА» 

1. Перша медична допомога, визначення, значення. Загальні принципи 

надання першої медичної допомоги.  

2. Основні особливості надання першої медичної допомоги при гострих 

хірургічних захворюваннях. 

3. Основні особливості надання першої медичної допомоги при гострих 

терапевтичних захворюваннях. 

4. Основні особливості надання першої медичної допомоги при 

невідкладних станах в акушерстві. 

5. Визначення і загальна 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. Види. Основні причини. 

Принципи надання першої медичної допомоги при комі. 

8. Надання першої медичної допомоги при діабетичних комах 

(гіпоглікемія, гіперглікемія, кетоацидоз),  

9. Надання першої медичної допомоги при кардіогенному шоці. 

10. Надання першої медичної допомоги при судомах (епілепсії). 

11. Надання першої медичної допомоги при загрозливих для життя станах 

при захворюваннях органів кровообігу (інфаркт міокарда, гостра серцево-судинна 

недостатність, аритмії, гіпертонічний криз). 

12. Надання першої медичної допомоги при загрозливих для життя станах 

при захворюваннях органів дихання (приступ бронхіальної астми, обтурація трахеї, 

брохів).  

13. Надання першої медичної допомоги при загрозливих для життя станах 

при алергічних захворюваннях (анафілактичний шок, набряк Квінке 

14. Надання першої медичної допомоги при інсультах.  

15. Надання першої медичної допомоги при загрозливих для життя станах 

при «гострому животі» (гострий апендицит, холецистит, панкреатит, перфораційна 

виразка шлунка та 12-ти палої кишки, защемлені грижі, кишкова непрохідність).  

4) часткове виконання роботи із суттєвими 

погрішностями та необґрунтованими чи 

відсутніми висновками - 1-3 бали. 
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16. Отруєння. Оцінка стану пацієнта. Принципи першої медичної 

допомоги при отруєннях.  

17. Отруєння грибами. Особливості першої медичної допомоги при 

отруєнні грибами.  

18. Укуси отруйних тварин та комах. Особливості першої медичної 

допомоги при укусах отруйних тварин і комах. 

19. Загальна характеристика ушкоджень, травм і поранень. Принципи 

надання першої медичної допомоги при ушкодженнях, травмах та пораненнях.  

20. Масові ураження. Послідовність допомоги при масових ураженнях. 

Правила евакуації потерпілих.  

21. Методи іммобілізації, транспортування при ушкодженнях, травмах і 

пораненнях.  

22. Кровотечі. Класифікація. Принципи надання першої медичної 

допомоги при кровотечах.  

23. Геморагічний шок. Принципи надання першої медичної допомоги при 

геморагічному шоці.  

24. Рани, поняття. Оцінка ран. Принципи і особливості надання першої 

медичної допомоги при різних видах механічних ран.  

25. Кусані рани. Принципи і особливості надання першої медичної 

допомоги при кусаних ранах.  

26. Ускладнення ран. Профілактика газової гангрени, правцю та сказу.  

27. Поняття краш-синдрому. Тактика першої медичної допомоги при 

краш-синдрому. 

28. Травми голови. Методика обстеження травмованих. Принципи і 

особливості надання першої медичної допомоги при травмах голови. 

29. Травми хребта. Методика обстеження травмованих. Принципи і 

особливості надання першої медичної допомоги при травмах хребта. 

30. Травма шийного відділу хребта. Особливості надання першої медичної 

допомоги при травмі шийного відділу хребта. 

31. Травма грудного відділу хребта. Особливості надання першої медичної 

допомоги при травмі грудного відділу хребта. 

32. Травма поперекового відділу хребта. Особливості надання першої 

медичної допомоги при травмі поперекового відділу хребта. 

33. Травми грудної клітки. Методика обстеження органів грудної клітки. 

Принципи надання першої медичної допомоги при травмах грудної клітки. 

34. Травми грудної клітки: пневмоторакс. Особливості надання першої 

медичної допомоги при пневмотораксі. 

35. Травми грудної клітки: гемоторакс. Особливості надання першої 

медичної допомоги при гемотораксі. 

36. Травми грудної клітки: обструкція дихальних шляхів. Особливості 

надання першої медичної допомоги при обструкції дихальних шляхів. 

37. Травми грудної клітки: травма серця. Особливості надання першої 

медичної допомоги при травма серця. 

38. Травми органів черевної порожнини. Види. Методика обстеження. 

Особливості надання першої медичної допомоги при пошкодженні живота. 



39. Травми органів тазу. Види. Методика обстеження. Ускладнення, 

загрозливі для життя. Особливості надання першої медичної допомоги при 

пошкодженні органів тазу.  

40. Травми верхніх кінцівок. Види. Методика обстеження. Принципи 

надання першої медичної допомоги при різних травмах верхніх кінцівок. 

41. Травми верхніх кінцівок: забії, розриви зв’язок, м’язів. Особливості 

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

42. Травми верхніх кінцівок: переломи кісток. Особливості надання 

першої медичної допомоги при переломах кісток. 

43. Травми верхніх кінцівок: травматична ампутація. Особливості надання 

першої медичної допомоги при травматичній ампутації верхньої кінцівки.  

44. Травми верхніх кінцівок з кровотечею. Особливості надання першої 

медичної допомоги при травмах верхніх кінцівок з кровотечею. 

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

надання першої медичної допомоги при різних травмах нижніх кінцівок. 

46. Травми нижніх кінцівок: забії, розриви зв’язок, м’язів. Особливості 

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

47. Травми нижніх кінцівок: переломи кісток. Особливості надання першої 

медичної допомоги при переломах кісток. 

48. Травми нижніх кінцівок: травматична ампутація. Особливості надання 

першої медичної допомоги при травматичній ампутації верхньої кінцівки.  

49. Травми нижніх кінцівок з кровотечею. Особливості надання першої 

медичної допомоги при травмах нижніх кінцівок з кровотечею. 

50. Принципи надання першої медичної допомоги при ушкодженнях 

чинниками навколишнього середовища.  

51. Перегрівання. Визначення. Обстеження при підозрі на перегрівання. 

Особливості надання першої медичної допомоги при перегріванні.  

52. Опіки. Визначення. Обстеження при опіках. Особливості надання 

першої медичної допомоги при опіках. 

53. Переохолодження. Визначення. Обстеження при підозрі на 

переохолодження. Особливості надання першої медичної допомоги при 

переохолодженні. 

54. Відмороження. Визначення. Обстеження при підозрі на відмороження. 

Особливості надання першої медичної допомоги при відмороженні. 

55. Утоплення. Визначення. Обстеження при утопленні. Особливості 

надання першої медичної допомоги при утопленні. 

56. Ураження електричним струмом. Визначення. Обстеження при 

ураженні електричним струмом. Особливості надання першої медичної допомоги 

при ураженні електричним струмом. 

57. Ураження блискавкою. Визначення. Обстеження при ураженні 

блискавкою. Особливості надання першої медичної допомоги при ураженні 

блискавкою. 

58. Принципи надання першої медичної допомоги при різних видах 

механічних травм.  



59. Дорожньо-транспортна подія. Види ушкоджень і травмувань при 

дорожньо-транспортних подіях. Принципи надання першої медичної допомоги при 

дорожньо-транспортних подіях.  

60. Падіння з висоти. Особливості проведення огляду потерпілого при 

виникненні підозри на падіння з висоти. Техніка надання першої медичної 

допомоги при падінні з висоти. 

61. Позиційне стискання м’яких тканин. Особливості проведення огляду 

потерпілого при позиційному стисканні м’яких тканин. Техніка надання першої 

медичної допомоги при позиційному стисканні м’яких тканин. 

62. Травми і пошкодження очей. Особливості проведення огляду 

потерпілого при травмах і пошкодженнях очей. Техніка надання першої медичної 

допомоги.  

63. Укуси тварин і комах. Особливості проведення огляду потерпілого при 

укусах тварин і комах. Техніка надання першої медичної допомоги при укусах 

тварин і укусах комах. 
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СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ   

1. На території парку відпочинку наряд поліції виявив людину, яка лежить на 

траві біля лавки без ознак свідомості. Які повинні бути дії пересічного 

громадянина? 
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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/


2. Під час затримання громадянина, який підозрюється в скоєнні тяжкого 

злочину, останній наніс собі ножем декілька поранень в ділянці верхньої 

третини лівого передпліччя. Яку першу допомогу необхідно надати? 

3. Підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину ударив себе металевим прутом в 

живіт. При огляді в області передньої черевної стінки виявлена виступаюча 

частина металевого прута, діаметром 0,5 см. Ваші дії? 

4. 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? 

5. Працівник патрульної служби, після тривалого виконання своїх обов’язків по 

забезпеченню порядку на площі міста 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? 

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

ДТП, отримала тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому малої 

гомілкової кістки? 

7. 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? 

8. На ваших очах відбулося падіння електроопори з електриком, який 

знаходився на ній. Ваші дії? 

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

неприродній позі лежить біля автомобіля з працюючим двигуном. Ваші дії? 

10. Підозрюваний в убивстві людини, під час затримання сам наніс собі удар 

ножем в ліву ділянку грудей. Ваші дії? 

11. В будинку була виявлена мертвою жінка з тілесними ушкодженнями. 

Працівник поліції почув крики сусідів про те, що на подвір’ї  її чоловік, 

спробував покінчити життя самогубством через повішення. Якими повинні бути 

дії співробітника? 

12. 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?  

13. Під час затримання підозрюваного, у нього розвинувся епілептичний напад. 

Як повинен діяти співробітник поліції? 

14. При здійсненні патрулювання в парку  було знайдено постраждалого, у якого 

виявлена рвана рана в ділянці передньої черевної стінки. З рани виглядає 

петля кишки. Яким повинен бути алгоритм дій при наданні домедичної 

допомоги в даному випадку? 

15. 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? 



16. При митті вікон осколком скла Ваш сусід травмував собі руку на внутрішній 

поверхні нижньої третини правого передпліччя. З рани безперервним 

струменем витікає кров темного кольору. Ваші дії? 

17. Під час загородньої прогулянки Ваш товариш, наступивши на каміння, 

підвернув ногу. З’явився різкий біль в області правого гомілковостопного 

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

синець, крововилив. Ваші дії? 

18. 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? 

19. 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? 

20. 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. 

21. Потерпілий отримав сильний удар тупим предметом в живіт. При огляді - 

лежить непорушно, із зігнутими в колінах ногами. Живіт різко  напружений, 

дуже болить при доторкуванні. Ваші дії? 

22. Після падіння з висоти у постраждалого спостерігається біль в області 

живота і тазу, блювота, нудота. Поранений мочиться кров’ю, його живіт різко 

напружений. Які тілесні ушкодження можна підозрювати в даному випадку? 

Ваші дії? 

23. 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?_________________________________________________________ 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

Завдання 1. Виберіть правильну відповідь: 

Дайте відповіді «так» або «ні» на запитання: 

1. У разі носової кровотечі голову закидають назад. 

2.  Якщо людина знепритомніла внаслідок сонячного удару, її кладуть на спину на 

рівну поверхню. 

3. Якщо людина зблідла і втратила свідомість, її потрібно під ноги підкласти валик. 

4. Джгут накладають безпосередньо на тіло. 

 

Завдання 2. Виберіть правильну відповідь: 

1. У якому положенні треба транспортувати непритомного постраждалого? 

а) напівсидячи з поверненою набік головою; 



б)  лежачи на животі із зігнутою рукою, підкладеною під чоло; 

в) лежачи з підкладеним під голову валиком з одягу. 

Завдання 3. Виберіть правильну відповідь: 

1. Внаслідок опіку з'явилися пухирі. Це опік: 

а) І ступеня; 

б) II ступеня; 

в) III ступеня. 

Завдання 4. 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 5. 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 6. Ситуаційна задача. Що характеризує відмороження ІІ ступеню: 

   а) синюшність шкіряних покривів; 

б) некроз (відмирання) шкіряних покривів; 

 в) некроз м’яких тканей (м’язів); 

г)міхурі на шкірі.; 

 Завдання 7. Виберіть правильну відповідь.   Під час проведення огляду 

потерпілого необхідно виявить: 

а) деформації; 

б) відкриті пошкодження; 

в) біль; 

г) припухлість; 

д) все перераховане; 

Завдання 8. Виберіть правильну відповідь: 

1. У разі обмороження кінцівок їх потрібно: 

а) розтерти снігом; 

б) опустити в гарячу воду; 

в)  знеболення, суха, не туга пов'язка, госпіталізація. 

Завдання 9. Виберіть правильну відповідь: 

Перша медична допомога в разі обмороження: 

а) розтерти уражену ділянку твердим матеріалом або снігом; 

б) створити умови для загального зігрівання, накласти стерильну, не тугу, 

суху пов'язку на обморожену ділянку, дати тепле питво; 

в) зробити легкий масаж, розтерти уражене місце одеколоном; 

 

Завдання 10. Виберіть правильну відповідь: 

Як надати допомогу потерпілому в разі опіку окремих ділянок тіла лужними 

розчинами? 



а) промити уражене місце мильним розчином або 2%-м розчином столової соди, 

накласти асептичну пов'язку; 

б)   промити прохолодною водою, накласти асептичну суху пов'язку; 

в) промити уражене місце водою, змазати жирним кремом і накласти пов'язку із 

чистої тканини.  

Завдання 11. Виберіть правильну відповідь: 

Навіщо в автомобільній аптечці потрібно мати 10% водний розчин аміаку 

(нашатирний спирт)? 

а) для накладання зігрівального компресу; 

б) для вдихання у разі непритомності; 

в) для обробки ран. 

Завдання 12. Виберіть правильну відповідь: 

Який засіб з автомобільної аптечки потрібно застосовувати в разі стресової 

реакції? 

а) розвести в 50 мл води 30 крапель корвалолу й дати випити хворому; 

б) дати хворому під язик таблетку валідолу; 

в) дати хворому таблетку анальгіну. 

Завдання 13. Виберіть правильну відповідь. 

1. Допомогою в разі опіку II ступеня є: 

а) накладання стерильної сухої пов’язки;  

б) змащування спиртом і накладання стерильної пов'язки; 

в) змащування жиром і накладання стерильної пов'язки. 

Завдання 14. Виберіть правильну відповідь. 

У постраждалого слабкий прискорений пульс, низький тиск, липкий холодний піт, 

бліді шкірні покриви, знижена температура тіла. Це: 

а) грип; 

б) шок; 

в) обмороження. 

Завдання 15. Виберіть правильну відповідь. 

Вкажіть обов'язкові заходи при наданні допомоги з тепловим ударом: 

 а) фізичне охолодження; 

 б) свіже повітря; 

  в) охолоджені напої; 

  г) все вірно. 

Завдання 16. Виберіть правильну відповідь. 

Перша допомога в разі теплового та сонячного ударів: винести потерпілого в тінь,     

накласти холодний мокрий компрес на лоб, груди, під пахви (Так). 

Завдання 17. Виберіть правильну відповідь. 

Як надати допомогу потерпілому, якщо він знепритомнів? 

а) покласти потерпілого на спину, під голову підкласти валик з одягу, дати 

понюхати нашатирний спирт; 

б) покласти потерпілого, підняти ноги, розстебнути тісний одяг, дати 

понюхати нашатирний спирт; 

в) покласти потерпілого на спину, під голову підкласти валик з одягу, в разі 

необхідності провести реанімаційні  заходи. 



Завдання 18. Виберіть правильну відповідь. 

Тепловий удар: 

а) винести постраждалого в прохолодне місце, дати прохолодний напій, 

зробити прохолодне обтирання шкіри, госпіталізувати; 

б)  холод на чоло; 

в)  госпіталізація. 

Завдання 19. Виберіть з запропонованих варіантів симптоми сонячного удару в 

дітей: 

a) постійний плач; 

b) почервоніння шкіри; 

c) при дотику до дитини відчувається жар; 

d) малюк відмовляється від їжі й води; 

e) розвивається діарея, може бути блювота. 

Завдання 19. Чи вірним є твердження.  

Якщо стався тепловий удар, то буде присутня гіпертермія. Прикметно, що 

температура тіла при тепловому ударі значно підвищена, але шкіра на дотик може 

залишатися прохолодною.  

Так___або    Ні___ 

Завдання 20. Чи вірним є твердження щодо ПМД при сонячному ударі.  

При надмірному перегріві й погіршенні самопочуття на фоні блювоти і 

непритомності слід негайно викликати бригаду «Швидкої допомоги» або 

самостійно доставити потерпілого в медичний заклад. Але до приїзду лікарів 

можливо і потрібно надати першу допомогу. Це допоможе зберегти здоров'я, а в 

деяких випадках і життя людини. 

 Так___або    Ні___ 

Завдання 21. Виберіть з запропонованих варіантів правильні відповіді. 

Чи вірним є твердження щодо ПМД при сонячному ударі.  

Що робити при перегріві на сонці: 

a) швидко перенести потерпілого в тінь, будинок, під слабкий струмінь прохолодного 

повітря; 

b) роздягнути потерпілого, бо одяг збільшує нагрівання тіла. Якщо це неможливо, то 

максимально послабити тиск ременя, краватки, сорочки тощо; 

c) покласти хворого на спину, підклавши під голову подушку або валик; 

d) на лоб і потилицю прикладати холодні компреси, змінювати їх кожні 10 хвилин; 

e) при втраті свідомості дати понюхати нашатирний спирт або сильно розтерти 

скроні, побризкати обличчя холодною водою; 

f) потерпілому можна прийняти прохолодний душ або ванну. 10 хвилин, як правило, 

достатньо для нормалізації температури тіла і загального стану. 

 

Завдання 22. Виберіть з запропонованих варіантів правильні відповіді. 

Що передбачає лікування теплового удару в дитини: 

1. Забезпечити спокій. Дитина повинна перебувати в прохолодному, трохи 

затемненому приміщенні. При скаргах на відчуття холоду не варто вкривати 

малюка навіть легкою ковдрою. 



2. Напоїти постраждалого чистою водою або зеленим чаєм. Солодка газована вода під 

забороною. В якості їжі рекомендовані йогурт, кефір, сухарики та печиво. 

3. Дитину можна обгорнути мокрим простирадлом або ж протирати тіло мокрим 

рушником. 

4. Якщо температура тіла після всіх маніпуляцій не знижується, до приїзду фахівців 

можна дати малюку жарознижувальний засіб (Панадол або дитячий Парацетамол). 

Завдання 23. Чи вірним є твердження що сонячний удар нерідко супроводжується 

опіками шкіри, які не варто чіпати до приїзду лікарів. Єдине, що можна зробити, – 

це протерти уражені місця мокрою холодною серветкою. Більш конкретну 

інструкцію по наданню допомоги при сонячному або тепловому ударі можна 

отримати на сторінках нашого сайту.   

Так_____               Ні_____ 

Завдання 24. Чи вірним є твердження що лікарі багато говорять про профілактику 

цих патологічних станів. Перебуваючи на вулиці, слід берегти себе і дитину від 

прямих сонячних променів, частіше ховатися в тінь і мати із собою достатній запас 

води. Оптимальний варіант – не виходити на вулицю під час піку сонячної 

активності. 

Так_____               Ні_____ 

Завдання 25. Чи вірним є твердження. Виберіть з запропонованих варіантів 

правильні відповіді. Як уникнути теплового удару? 

a) потрібно уникати фізичної активності в занадто спекотні дні і в години 

активного сонця з 11.00 до 16.00; 

b) слід захищатися від сонця, надівши головний убір, або скористатися 

парасолькою; 

c) носити одяг світлих тонів з добре провітрюваних, натуральних тканин 

(бавовна, льон, вовна); 

d) не перебувати на сонці в період його підвищеної активності; 

e) пити велику кількість рідини (1,5 – 2 л на день), добре втамовують спрагу 

морс, квас і особливо гарячий чай; 

f) відкривати вікна, використовувати вентилятори та кондиціонери для 

підтримки постійної циркуляції повітря в закритих приміщеннях; 

g) слід уникати переїдання; 

h) не рекомендується вживати алкоголь. 

Завдання 26. Чи вірним є твердження. Згідно Правил надання домедичної 

допомоги необхідно: 

a) Переконатися у відсутності небезпеки. 

b) Провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості та дихання. 

c) Викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

Завдання 27. Чи вірним є твердження. Якщо опіки першого або другого ступеню 

необхідно: 

a) охолодити місце опіку водою; 

b) накрити пошкоджену ділянку чистою вологою серветкою; 
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c) якщо пухирі розірвались, накласти чисту, стерильну пов’язку. Проколювати не 

можна. 

Завдання 28. Чи вірним є твердження. Якщо опіки третього або четвертого 

ступеня: 

a) накрити місце опіку чистою, стерильною серветкою; 

b) якщо є ознаки шоку, покласти постраждалого на спину з ногами, піднятими 

трохи вище рівня серця. 

c) Не можна наносити на опіки мазі та гелі. 

d) При опіках, викликаних хімічними речовинами, місце враження постійно 

промивати чистою водою кімнатної температури. 

 

Завдання 29. Чи вірним є твердження щодо ступенів опіків: 

 I ступінь – еритема, почервоніння шкіри, набряклість і біль; 

 II ступінь – сильний біль та почервоніння, відшарування шкіри, міхури, наповнені 

прозорою або каламутною рідиною; 

 III ступінь – некроз всієї товщі шкіри, щільний струп; 

 IV ступінь – обвуглення, виникає при впливі на тканини полум’я, розплавленого 

металу тощо при пожежах та ДТП, в літаках, нещасних випадках на шахтах. 

Результат – ушкодження м’язів, сухожиль, кісток. 

___Так               ____Ні 

 

Завдання 30. Чи вірним є твердження що сонячний опік це : 

червона, гаряча шкіра, до якої боляче торкатись – заховайтесь в тінь чи ще 

краще – зайдіть у приміщення, 

___Так               ____Ні 

 

Завдання 31. Чи вірним є твердження що  при сонячному опіку потрібно  

a) прийняти  прохолодний душ чи ванну, аби охолодити обпечену ділянку шкіри, 

b) використайте лосьйон, який вживається після засмагання – він зволожить, 

охолодить та заспокоїть шкіру.  

c) не використовуйте для цього жирні маслянисті речовини. 

d) аби зняти біль від опіків, можна дати потерпілому парацетамол чи ібупрофен 

(не забудьте уважно прочитати інструкцію до нього). дітям до 16 років не 

можна давати аспірин. 

___Так               ____Ні 

 

Завдання 31. Чи вірним є твердження що  термічні опіки найчастіше вони 

виникають при пожежах і правильна перша медична допомога має бути надана 

якнайшвидше, бо це зменшить шкоду для шкіри. 

___Так               ____Ні 

 

Завдання 32. Чи вірним є твердження що  алгоритм дій при термічних опіках  має 

бути таким: 
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1. Зупиніть горіння якомога раніше. Це може означати: забрати людину з зони 

горіння, залити полум’я водою чи загасити його покривалом.  Будьте обережними, 

аби самим не обгоріти. 

2. Приберіть будь-який одяг чи прикраси довкола обгорілої шкіри, у тому 

числі дитячі підгузки. Водночас, не намагайтесь видалити те, що прилипло до 

пошкодженої шкіри, бо це може завдати ще більшого травмування. 

3. Охолодіть обпечену зону прохолодною чи ледь теплою водою впродовж 20 

хвилин. Зробіть це якомога раніше після травмування. 

Ніколи не використовуйте лід, воду з льодом, а також будь-які креми чи жирні 

речовини, як-от масло. 

 

 

4. Не мерзніть, вкрийте себе чи іншого постраждалого покривалом чи одягом, 

уникаючи пошкодженої зони. Підтримання теплового режиму убезпечить від 

гіпотермії, коли температура тіла людини опускається нижче 35 градусів за 

Цельсієм. А таке може трапитись, якщо ви охолоджуєте велику обпечену зону, 

особливо у малих дітей та літніх людей. 

5. Прикрийте пошкоджену ділянку тіла харчовою плівкою. Накладайте на опік 

в один шар, а не обмотуйте нею кінцівку. На опік на руці можна покласти чистий 

пакет. 

6. Аби зняти біль від опіків, можна дати потерпілому парацетамол чи 

ібупрофен (не забудьте уважно прочитати інструкцію до нього). Дітям до 16 років 

не можна давати аспірин. 

7. Якщо обгоріли руки чи обличчя – намагайтеся сидіти максимально рівно. 

Якомога довше уникайте положення лежачи – це допоможе зменшити напухання. 

___Так               ____Ні 



Завдання 33. Чи вірним є твердження  що хімічні опіки  дуже небезпечні 

ураження і вони вимагають негайної медичної допомоги. Якщо ви допомагаєте 

комусь з такими травмами, вдягніть захисний одяг на себе, а тоді: 

a) Приберіть забруднений хімікатом одяг з тіла постраждалого. 

b) Якщо хімікат сухий, стряхніть його зі шкіри людини. 

c) Використовуйте проточну воду аби змити залишки хімікату з ураженої 

зони. 

d) Після того, як ви зробили все перелічене вище, ви маєте їхати до лікарні. 

 

 

___Так               ____Ні 

 

Завдання 34. Чи вірним є твердження  що перша допомога при опіках та 

ошпарюванні повинна мати відповідний алгоритм. 

1. Зупинити дію пошкоджуючих факторів (окропу, полум'я, диму, хімічних 

речовин) на організм. Для цього потрібно згасити та скинути палаючу (просочену 

окропом або агресивними хімічними сполуками) одежу. 

2. У випадку, якщо постраждалий отримав опіки при пожежі в закритому 

приміщенні, його слід винести на повітря. При необхідності відновити прохідність 

дихальних шляхів (видалити слиз, кіптяву та блювотні маси із порожнини рота та 

глотки, попередити западання язика), при відсутності дихальних рухів провести 

штучну вентиляцію. 

3. Охолодити обпечені ділянки тіла водою або прикладанням холодних предметів. 

4. При наявності великої площі опіків ввести знеболюючі препарати. 

5. При загальному перегріванні – змочити шкірні покриви холодною водою, 

покласти на голову міхур з льодом загорнутий у чисту тканину або холодні 

компреси. Необхідний прийом жарознижувальних препаратів для профілактики 

судом. 



6. Накласти на рани пов'язки із стерильних перев'язувальних засобів (бетадин, 

хлоргексидин, декасан, октенісепт) або підручних матеріалів 

(простирадло,бавовняна тканина)  

7.  Для попередження інфікування не можна торкатися опікової поверхні руками 

чи розтинати пухирі. 

8. При ураженнях китиць – зняти кільця для попередження розвитку набряку та 

ішемії пальців. 

___Так               ____Ні 

Завдання 35. Чи вірним є твердження  що при ПМД при опіках та ошпарюванні 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  

a) обробляти рану засобами на жирній основі (олія, масло, мазі на жирній 

основі, жиром (гусячим, свинячим, борсуковим, тощо);  

b) яєчним жовтком; молочними продуктами (кефіром, вершками, тощо);  

c) сечею;  

d) спиртовими розчинами, а також розчинами з барвниками;  

e) зубною пастою; 

f) відварами та розчинами не за призначенням. 

___Так               ____Ні 

Завдання 36. Чи вірним є твердження  що при будь яких термічних походженнях 

слід негайно викликати бригаду швидкої медичної допомоги за номером 103 

___Так               ____Ні 

Завдання 37. Чи вірним є твердження. Виберіть з запропонованих варіантів 

правильні відповіді. Що при перших ознаках теплового удару слід викликати 

швидку допомогу. До приїзду лікаря потрібно: 

a) перемістити потерпілого в тінь або від прямої дії джерела тепла, під голову 

покласти валик з одягу 

b) зняти з потерпілого одяг, що стискує; 

c) накрити тіло вологим прохолодним простирадлом; 

d) прикладати до лоба і під потилицю холодні компреси (рушник, змочений 

холодною водою, шматочки льоду, у водійській аптечці є охолоджуючий 

пакет); 

e) забезпечити приплив свіжого повітря: відкрити вікна, розстебнути одяг; 

f) одяг із щільної тканини або синтетики краще зняти; 



g) обливати тіло холодною водою (18 -20 С), якщо є можливість, то прийняти 

прохолодну ванну; 

h) потрібно дати прохолодне пиття, міцний чай або каву, якщо дозволяє стан 

потерпілого; 

Завдання 39. Поставте цифри у відповідному порядку  щодо правильної 
послідовності у випадку якщо поранений несвідомий або має труднощі з диханням:  

__. Виконайте прийом «нахил голови назад – підйом підборіддя» або «закинути 

голову, висунути нижню щелепу і відкрити рот».  

__. Перевірте дихання постраждалого, використовуючи методику «дивіться-

слухайте-відчувайте»: - прикладіть вухо до рота та носа постраждалого; - дивіться, 

як підіймається та опускається грудна клітка та живіт; - слухайте звуки дихання, 

відчувайте дихання на вашому обличчі.  

__. Зробіть штучне дихання, якщо необхідно: із розрахунку один 45 штучний видих 

кожні п’ять секунд (обов’язково використовувати спеціальну маску та затискати 

ніс для запобігання втрати повітря).  

__. Перевірте пульс сонної артерії постраждалого після виконання 12 видихів.  

__. Вставте носоглотковий повітропровід, якщо необхідно.  

__. Дозвольте потерпілому у свідомості зайняти положення, при якому найкращим 

чином будуть захищені дихальні шляхи (наприклад, сидячи тощо).  

Завдання40. У нижче вказаному завданні вказано основні принципи першої 

допомоги щодо забезпечення адекватного мозкового кровотоку. Виберіть з 

запропонованих варіантів зайвий варіант (не вірний) відповіді. 

1. Під час відновлення свідомості варто поспішати піднімати постраждалого. 

2. Під час відновлення свідомості не поспішати піднімати постраждалого. 

 Спочатку необхідно надати людині положення лежачи на спині.  

3. Підняти ноги (під кутом 60-700). 

4.  Звільнити шию від одягу. Звільнити при необхідності верхні дихальні шляхи. 

Голову потрібно повернути набік, щоб запобігти аспірації блювотних мас.  

5. Окропити обличчя та шию холодною водою. Зігріти хворого.  

6. Рефлекторний вплив: масаж мізинців рук, стискання мочок вух декілька 

разів.  

7. Коли людина втрачає свідомість необхідно відразу звернути увагу на пульс, 

порахуйте ударів пульсу за хвилину. Нормальне серцебиття — 60-80 уд/хв у 

стані спокою.  

8. Перевірте реакцію зіниць на світло. Якщо зіниця звужується, значить не все 

так погано. У будь-якому випадку необхідно відразу викликати швидку 

допомогу. 

Якщо серцебиття відсутнє необхідно до приїзду швидкої допомоги зробити 

масаж серця, штучне дихання. 



Найнебезпечніше при непритомності западіння язика. Якщо ви чуєте хрип 

або дихання хворого, переконайтеся що язик не запав. 

При непритомному стані ні в якому разі не можна трясти людини, щоб вона 

прийшов до тями, піднімати та намагатися поставити на ноги. Це може 

погіршити стан хворого. 

 

Завдання41. У нижче вказаному завданні вказано основні принципи першої 

допомоги щодо забезпечення адекватного мозкового кровотоку. Виберіть з 

запропонованих варіантів првильні варіанти відповідей. 

1. Під час відновлення свідомості не поспішати піднімати постраждалого. 

 Спочатку необхідно надати людині положення лежачи на спині.  

2. Підняти ноги (під кутом 60-700). 

3.  Звільнити шию від одягу. Звільнити при необхідності верхні дихальні шляхи. 

Голову потрібно повернути набік, щоб запобігти аспірації блювотних мас.  

4. Окропити обличчя та шию холодною водою. Зігріти хворого.  

5. Рефлекторний вплив: масаж мізинців рук, стискання мочок вух декілька 

разів.  

6. Коли людина втрачає свідомість необхідно відразу звернути увагу на пульс, 

порахуйте ударів пульсу за хвилину.  

7. Перевірте реакцію зіниць на світло. Якщо зіниця звужується, значить не все 

так погано.  

8. У будь-якому випадку необхідно відразу викликати швидку допомогу. 

9. При непритомному стані ні в якому разі не можна трясти людини, щоб вона 

прийшов до тями, піднімати та намагатися поставити на ноги.  

10. Під час відновлення свідомості варто поспішати піднімати постраждалого. 

 

Завдання 42. В запропонованому завданні вказано алгоритм  надання 

першої медичної допомоги постраждалим без свідомості.  

1.   Переконайтеся в безпечності місця події і тільки після цього надавайте 

допомогу постраждалому. Якщо місце небезпечне, дочекайтеся прибуття 

рятувальників. 

2.   Раптова втрата свідомості у присутності: 

2.1.  визначити наявність дихання; 

2.2.  викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

2.3.  при відсутності дихання розпочати серцево-легеневу реанімацію; 

2.4.  при наявності дихання перемістити постраждалого у стабільне 

положення. 

3.           Постраждалий без свідомості, свідків немає: 

3.1.  визначити наявність дихання. Якщо постраждалий лежить на животі 

перевернути його на спину, фіксуючи шийний відділ хребта; 

3.2.  викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

3.3.  при відсутності дихання розпочати серцево-легеневу реанімацію; 

3.4.  при наявності дихання провести огляд з метою виявлення наявних травм, 

при їх відсутності перемістити постраждалого у стабільне положення. При 



необхідності надати домедичну допомогу відповідно до наявних травм. 

4.   Залучайте до надання домедичної допомоги свідків. 

5.   При можливості з'ясуйте причину виникнення невідкладного стану. 

6.   Забезпечте постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

7. Забезпечте тимчасовий нагляд за постраждалим до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

8.   При погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги повторно зателефонуйте диспетчеру екстреної 

медичної допомоги. 

9. Не варто залучати до надання домедичної допомоги свідків. 

 

 

Правильні відповіді Неправильні відповіді 

  

Завдання 43. Завдання на відповідність. Виберіть види ком та вкажіть їх 

характеристики.  

 Вид коми  Особливості 

1 Легка  А Свідомість і довільні рухи відсутні, хворі не 

відповідають на запитання, захисні реакції 

адекватні, рогівковий і сухожилкові рефлекси, а 

також реакція зіниць на світло збережені, але 

можуть бути знижені, дихання і геодинаміка не 

порушені 

2 Виражена  В Без свідомості, виникають некоординовані рухи, 

можливі стовбурові симптоми, розлади дихання, 

порушення гемодинаміки, функції тазових органів.  

3 Глибока  С Без свідомості, захисні реакції відсутні, відсутність 

рогівкового рефлексу, атонія м’язів, арефлексія, 

часто гіпотермія, тяжкі порушення дихання, 

кровообігу, функцій внутрішніх органів. 

4 Термінальна  D Без свідомості, захисні реакції відсутні, арефлексія, 

розширення зіниць, критичні порушення жит-

тєвоважливих функцій, що потребує спеціальних 

заходів підтримки життєдіяльності. 

  Е Розвивається при загибелі стовбурових відділів 

мозку, що є показником клінічної смерті.  

    

 

Завдання 44. В таблиці запроновано  порядок надання першої медичної 

допомоги постраждалому в стані коми  та при судомах. Знайдіть правильні та 

помилкові твердження. 



Порядок надання першої медичної допомоги 

допомоги постраждалому  

В СТАНІ КОМИ ПРИ СУДОМАХ 

1. Викликати бригаду (екстреної) 

швидкої медичної допомоги. 

 

5. повернути хворого на бік 

2. Після припинення судом оглянути 

постраждалого, визначити наявність 

свідомості та дихання. При 

відсутності дихання розпочати 

серцево-легеневу реанімацію 

6. опустити (на 150) верхню частину 

тулуба, щоб ротова щілина була 

нижче голосової 

3.При погіршенні стану 

постраждалого до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної 

допомоги повторно зателефонувати 

диспетчеру екстреної медичної 

допомоги 

7. вивести нижню щелепу та 

підтримувати її пальцями 

4.Повернути постраждалого на бік, 

для попередження потрапляння до 

верхніх дихальних шляхів слини, 

крові 

8. оцінити ефективність 

самостійного дихання хворого 

9. Розстебнути одяг у постраждалого при затрудненому вдиху та наявності 

в порожнині рота шлункового вмісту, 

крові, харкотиння його необхідно 

очистити 

10.Вкласти постраждалого на рівну 

поверхню, підкласти під його 

голову  м'які речі, з         метою 

попередження травм голови 

13. пропальпувати пульс над ма-

гістральними та периферичними 

артеріями 

11. Переконайтеся в безпечності 

місця події і тільки після цього 

надавайте допомогу постраждалому 

14. підняти хворому верхні повіки та 

оцінити реакцію зіниць на світло 

12 Забезпечити постійний нагляд за 

постраждалим до приїзду бригади 

екстреної (швидкої) медичної 

допомоги. 

 

 

Порядок надання першої медичної допомоги 

допомоги постраждалому . Поставте цифри. 

В СТАНІ КОМИ 

 

 

 

ПРИ СУДОМАХ 



 

Завдання 45. 

45.1.  Чи вірним є твердження щодо надання правильного положення тіла 

непритомному.  

1.   Підігнути ноги, випрямити руку з боку, на який вкладатимуть постраждалого. 

2.   Повернути тулуб постраждалого на бік, забезпечивши стійке положення 

тіла.   Правильну відповідь заштрихуйте. 

 

 

 45.2.  Чи вірним є твердження. Судоми – мимовільне скорочення скелетних або 

гладких м’язів різної інтенсивності, тривалості й поширеності, що мають характер 

нападів. Правильну відповідь заштрихуйте. 

 

 

45.3.  Чи вірним є твердження. За характером скорочення м’язів розрізняють 

судоми клонічні, клінічні й тонічні. 

    Правильну відповідь заштрихуйте. 

 

 

45.4. Чи вірним є твердження.  Клонічні судоми – це короткочасні скорочення і 

розслаблення окремих груп м’язів, що швидко змінюють одне одного. Правильну 

відповідь заштрихуйте. 

 

 

 45.5. Чи вірним є твердження. Тонічні судоми – тривалі (до 3 хв. і більше) 

скорочення м’язів. Правильну відповідь заштрихуйте. 

      

ТАК Ні 

ТАК Ні 

ТАК Ні 

ТАК Ні 

ТАК Ні 


