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І ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Шифр дисципліни ПН-ІІ 

 

Загальна характеристика 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів -3 Методи навчання: 

Словесні, наочні, 

практичні, ділові ігри, 

ситуації-вправи, ситуації-

ілюстрації 

Спеціальність 014 Середня 

освіта (Здоров’я людини) 

Загальна кількість годин Форми поточного 

контролю 

Поточне тестування, 

модульні контрольні, 

контроль відвідування 

лекцій, перевірка 

оволодіння практичними 

навичками. 

Денна 90  Заочна 90 

Освітній рівень бакалавр                 Лекції Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 
4  

Статус дисципліни 

Нормативна 

Семінарські(практичні)                 

заняття 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом 

2019 

     

 

Семестр ІІІ      Лабораторні заняття 

40 12 

Тижневе навантаження 

(годин). 

- аудиторна:3 

- самостійна:4 

    Індивідуальна робота 

  

Мова навчання українська         Самостійна робота 

  46   78 

Передумови навчання 

Анатомія і фізіологія 

людини, загальна біологія, 

валеологія. 

Співвідношення 

аудиторних 

годин і СРС: 

 

1/1,8 1/,1,65 

 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є базовий рівень знань з основ 

медичних знань.  

 Міждисциплінарні зв’язки: вікова анатомія і фізіологія, безпека життєдіяльності 

людини, охорона праці , фізіологія вищої нервової діяльності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Долікарська медична допомога у 

невідкладних станах» є формування у майбутнього вчителя навичок надання долікарської 

медичної допомоги при станах, які можуть загрожувати життю людини. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Долікарська медична допомога у 

невідкладних станах» є формування у майбутнього вчителя вмінь за загальноприйнятими 



ознаками стану хворого або потерпілого учня, визначати необхідний об’єм медичної 

допомоги, та не зволікаючи надавати долікарську медичну допомогу, спрямовану на 

попередження можливих ускладнень або летального наслідку. Така медична допомога є 

обов’язковим елементом  професійної компетентності вчителя. 

 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-

професійної програми: 

№ 

з/п 

                 Результати навчання                  Компетентності 

1. Знати: особливості анатомії, фізіології, 

функціонування внутрішніх систем 

організму дітей та дорослих; 

Вміти: володіти методами візуальної 

діагностики невідкладних станів; 

технікою догляду за хворими (догляд за 

шкірою і слизовими оболонками, 

методикою застосування компресів, 

банок, гірчичників, льоду, ванн, ін’єкцій, 

лікарських препаратів). 

Загальна та спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності 

 

 

2 

Знати: етіологію, клінічну картину 

поширених невідкладних станів, що 

виникають при хворобах внутрішніх 

органів, дії зовнішніх факторів та 

інфекційних хворобах ; 

Вміти: володіти навичками діагностики 

невідкладних станів (вимірювання 

температури тіла, артеріального тиску, 

визначати та оцінювати пульс, дихання);  

Загальна та спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності  

 

3 

Знати: методи, спрямовані на підтримку 

психосоціального добробуту людей із 

захворюваннями, що призводять до 

виникнення невідкладних станів; 

Вміти:володіти правилами застосування 

ліків; методами боротьби і профілактики 

пролежнів. 

Загальна та спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності   

 

4 

Знати: заходи попередження 

захворювань внутрішніх органів, 

інфекційних хвороб. 

Вміти: застосовувати  і проводити 

протиепідемічні заходи при 

бактеріологічних небезпеках; 

Загальна та спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності   

 

5 

Знати::шляхи передачі, ризик 

інфікування у щоденному догляді за 

хворими на інфекційні хвороби; 

Вміти: готувати і застосовувати 

простіші дезінфікуючи засоби; володіти 

і застосовувати методи по підвищенню 

опірності організму людини.             

Загальна та спеціальна(фахова, 

предметна)компетентності   

 

 

 

 



ІІІ. Тематичний план дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3  кредитів ЕКТС  90 години 

 
№ 

/п 
 

Назва модулів і 

тем 

 

        Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна,вечірня форма 

навчання) 
 

 
Ауд Лекц Пр/ 

сем 

Лаб. СРС Ауд  Л. Пр Лаб. СРС 

 Модуль І  
 

Долікарська медична допомога у невідкладних станах, що 

виникають при хворобах внутрішніх органів. 

 

1 
Тема 1. 
Невідкладні стани. 

Методи 

долікарської 

діагностики 

невідкладних 

станів. 

 

4 

 

 

  

4 

 

3 

 

1 

   

1 

 

4 

 

2 

Тема 2. ДМД при 

невідкладних 

станах, що 

виникають при 

захворюваннях 

дихальної системи. 

 

4.5 

 

0,5 

  

4 

 

3 

 

1 

   

1 

 

5 

 

 

3 

Тема 3. ДМД при 

невідкладних 

станах, що 

виникають при 

захворюваннях 

серцево-судинної 

системи. 

 

4.5 

 

0,5 

  

4 

 

4 

 

1 

 

 

  

1 

 

6 

 

 

4 

Тема 4.ДМД при 

невідкладних 

станах, що 

виникають про 

хворобах 

травлення 

 

4.5 

 

0,5 

  

4 

 

3 

 

1 

   

1 

 

5 

 

 

5 

Тема 5. ДМД при 

невідкладних 

станах, що 

виникають 

захворюваннях 

сечовидільної 

системи 

 

2,5 

 

0,5 

  

2 

 

3 

 

1 

 

 

  

1 

 

6 

 

 

6 

Тема 6 

Долікарська 

діагностика і 

надання ДМД при 

коматозних станах 

 

2 

   

2 

 

3 

 

 

    

5 

7 Тема 7. ДМД  при 

отруєннях 

3   3 3 1   1 5 

8 Тема 8. ДМД при 

алергічних 

 

2 

 

 

  

2 

 

3 

 

 

    

5 



реакціях,. 

 

9 

Тема 9. ДМД при 

гострих 

психоневрологічни

х порушеннях. 

 

2 

 

 

  

2 

 

3 

 

 

    

5 

 

10 
Тема 10. 

Долікарська 

діагностика і 

надання ДМД при 

механічній задусі. 

 

2 

   

2 

 

3 

 

1 

   

1 

 

5 

11 Тема 11. ДМД при 

захворюваннях, що 

виникають під 

впливом фізичних 

факторів. 

  

3 

   

3 

 

3 

 

1 

   

1 

 

5 

Разом за модулем 1 34 2  32 34 8   8 56 

      Модуль 2. Долікарська медична допомога при інфекційних хворобах 

 

1 

Тема 1.Основи 

інфекційних 

хвороб, їх 

попередження. 

Поняття про 

дезінфекцію, 

імунітет. 

 

2.5 

 

0,5 

  

2 

 

3 

 

2 

 

1 

  

1 

 

5 

 

2 
Тема 2. 

.Невідкладні 

стани,що 

виникають при 

повітряно-

крапельних 

інфекціях.   

 

2.5 

 

0.5 

  

2 

 

3 

 

1 

   

1 

 

5 

 

3 

Тема 3. 

Невідкладні стани, 

що виникають при 

кишкових 

інфекціях. 

 

2.5 

 

0.5 

  

2 

 

3 

 

2 

 

1 

  

1 

 

5 

 

4 
Тема 4. 
Невідкладні стани, 

що виникають при 

кров’яних 

інфекціях. Поняття 

про шкіряні 

інфекції. 

 

2.5 

 

0,5 

  

2 

 

3 

 

1 

   

1 

 

5 

Разом за модулем 2 10 2  8 12 4   4 22 

Разом 44 4  40 46 12   12 78 
 

 

 

 

 

 



ІУ. Зміст дисципліни 

 
 № 

з/п 
4.1. Назва модулів, тем та їх зміст  

     К-сть год. 

Всього В т.ч.лекц 

1.  

 

Модуль І Долікарська медична допомога у невідкладних 

станах, що виникають при хворобах внутрішніх органів 

Тема 1. Невідкладні стани. Методи долікарської діагностики 

невідкладних станів.                                                                

Поняття про невідкладні стани,їх види. 

Методи орієнтовної діагностики невідкладних станів. Візуальна 

діагностика. 
Ганджа  І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 12-43.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 5-25. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

0 

 

2 
Тема 2 . Долікарська медична допомога при невідкладних 

станах, що виникають при захворюваннях дихальної 
системи. 
Бронхіальна астма та її напад. Характеристика ознак нападу. 

Долікарська допомога. 

Кровохаркання, легенева кровотеча як ускладнення хвороб 

дихальної системи. Плеврит,спонтанний пневмоторакс.       

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 42-83.                                                                              
Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 80-85. 

 

 

4,5 

 

 

0.5 

3 Тема 3. Долікарська  медична допомога при невідкладних 

станах,що виникають при захворюваннях серцево-судинної 

системи. 

Поняття про ішемічну хворобу серця. Стенокардія, інфаркт 

міокарда. 

Гіпертонічна криза, інсульт як ускладнення гіпертонічної 

хвороби. 

Гостра серцево-судинна не достатність, її форми серцева астма , 

набряк легень,непритомність. 

Гострі порушення серцевого ритму. 

Поняття про ревматизм. Вегето -судинна дистонія. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 72-93.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 90-95. 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

4 

Тема 4 Долікарська  медична допомога при невідкладних 

станах, що виникають при хворобах травлення. 

Шлунково - кишкові кровотечі як ускладнення виразкової 

хвороби шлунку, 12 – ти палої кишки. Ознаки. Долікарська 

медична допомога. 

Печінкова колька як ускладнення жовчно - кам’яної хвороби. 

Гострий гастрит. Гострий панкреатит. 

 

 

 

4.5 

 

 

 

0.5 



Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 82-93.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 100-105. 

 

 

 

 

5 

Тема 5.  Долікарська  медична допомога при невідкладних 

станах, що виникають при захворюваннях сечовидільної 

системи. 
Ниркова колька як ускладнення нирково - кам’яної хвороби, 

ознаки , надання долікарської медичної допомоги. 

Гострий цистит, причини,ознаки, надання  долікарської 

медичної допомоги, ускладнення. 

 Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 92-103.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 110-115. 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

6 

Тема 6.  Долікарська діагностика і надання долікарської 

медичної допомоги при коматозних станах. 
Діабетична і гіпоглікемічна коми, їх візуальна діагностика 

ознаки, долікарська  медична допомога . Печінкова кома як 

ускладнення хвороб печінки і жовчного міхура. 

Поняття про еклампсію, уремічну кому. Причини, ознаки. 

Коматозні стани при порушені функцій щитоподібної 

залози,надниркових залоз. 
Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 102-144.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 115-125. 

 

 

 

 

2 

 

 

7 
Тема 7  Долікарська  медична допомога при отруєннях. 
Види отруєнь, шляхи потрапляння токсинів до організму. 

Ознаки гострих отруєнь. Загальні принципи надання 

долікарської  медичної допомоги при отруєннях.                                                                   

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 142-143.                                                                              
Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 125-130. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Долікарська  медична допомога при алергічних 

реакціях, анафілактичному  шоці. 

Види алергічних реакцій, їх небезпека. Анафілактичний 

шок,причини. Анафілактичний шок при укусах змій, комах, 

бджіл, риб, медуз 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”,  

2002. стор. 144-153.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 140-145. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

Тема 9. Долікарська  медична допомога при гострих психо-

неврологічних порушеннях. 
Нейроінфекції – енцефаліт , менінгіт , арахноїдит. Їх 

небезпека,запобігання нейроінфекціям. Неврологічні хвороби, 

що супроводжуються судомами. 

 Епілепсія, її напади. Ознаки,надання долікарської  медичної 

допомоги. 

 Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 162-168.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 145-155.                          

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

10 

Тема 10.  Долікарська діагностика та надання долікарської 

медичної допомоги при механічній задусі. 

Сторонні тіла ока, вуха,носа,візуальна діагностика. Правила 

надання ДМД. Сторонні тіла органів дихання, 

травлення,статевої , сечовидільної системи. Основні 

прояви,надання долікарської  медичної допомоги. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 172-178.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 155-165. 

 

 

 

2 
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Тема 11. Долікарська  медична допомога у невідкладних 

станах, що виникають під впливом  фізичних факторів. 
Поняття про гіпертермію. Сонячні, теплові удари. 

Ознаки,надання долікарської  медичної допомоги,профілактика.  

Гостра променева хвороба. Утоплення. Аспіраційна пневмонія 

як ускладнення утоплення. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 182-190.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 160-170. 

 

 

 

 

3 

 

Модуль 2 Долікарська медична допомога  при невідкладних станах, що виникають 

при інфекційних хворобах. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.  Основи інфекційних хвороб. Поняття про 

дезінфекцію, імунітет. 

Інфекційний процес, його періоди. Епідемічний  процес.         

Класифікація інфекційних хвороб. Поняття про дезінфекцію, 

дезінсекцію і дератизацію. 

Імунітет, види фактори, що впливають на імунітет 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”,  

2002. стор. 200-243.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния  

клиники внутренних болезней Учебное пособие. - К.:  

Медицина, 2007.стор. 171-185. 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

2 

Тема 2. Невідкладні стани, що виникають при повітряно — 

крапельних інфекціях. 
Поняття про інфекції дихальних шляхів. Їх види, ускладнення. 

Атипова пневмонія. Ознаки, протиепідемічні заходи. 

Туберкульоз. 

 

 

2,5 

 

 

0.5 



Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 222-243.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 100-115. 

 

3 Тема 3. Невідкладні стани, що виникають при кишкових 

інфекціях.  

Харчові токсикоінфекції, шляхи передачі, можливість 

зараження. Ознаки, ускладнення. 

Шлунково — кишкові кровотечі як ускладнення черевного 

тифу, дизентерії. Їх візуальні ознаки. Протиепідемічні заходи. 

Вірусний гепатит. 
Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 112-133.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 104-105. 

  

 

 

 

2.5 

 

 

 

0,5 
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Тема 4. Невідкладні стани, що виникають при кров'яних 

інфекціях. Поняття про шкіряні інфекції. 

Кров’яні інфекції  - чума, висипний тиф, малярія, кліщовий 

енцефаліт. 

Венеричні хвороби. 

СНІД, ознаки, форми, специфічна і неспецифічна профілактика 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 

2002. стор. 212-243.                                                                      

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних 

болезней Учебное пособие. - К.: Медицина, 2007.стор. 140-155. 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

0.5 

 

  4.2. Плани семінарських, практичних, лабораторних занять 

 

Тема 1. Засоби надання долікарської медичної допомоги у невідкладних станах.(4г.) 

План. 

1. Оволодіння навичками: 

А) догляду за хворою людиною, що знаходиться у невідкладному стані:  

Б)догляд за шкірою і слизовими оболонками 

В) боротьба та запобігання пролежням; 

Г) методами введення лікарських препаратів       на шкіру і слизові оболонки 

 Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002 . стор . 2-23.              

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор. 4-15. 

 

Тема 2. Долікарська медична допомога при хворобах та невідкладних станах, що 

виникають при захворюваннях дихальної системи.(4г.) 

План. 

 1. Оволодіння навичками надання долікарської медичної допомоги при 

А) нападі ядухи,  

Б)кровохарканні та легеневих кровотечах;  

В)навичками застосування тепла і холоду з лікувальною метою 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 22-43.            

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007. стор. 40-55. 



 

Тема 3. Долікарська  допомога при захворюваннях та невідкладних станах, що 

виникають при хворобах серцево-судинної системи.(4г.) 

План. 

1 . Оволодіння навичками надання долікарської медичної допомоги при невідкладних 

станах: 

А) стенокардії, 

Б) інфаркті міокарда, 

В) гіпертонічній кризі, 

Г) непритомності, 

Д) серцевій недостатності; 

Ж)  технікою визначення характеристик пульсу, технікою вимірювання артеріального 

тиску. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 32-53.             

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор. 60-75. 

 

Тема 4. Долікарська  медична допомога при захворюваннях та невідкладних станах, 

що виникають при хворобах системи травлення.(4г.) 

План. 

1. Оволодіння навичками догляду за хворими, що знаходяться 

А) у невідкладних станах; 

Б) технікою застосування клізм, 

В) промивання шлунку, 

Г) навичками надання ДМД при шлункових і кишкових кровотечах. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 42-53.           

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор. 70-85. 

 

Тема 5. Долікарська  медична допомога при хворобах та невідкладних станах, що 

виникають при хворобах сечовидільної системи . 

План. 

1. Оволодіння навичками догляду за хворими, 

А) що знаходяться у невідкладних станах, 

Б)догляду за слизовими і шкірою у хворих з нетриманням  сечі;  

В)технікою збирання сечі у тяжко хворих. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 52-63.            

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор. 95-105. 

 

Тема 6. Долікарська  діагностика і надання долікарської медичної допомоги при 

коматозних станах. 

 План. 

1. Оволодіння навичками догляду за хворими, 

А) що знаходяться у невідкладних станах при яких розвиваються коматозні стани: 

Б)цукровий діабет, 

В) печінкова, ниркова недостатність;, 

Г)догляду за слизовими і шкірою у хворих . 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 122-143.          

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор. 77-90. 

 



Тема 7. Долікарська  медична допомога при отруєннях. 

План. 

         1. Оволодіння навичками догляду за хворими, 

А)що знаходяться у невідкладних станах при отруєнні різними отруйними речовинами; 

Б)схемою надання долікарської медичної допомоги при отруєннях – загальними 

принципами, а також коли отрута потрапляє в організм різними шляхами. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 132-173.        

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор. 91-120. 

 

Тема 8. Долікарська  медична допомога при алергічних реакціях, анафілактичному 

шоці. 

План. 

  1. Оволодіння навичками догляду за хворими, 

А) що знаходяться у невідкладних станах; 

Б)догляду за слизовими і шкірою; 

В) технікою надання долікарської медичної допомоги  при виникненні у людини 

алергічних порушень. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 142-190.          

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор. 111-201. 

 

Тема 9. Долікарська  медична допомога при гострих психо-неврологічних 

порушеннях. 

План. 

1. Оволодіння навичками догляду за хворими, 

А) що знаходяться у невідкладних станах; 

Б)технікою надання першої медичної допомоги при епілептичних нападах,  

В)особливостями надання допомоги дітям. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 12-43.            

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор. 231-249. 

 

Тема 10. Долікарська діагностика та надання першої долікарської медичної 

допомоги при механічній задусі. 

План. 

         1. Оволодіння навичками догляду за хворими, 

А) що знаходяться у невідкладних станах, 

Б)технікою видалення сторонніх тіл з органів дихальної і травної систем. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 12-43.           

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор 222-255. 

 

Тема 11. Долікарська  медична допомога при невідкладних станах, що виникають від 

впливу фізичних факторів.  

План. 

        1. Оволодіння навичками догляду за хворими,  

А)що знаходяться у невідкладних станах - сонячному, тепловому ударах,  

Б)гіпертермії,  

В)утопленні; 

Г)методикою проведення ручної реанімації. 



Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 192-233.        

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор 219-232. 

 

Тема 12. Основи інфекційних хвороб, попередження їх, поняття про дезінфекцію, 

імунітет. 

План. 

        1. Оволодіння навичками 

 А)проведення найпростішими методами дезінфекції, 

 Б)дезінсекції і дератизації;  

В)знаннями до практичних рекомендацій по укріпленню імунітету. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 212-243.            

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор 246-287. 

 

Тема 13. Невідкладні стани, що виникають при повітряно-крапельних інфекціях. 

План. 

        1. Оволодіння навичками догляду за хворими на повітряно-крапельні інфекції; 

А)методами , спрямованими на запобігання і попередження інфекцій дихальних шляхів; 

Б)попередження ускладнень. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002.стор.222-289.          

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор.  

 306-344. 

 

Тема 14. Невідкладні стани, що виникають при кишкових інфекціях. 

План. 

        1. Оволодіння навичками догляду за хворими, що знаходяться у невідкладних станах: 

А) з шлунковими і кишковими кровотечами,  

Б)технікою надання допомоги        при         внутрішніх кровотечах, 

В)попередження кишкових інфекцій. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 262-283.           

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор 316-356. 

 

Тема 15. Невідкладні стани, що виникають при кров’яних і шкіряних 

 інфекціях. 

План. 

        1. Оволодіння навичками догляду за хворими, що знаходяться у невідкладних станах; 

А) догляду за шкірою і слизовими оболонками у хворих на шкіряні інфекції; 

Б)попередження шкіряних інфекцій. 

Ганджа І.М. Внутрішні хвороби Підручник. - К.: “ Здоров я”, 2002. стор. 290-343.        

Грицюк А.И.  Неотложные состояния клиники внутренних болезней Учебное пособие. - 

К.: Медицина, 2007.стор 344-380. 

 

Практичні навички. 

Вміти 

Виконувати штучну вентиляцію легень, закритий масаж серця. 

Виконувати промивання шлунку, ставити клізми. 

Вимірювати артеріальний тиск, температуру тіла, давати характеристику пульсу і дихання. 

Ставити банки і гірчичники, застосовувати грілку, міхур з льодом. 



Надавати долікарську медичну допомогу при непритомності, нападі ядухи, серцевому 

нападі, гіпертонічному кризі, діабетичній та гіпоглікемічній комі, епілептичному 

нападі,утопленні, отруєнні, переохолодженні і перегріванні. 

Вміти боротися з пролежнями; знати їх профілактику. 

Вводити лікарські препарати різним шляхом - на шкіру, слизові оболонки, вводити краплі 

в ніс, вуха, очі. 

Боротися із западанням язика. 

Надавати медичну допомогу при внутрішніх кровотечах, кровохарканні, легеневих 

кровотечах. 

Боротися з болем різного походження. 

Надавати медичну допомогу при гарячці в різні періоди. 

Готувати простіші дезінфікуючи розчини. 

Надавати ДМД при алергічних порушеннях. 

Вимірювати температуру тіла. 

4.3 Організація самостійної роботи студентів 

 

   Ознайомитися із основними нормативними документами щодо охорони здоров’я   

в Україні.( тема 1 ). 

   Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисципліни « Анатомія та фізіологія 

людини» ( теми 2,3,4,7). 

  Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисципліни « Основи 

екології»(тема 5) 

  Актуалізація знань, набутих під час вивчення фізіології вищої нервової 

діяльності ( теми 6,8,11) 

  Розробити презентації проведення лекцій і практичних занять з тем 

3,5,6,7,9,10,12,13,14. 

  Підготувати інформаційне повідомлення до тем 1,5,8,13 

  Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях,   

розробити план і сценарій проведення тренінгу з тем змістових модулів (1,2)   

 У. Контроль якості знань студентів 

 Методи контролю 

 Поточне оцінювання знань – це контроль стану засвоєння поточних знань в рамках 

змістового модуля. Форми поточного оцінювання знань визначаються у відповідності до 

елементів змістового модуля даної дисципліни. 

Модульний контроль – це один із видів контролю стану засвоєння системи знань та 

вмінь з модуля навчальної дисципліни, що включає один модуль або блок змістових 

модулів. Форми модульного контролю визначаються у відповідності до елементів модуля 

даної дисципліни (тестування, письмова контрольна робота). 

Підсумковий контроль – це контроль стану засвоєння знань та вмінь студента з 

навчальної дисципліни в цілому в семестрі. Форма підсумкового контролю –  екзамен. 

                           Умови нарахування балів 

Рейтинговий показник студента з дисципліни – це числова величина, яка  

дорівнює сумі набраних студентом балів у відповідності до запровадженої єдиної шкали 

оцінок нормованої кількості балів з усіх контрольних зрізів з дисципліни в семестрі 

(відвідування занять, консультацій, активність, поточне оцінювання знань при вивченні 

змістових модулів, модульний контроль). 

                     

      5.1. Форми і методи поточного контролю 

Оцінювання виконання студентами окремих елементів модулів проводиться:  



- на лекціях (письмові контрольні роботи за окремими модулями, за змістовими 

модулями, тестування); 

-  на практичних заняттях (письмові роботи за окремими модулями, тестування, виступ); 

- на консультаціях (захист індивідуальних завдань, перевірка виконання модульної 

контрольної роботи); 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1. Модульні контрольні – тестовий контроль засвоєння матеріалу курсу лекцій, 

практичних (лабораторних) занять та питань самостійного опрацювання.          

2 Контроль відвідування лекцій та практичних занять 

 Присутність на лекції або практичному (лабораторному) занятті –1бал 

  Запізнення без поважної причини – 0,5 бала 

 Відсутність – 0 балів  

3. Активність на лабораторних заняттях. Оцінка за виконання робіт. 

Робота виконана без помилок, охайно і в достатньому обсязі та вчасно – 3 бали. 

Робота виконана з незначними помилками, але охайно і у достатньому обсязі – 2 бали. 

Робота виконана з незначними помилками в недостатньому обсязі – 1 бал. 

Робота виконана із значними помилками. 

1. Модульні контрольні – тестовий контроль засвоєння матеріалу курсу лекцій, 

практичних (лабораторних) занять та питань самостійного опрацювання.  

І варіант 

1. Укажіть послідовність надання  першої медичної допомоги при гострих 

отруєннях (коли отрута потрапила через органи травлення):                                                             

а) дати антидоти, поставити очисну клізму, дати обволікаючі засоби, дати випити 1-1,5 л 

води; 

б) поставити очисну клізму, дати антидоти, дати обволікаючі засоби, дати випити 1-1,5 л 

води; 

в) дати випити 1-1,5 л води, дати обволікаючі засоби, дати антидоти, поставити очисну 

клізму; 

г) дати випити 1-1,5 л води, дати обволікаючі засоби, поставити очисну клізму, дати 

антидоти;  

2. Укажіть місця, які можна використовувати для вимірювання температури тіла: 

а) пахвинна западина; 

б) носова порожнина; 

в) ротова порожнина; 

г) пахова складка. 

3. Укажіть принципи надання першої медичної допомоги при гарячці в стадії 

розпалу температури: 

а) зігрівати хворого; 

б) давати хворому кожні 20-30 хв. Значну кількість овочевих, фруктових соків тощо; 

в) протирати хворому слизову оболонку рота, язик, ясна вологою ваткою; 

г) застосовувати холодний компрес або міхур з льодом на голову (через тканину); 

4. Укажіть варіанти показників температури тіла здорової людини у фізіологічних 

умовах:  

а) 35,5-36 

б) 34,5-35,4 

в) 36,3-37 

г) 36,4-36,9 

5. Укажіть спосіб перевірки правильності накладання зігрівального компресу: 

а) розгорнути компрес і перевірити марлю: волога – правильно, суха – неправильно; 

б) розгорнути компрес і перевірити марлю: волога – неправильно, суха – правильно; 

в) підсунути палець під компрес: марля суха – правильно, волога – неправильно; 

г) підсунути палець під компрес: марля суха – неправильно, волога – правильно. 



6. Укажіть протипоказання щодо застосування гірчичників: 

а) алергія на гірчицю; 

б) рани; 

в) високий артеріальний тиск; 

г) температура тіла нижче 38 

7. Укажіть показання щодо застосування грілки: 

а) запальні процеси органів черевної порожнини; 

б) переохолодження; 

в) кровотечі; 

г) для прискорення розсмоктування запальних осередків. 

8. Укажіть показання щодо застосування зігрівального компресу: 

а) при утворенні інфільтратів після ін’єкцій; 

б) гнійничкові захворювання шкіри; 

в) при забитті (через добу після травми); 

г)  при високій температурі тіла. 

9. Укажіть показання щодо застосування клізми: 

а) запори; 

б) кровотечі з органів травного каналу; 

в) отруєння; 

г) гострий апендицит. 

10. Укажіть артерію, на якій визначають артеріальний тиск: 

а) променева; 

б) стегнова; 

в) плечова; 

г) сонна. 

11. Укажіть правильне твердження: 

а) систолічний тиск виникає, коли пульсова хвиля досягає найвищого рівня; 

б) систолічний тиск виникає під час спадання пульсової хвилі; 

в) систолічний тиск виникає в момент систоли серця; 

г) систолічний тиск виникає в момент діастоли серця. 

12. Укажіть термін вимірювання частоти пульсу, який зазвичай використовується в 

медичній практиці: 

а) 10 секунд; 

б) 15 секунд; 

в) 30 секунд; 

г) 90 секунд. 

13. Укажіть протипоказання щодо застосування банок: 

а) невралгії; 

б) загальне виснаження хворого; 

в) злоякісні пухлини; 

г) радикуліт.  

14. Укажіть артерії, на яких визначають пульс: 

а) легенева; 

б) черевна; 

в) скронева; 

г) стегнова. 

15. Укажіть протипоказання щодо застосування банок: 

а) злоякісні пухлини; 

б) туберкульоз легень; 

в) легеневі кровотечі, підвищена кровоточивість тканин; 

г) радикуліт, міозит, міжреберна невралгія. 

16. Укажіть правила використання міхура з льодом: 



а) залити міхур холодною водою та прикласти його до тіла; 

б) заповнити міхур снігом та прикласти його до тіла; 

в) заповнити міхур кубиками льоду та прикласти його до тіла; 

г) заповнити міхур кубиками льоду (снігом, холодною водою), обгорнути його тканиною 

та прикласти до тіла. 

17. Укажіть основні властивості пульсу: 

а) ритм; 

б) сила; 

в) розмах; 

г) напруження 

18. Укажіть правильне твердження: 

а) діастолічний тиск виникає, коли пульсова хвиля досягає найвищого рівня; 

б) діастолічний тиск виникає під час спадання пульсової хвилі; 

в) діастолічний тиск виникає в момент діастоли серця; 

г) діастолічний тиск виникає в момент систоли серця. 

19. Для внутрім’язових ін’єкцій у медичній практиці найчастіше використовують: 

а) внутрішню поверхню стегна; 

б) ділянку навколо пупка; 

в) верхній зовнішній квадрат сідниці; 

г) передню – зовнішню поверхню стегна. 

20. Укажіть ознаки стенокардії: 

а) біль у ділянці серця, субфебрильна температура вечорами; 

б) біль у ділянці серця стискаючого або колючого характеру, який посилюється при 

фізичному навантаженні; 

в) біль у ділянці серця, що віддає в ліву руку, ліву лопатку, ліву половину шиї й голови; 

г) біль у надчеревній ділянці, блювання, здуття живота. 

21. Укажіть причини виникнення й перші ознаки теплого удару: 

а) виникає, коли людина не може віддати зоні надлишок теплової енергії; 

б) виникає, коли людина знаходиться без головного убору під прямим сонячним 

промінням; 

в) потемніння в очах, головний біль, нудота, блювання, запаморочення, непритомність; 

г) потемніння в очах, головний біль, шкіра волога й гаряча на дотик, нудота, блювання, 

запаморочення, непритомність. 

22. Укажіть метод профілактики непритомності: 

а) раціональне харчування; 

б) здоровий спосіб життя; 

в) провітрювання приміщень (робочих, навчальних); 

г) щеплення. 

23. Укажіть принцип надання першої медичної допомоги при тепловому і сонячному 

ударі: 

а) голову потрібно прикрити головним убором темного кольору; 

б) на голову і на ділянку серця потерпілого, покласти холодні компреси; 

в) потерпілого винести з душного приміщення на свіже повітря й звільнити від одягу, 

який погано пропускає повітря; 

г) потерпілому треба дати випити якомога більше теплої солодкої води. 

24. Дайте визначення інфаркту міокарда: 

а) інфаркт міокарда – це спазм судин серця; 

б) інфаркт міокарда – це запалення м’яза серця; 

в) інфаркт міокарда – це некроз м’яза серця; 

г) інфаркт міокарда – це різке підвищення артеріального тиску. 

25. Укажіть причини попадання сторонніх тіл у дихальні шляхи: 

а) розмова під час вживання їжі; 



б) глибокий раптовий вдих при наявності їжі, предметів в ротовій порожнині; 

в) погане пережовування їжі; 

г)перебування в темному приміщенні. 

26. Укажіть основні прояви приступу бронхіальної астми: 

а) мокрий кашель, часте дихання; 

б) губи червоніють, хворий вільно відкашлює велику кількість рідкого харкотиння; 

в) вимушене положення тіла; 

г) людина збуджена, відчуває гостру нестачу повітря. 

27. Дайте визначення цукрового діабету: 

а) цукровий діабет – це хвороба, при якій не порушується обмін вуглеводів і жирів; 

б) цукровий діабет – це хронічна хвороба, яка зумовлена порушенням функції 

острівкового апарату підшлункової залози й недостатністю її гормону – інсуліну; 

в) цукровий діабет – це хвороба, при якій порушується обмін кальцію; 

г) цукровий діабет – це хвороба, яка характеризується збільшенням вмісту глюкози в крові 

й появою глюкози в сечі. 

28. Укажіть основні прояви кишкових кровотеч: 

а) виділення випорожнень з прямої кишки чорного кольору; 

б) блювання; 

в) виділення крові яскравого кольору з прямої кишки; 

г) виділення блювотних мас з ротової порожнини коричневого кольору. 

29. Укажіть ознаки нападу жовчно – кам’яної хвороби: 

а) біль в черевній порожнині; 

б) біль в правому підребер’ї, поширюється вгору, вправо; 

в) озноб, температура в межах 37-38 градусів; 

г) гострий біль в животі, поширюється вниз,  вправо. 

30. Укажіть ознаки грипу: 

а) кашель та нежить з перших годин хвороби; 

б) кашель та нежить на 3-4 день хвороби; 

в) біль в горлі та налети на мигдалинах; 

г) сильний головний біль. 

ІІ варіант 

1. Укажіть принципи надання першої медичної допомоги при гарячці в стадії 

підвищення температури тіла: 

а) роздягнути хворого; 

б) прикласти хворому холодні примочки на шию й пахові ділянки; 

в) вкрити хворого теплою ковдрою і обкласти грілками; 

г) напоїти хворого гарячим чаєм. 

3. Укажіть місця, які можна використовувати для вимірювання температури тіла: 

а) вухо; 

б) пряма кишка; 

в) носова порожнина; 

г) вагіна. 

4. Дайте визначення гарячки: 

а) гарячка – це випаровування вологи; 

б) гарячка – це складна реакція організму на сильні подразники, одним із проявів якої є 

порушення теплопродукції з підвищенням температури тіла; 

в) гарячка – це втрата тепла; 

г) гарячка – це швидке падіння температури тіла. 

5 Укажіть ознаки, що свідчать про підвищення температури: 

а) прискорення пульсу і дихання; 

б) озноб; 

в) головний біль; 



г) свербіння. 

6. Укажіть послідовність накладання шарів зігрівального компресу: 

а) вата – компресний папір – фіксуюча пов’язка – змочена марля; 

б) компресний папір – змочена марля – фіксуюча пов’язка – вата; 

в) фіксуюча пов’язка – вата – змочена марля – компресний папір; 

г) змочена марля – компресний папір – вата – фіксуюча пов’язка. 

7. Укажіть протипоказання щодо застосування грілки: 

а) запальні процеси органів черевної порожнини; 

б) кровотечі, удари (протягом першої доби); 

в) температура тіла вище 38*С; 

г) переохолодження.  

8. Укажіть правила використання міхура з льодом: 

а) залити міхур холодною водою та прикласти його до тіла; 

б) заповнити міхур снігом та прикласти його до тіла; 

в) заповнити міхур кубиками льоду та прикласти його до тіла; 

г) заповнити міхур кубиками льоду (снігом; холодною водою), обгорнути його тканиною 

та прикласти до тіла. 

9. Укажіть показання щодо застосування  гірчичників: 

а) підвищена температура тіла; 

б) серцевий біль; 

в) душевний біль; 

г) високий артеріальний тиск. 

10. Дайте визначення пульсу: 

а) пульс – це коливання стінок судин; 

б) пульс – це поштовхоподібні коливання стінок артерій унаслідок руху крові й зміни 

тиску в судинах при кожному скороченні серця; 

в) пульс – це коливання стінок серця; 

г) пульс – це коливання стінок шлунку. 

11. Укажіть правила вимірювання частоти дихальних рухів: 

а) фіксується число видихів; 

б) фіксується число вдихів і видихів; 

в) фіксується число вдихів; 

г) фіксується кількість рухів грудної клітки.. 

12. Укажіть правила вимірювання частоти дихання: 

а) кількість вдихів підраховується протягом 30 секунд; 

б) кількість вдихів підраховується протягом 15 секунд; 

в) кількість вдихів підраховується протягом 1 хвилини; 

г) кількість вдихів підраховується протягом 5 хвилин. 

13. Укажіть правила введення крапель у ніс: 

а) положення хворого стояче; 

б) положення хворого сидяче або лежаче; 

в) голова хворого відхилена назад і повернута в сторону ніздрі, в яку вводять ліки; 

г) голова хворого відхилена назад і повернута в протилежну сторону щодо ніздрі, в яку 

вводять ліки. 

14. Укажіть правильне твердження: 

а) у здорової людини кількість пульсових хвиль не відповідає кількості серцевих 

скорочень; 

б) у здорової людини кількість пульсових хвиль відповідає кількості серцевих скорочень; 

в) у здорової людини кількість пульсових хвиль дорівнює  50-90 за 1 хв; 

г) у здорової людини кількість пульсових хвилин дорівнює 60-80 за 1 хв. 

15. Укажіть варіанти норми систолічного тиску: 

а) 100-120 мм рт . ст.; 



б) 145-150 мм рт. ст..; 

в) 90-100 мм рт. ст..; 

г) 80-90 мм рт. ст..; 

16. Укажіть правильне твердження: 

а) що доросліша людина, то частіше її дихання; 

б) що молодша людина, то частіше її дихання; 

в) у жінок частота дихання дещо більша, ніж у чоловіків; 

г) у чоловіків частота дихання дещо більша, ніж у жінок. 

17. Укажіть причини виникнення й перші ознаки сонячного удару: 

а) виникає, коли людина не може віддати надлишок теплової енергії; 

б) виникає, коли людина знаходиться без головного убору під прямим сонячним 

промінням; 

в) загальна слабкість, задишка, біль у ділянці серця; 

г) почервоніння обличчя, різкий головний біль, запаморочення, потемніння в очах, нудота, 

потім блювота 

18. Укажіть принципи надання першої медичної допомоги при гіпоглікемічній комі: 

а) дати людині, якщо вона при свідомості, з’їсти декілька шматочків цукру; 

б) увести людині, якщо вона непритомна, внутрішньовенно 20 – 25 - мл 40% розчину 

глюкози; 

в) терміново промити хворому шлунок; 

г) увести хворому підшкірно 50-60 одиниць інсуліну. 

19. Укажіть принципи надання першої медичної допомоги при гіпертонічній кризі: 

а) покласти хворого в ліжко з піднятим підголовником і забезпечити йому повний 

фізичний і психічний спокій; 

б) дати хворому тепле лужне пиття (молоко з содою); 

в) покласти хворому під язик таблетку валідолу або нітрогліцерину; 

г) забезпечити хворому доступ свіжого повітря, поставити гірчичники на потилицю й 

литкові м’язи, зробити гарячі або гірчичні ванни для ніг, теплі ванни для рук, холодний 

компрес до голови. 

20. Укажіть ознаки інфаркту міокарда: 

а) сонливість, позіхання, відчуття стискання в грудях і гострої нестачі повітря; 

б) з’являється сухий, грубий «гавкаючий» кашель; 

в) стискаючий, роздираючий, іноді пекучий біль, який іррадіює в ліве плече, руку, лопатку 

і триває від 20-30 хв. До декількох годин або діб; біль супроводжується страхом смерті; 

г) прийняття нітрогліцерину під язик знімає біль. 

21. Укажіть принципи надання першої медичної допомоги при непритомності: 

а) окропити людину холодною водою, дати понюхати їй нашатирного спирту; 

б) поставити потерпілому банки на спину; 

в) забезпечити людині приплив крові до мозку; 

г) потерпілого покласти в ліжко і під голову покласти подушку. 

22. Укажіть ознаки, що свідчать про закінчення приступу бронхіальної астми: 

а) хворий не рухається; 

б) хворий вільно дихає; 

в) під час кашлю виділяється прозоре, в’язке, слизувате харкотиння; 

г) виникає різка задишка 

23. Укажіть ознаки цукрового діабету: 

а) знижений апетит; 

б) спрага, «вовчий» апетит; часте сечовиділення великої кількості сечі; 

в) при лабораторному обстеженні – різке збільшення вмісту глюкози в крові, поява 

глюкози в сечі; 

г) при лабораторному обстеженні – поява бактерій у сечі. 

24. Укажіть, що відбувається при ускладненні жовчно – кам’яної хвороби: 



а) запалення жовчного міхура; 

б) порушення відтоку жовчі з жовчного міхура до дванадцяти-палої кишки; 

в)шлункова кровотеча; 

г)порушення функції кишечнику;. 

25. Укажіть основні прояви ниркової кольки: 

а) біль зліва або з права повздовж поперекового відділу хребта, поширюється вниз; 

б) прискорення сечовиділення; 

в) озноб, температура в межах 37-38*С; 

г) нудота, блювання. 

26. Укажіть принципи надання ПМД при шлунково-кишкових кровотечах: 

а) холод на живіт; 

б) заспокійливі, знеболюючі (но - шпа, валідол); 

в) промивання шлунку; 

г) застосування тепла. 

27. Укажіть показання до застосування клізм: 

а) пронос; 

б) отруєння; 

в) шлунково-кишкові кровотечі; 

г) пухлини.. 

28. Укажіть, що відбувається в легенях під час приступу бронхіальної астми: 

а) розширення бронхіол; 

б) спадання легень; 

в) закриття бронхіол в’язким секретом; 

г) набряк слизової гортані  

29. Укажіть правильне твердження: 

а) зігрівальний компрес накладають на 1-2 години; 

б) зігрівальний компрес накладають на 8-10 годин; 

в) зігрівальний компрес накладають на 30-40 хвилин;г) зігрівальний компрес накладають 

на 3-6 годин. 

30. Укажіть правильні твердження: 

а) гарячка включає стадію підвищення температури тіла; 

б) гарячка включає стадію зниження температури тіла; 

в) гарячка включає стадію збереження температури тіла на певному рівні; 

г) гарячка не включає стадію зниження температури тіла. 

ВАРІАНТ 3. 

1. Укажіть принципи надання першої медичної допомоги при гарячці в момент 

критичного спаду температури: 

а) підняти ніжний кінець ліжка на 20-40 см, забрати подушку з-під голови; 

б) обкласти хворого грілками і вкрити теплою ковдрою; 

в) прикласти хворому холодні примочки на шию й пахові ділянки; 

г) напоїти хворого міцним солодким чаєм.. 

2. Укажіть максимальну критичну температуру тіла людини: 

а) 43,5-44*С; 

б) 38-39*С; 

в) 40-41*С; 

г) 42-43*С. 

3. Укажіть показання щодо застосування міхура з льодом: 

а) кровотечі; 

б) переохолодження; 

в) біль після травми; 

г) укуси комах. 

4. Укажіть протипоказання щодо застосування гірчичників: 



а) захворювання шкіри; 

б) кровотечі; 

в) високий артеріальний тиск; 

г) температура тіла вище 38*С 

5. Укажіть показання щодо застосування гірчичників: 

а) інфіковані рани; 

б) простудні захворювання верхніх дихальних шляхів; 

в) головний біль при гіпертонічній кризі; 

г) знижений артеріальний тиск. 

6 Укажіть протипоказання щодо застосування банок: 

а) температура тіла вище 38*С; 

б) психічне збудження; 

в) радикуліт; 

г) захворювання шкіри. 

7. Укажіть показання щодо застосування клізми: 

а) випадіння прямої кишки; 

б) отруєння; 

в) запори; 

г) тріщини заднього проходу. 

8. Укажіть показання щодо застосування зігрівального компресу: 

а) місцеві запальні процеси у шкірі; 

б) алергійні висипання; 

в) запальні процеси у підшкірній клітковині при дифтерії; 

г) місцеві запальні процеси у м’язах і суглобах. 

9. Дайте визначення артеріального  тиску: 

а) артеріальний тиск – це тиск крові на стінки легеневої артерії; 

б) артеріальний тиск – це тиск крові на стінки аорти; 

в) артеріальний тиск – це тиск крові на стінки основних артерій; 

г) артеріальний тиск – це тиск крові на стінки серця. 

10. Укажіть артерії, на яких визначають пульс: 

а) променева; 

б) легенева; 

в) сонна; 

г) аорта. 

11. Укажіть правила введення крапель в очі: 

а) хворий повинен дивитися вниз; 

б) хворий повинен дивитися вгору; 

в) у кон’юктивальний мішок біля внутрішнього кута ока повільно випускають з піпетки 2-

3 краплі лікарського розчину, трохи почекавши, випускають ще 2-3 краплі й просять 

хворого заплющити очі; 

г) у кон’юктивальний мішок біля внутрішнього кута ока повільно випускають з піпетки 1 

краплю лікарського розчину, трохи почекавши, випускають ще одну краплю й просять 

хворого заплющити очі. 

12. Укажіть фізіологічний показник частоти дихання в дорослої людини в спокою: 

а) 5-10 дихань за хвилину; 

б) 16-20 дихань за хвилину; 

в) 20-25 дихань за хвилину; 

г) 40-50 дихань за хвилину. 

13. Укажіть основні властивості пульсу: 

а) глибина; 

б) широта; 

в) наповнення; 



г) частота.. 

14. Укажіть варіанти норми діастолічного тиску: 

а) 60-80 мм рт.ст.; 

б) 100-110 мм рт.ст; 

в) 30-50 мм рт.ст.; 

г) 55-60 мм рт.ст. 

15. Укажіть причини виникнення бронхіальної астми: 

а) переїдання, гіподинамія; 

б) сторонні тіла в дихальних шляхах; 

в) запальні процеси в бронхах і легенях, алергічний стан; 

г) нервове потрясіння. 

16. Укажіть причини виникнення непритомності: 

а) недоїдання, недосипання, перевтома; 

б) довге перебування в приміщенні із зіпсованим повітрям, різка зміна положення тіла; 

в) надмірне вживання їжі, багатої на вуглеводи; 

г) паління та зловживання спиртним. 

17. Укажіть принципи надання першої медичної допомоги при стенокардії: 

а) постільний режим, гарячі ванни для ніг і лівої руки; 

б) застосувати препарати валеріани або кофеїну; 

в) провести термінову реанімацію та госпіталізувати хворого; 

г) застосувати валідол або нітрогліцерин під язик. 

18. Укажіть основні прояви гіпертонічної кризи: 

а) різкий головний біль, який поєднується із запамороченням, шумом у вухах, часто з 

нудотою і блюванням, носовими кровотечами; 

б) раптовий біль у надчеревній ділянці, блювання, здуття живота; 

в) стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліву половину грудної клітки, ліву руку аж 

до пальців; 

г) сонливість, позіхання, відчуття стиснення в грудях і гострої нестачі повітря 

19. Укажіть ускладнення цукрового діабету: 

а) гіперглікемічна кома; 

б) гіпоглікемічна кома; 

в) справжній круп; 

г) специфічні ураження центральної та периферичної нервової системи, дрібних судин 

(очей, нирок). 

20. Укажіть принципи надання першої медичної допомоги під час приступу 

бронхіальної  астми: 

а) забезпечити хворому доступ свіжого повітря; 

б) застосувати гарячі водяні ванни для рук і ніг; 

в) накласти гірчичники (банки) на грудну клітку; 

г) змочити обличчя й голову хворого холодною водою й дати випити підсоленої води. 

21. Укажіть принципи профілактики теплового і сонячного ударів: 

а) уникати надто тривалих активних ігор, тренувань чи роботи в жарку вологу погоду; 

б) робити якомога менше привалів для відпочинку під час тривалих походів; 

в) одягати головні убори темного кольору; 

г) одяг повинен бути легким, що вільно пропускає повітря. 

22. Укажіть основні прояви шлункових кровотеч: 

а) випорожнення з прямої кишки з домішками крові; 

б) виділення блювотних мас кольору «кавової гущі»; 

в) блідість шкіри, холодний піт; 

г) виділення випорожнень з прямої кишки чорного кольору 

.23. Укажіть принципи надання ПМД при нападі жовчно – кам’яної хвороби: 

а) застосування холоду на живіт; 



б) до правого підребер’я – грілка; 

в) застосування но-шпи; 

г) промивання шлунку. 

24. В основу класифікації інфекційних хвороб покладено принцип: 

а) ізоляції хворого; 

б) циклічності перебігу інфекційної хвороби з чіткими періодами; 

в) механізму передачі інфекції; 

г) упорядкування груп захворювань, які спричиняються хвороботворними 

мікроорганізмами. 

25. Укажіть фактори, які негативно впливають на імунітет: 

а) дитячі інфекції (скарлатина, кір, кашлюк); 

б) радіація; 

в) шкідливі звички; 

г) стрес. 

26. Інкубаційний період при грипі триває: 

а) 3-7 днів; 

б) 7-15 днів; 

в) 12-48 годин; 

г) 11-21 день. 

27. Укажіть механізм передачі інфекційних хвороб зовнішніх покривів: 

а) контактний; 

б) трансмісивний; 

в) фекально – оральний; 

г).повітряно – краплинний. 

28. Укажіть ускладнення грипу: 

а) несправжній круп; 

б) справжній круп; 

в) пневмонія; 

г) міокардит. 

29. Укажіть шляхи поширення ВІЛ – інфекції: 

а) статевий; 

б)побутовий; 

в) трансмісивний; 

г) повітряно – краплинний. 

30. Укажіть механізм передачі кишкових інфекційних хвороб: 

а) контактний; 

б) трансмісивний; 

в) фекально – оральний; 

г) повітряно – краплинний.  

5.2. Форми і методи підсумкового контролю – це контроль стану засвоєння знань та 

вмінь студента з навчальної дисципліни в цілому в семестрі. Форми підсумкового 

контролю –  екзамен.                                   

5.3. Критерії оцінювання знань студентів                                                                                                                     

Табл. 1. 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

                   для 

екзамену,   диференційо-

ваного заліку, 

 курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    



82-89 В 
добре  

 

зараховано 74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Питання до екзамену з дисципліни « Долікарська допомога у невідкладних 

станах»: 

  1.Характеристика основних ознак цукрового діабету. Поняття про форми цукрового 

діабету. 

  2.Пульс; його характеристики. 

  3. Ознаки стенокардії. ДМД при стенокардії. 

  4.ДМД при нападі ниркової кольки. 

  5. Гарячка. Перший період гарячки. 

  6. Засоби надання долікарської медичної допомоги при невідкладних станах. 

 7. Характеристика нападу жовчно-кам’яної хвороби. 

 8. Артеріальний тиск; його характеристики. 

 9. Ознаки нападу бронхіальної астми. ДМД при нападі бронхіальної астми. 

 10. Методи боротьби з інфекційними хворобами. 

 11. Змішана кровотеча при хворобах внутрішніх органів. Небезпека кровотеч. 

 12. Застосування холоду з лікувальною метою. Показання до застосування. 

 13. Види імунітету. (характеристика). 

 14. Гіпертонічний криз. Ознаки гіпертонічного кризу. ДМД при гіпертонічному кризі. 

 15. Методи проведення ручної реанімації 

 16. Характеристика дитячих інфекцій. 

 17. Гарячка. Третій період гарячки. 

 18. Епідемічний процес, його ланки.. 

 19. Інфаркт міокарда, його ознаки, ускладнення. ДМД при інфаркті міокарда. 

 20.Тепло, його застосування з лікувальною метою. Показання до застосування. 

 21. Шлунково-кишкові кровотечі. Визначення, причини, основні ознаки. Принципи    

надання ДМД. 

 22. Артеріальний тиск та його зміни при невідкладних станах. 

 23. Поняття про невідкладні стани,які можуть виникати при інфекційних хворобах. 

 24. Загальна характеристика кишкових інфекцій. 

 25.  Класифікація інфекційних хвороб. Загальна характеристика. 

 26. Жовчно-кам’яна хвороба та її ускладнення – печінкова колька. Причини, перебіг, 

ДМД. 

 27. Промивання шлунку. Показання та протипоказання , техніка промивання шлунку.  

 28. Методи діагностики невідкладних станів.. 

 29. Засоби надання ДМД при невідкладних станах, які виникають при хворобах дихальної 

системи. 

 30.Температура тіла та правила її вимірювання. 

 31.Ускладнення цукрового діабету. 

 32. Застосування клізм. Показання та протипоказання до їх застосування. Техніка         

застосування. Види клізм. 



 33. Ускладнення гіпертонічної хвороби - криза, інсульт. 

 34. ДМД при гіпертонічній кризі. 

 35. Гарячка, перебіг гарячки. ДМД в різні періоди гарячки 

 36. Нирково-кам’яна хвороба та її ускладнення – ниркова колька. Основні ознаки і 

долікарська медична допомога. 

 37. Показання та протипоказання до застосування гірчичників. 

 38. Кровохаркання та легеневі кровотечі. Їх перебіг. Небезпека кровотеч. 

 39. Серцево-легенева реанімація про хворобах внутрішніх органів. 

 40. Перша медична допомога при легеневих кровотечах. 

 41. Характеристика серцевого нападу. Методи його профілактики. 

42. Поняття про алергічні захворювання, їх класифікація. Принципи надання ДМД при 

алергічних захворюваннях. 

 43. Ревматизм, його форми. Ускладнення, що загрожують життю людини. 

 44. ДМД при кровохарканні. 

 45. Характеристика різних видів ядух. Причини виникнення, перебіг, ускладнення. 

Методи боротьби з ядухою.. 

 46. Ознаки нападу бронхіальної астми. ДМД при нападі бронхіальної астми. 

47. Методи боротьби з гіпертермією. 

48. Поняття про терморегуляцію. Температура тіла, правила її вимірювання. 

49. Основні клінічні прояви отруєнь. Зміни з боку життєвоважливих систем організму 

людини. 

50. Шкіряні інфекції. Їх загальна характеристика і прояви. 

51. Періоди перебігу інфекційних хвороб, їх характеристика. 

52. Ознаки отруєння. ДМД при отруєннях. 

53. Застосування лікарських препаратів. Лікарська форма. Шляхи введення лікарських 

препаратів. 

54. Гостра серцева недостатність, її форми – серцева астма і набряк легень. 

55. Застосування тепла і холоду з лікувальною метою. 

56.ДМД при гострій серцевій недостатності. 

57. Гостра судинна недостатність – непритомність, колапс і шок. Їх характеристика. 

58. Невідкладні стани як ускладнення основних захворювань життєво важливих систем 

організму людини. Стани та синдроми, які потребують невідкладної допомоги. 

 

Ситуаційні задачі. 

 

Задача 1. Хвора на цукровий діабет. За призначенням лікаря потрібно зробити ін’єкцію 

інсуліну. Продемонструйте техніку підшкірної ін’єкції. 

 

Задача 2. Чоловік скаржиться на нудоту, відчуття тяжкості у верхніх відділах живота. Зі 

слів потерпілого, чотири голини назад з’їв їжу, яка могла бути недоброякісною. 

Перерахуйте послідовність дій і техніку їх виконання. 

 

 Задача 3.У людини чотири доби не має випорожнень з прямої кишки. Скаржиться на 

відсутність апетиту, відчуття тяжкості і біль внизу живота. Перерахуйте послідовність дій 

і техніку їх виконання. 

 

 Задача 4. У чоловіка на роботі з’явився біль у лівій половині грудної клітки, віддає у ліву 

руку. Раніше біль проходив після прийому валідолу, який зараз не допомогає. Пульc 

прискорений, артеріальний тиск підвищений. Що може стати причиною такого тяжкого 

стану? Як надати долікарську медичну допомогу? 

 



Задача 5. У дитини загострення хронічного бронхіту. Раптово почала відчувати нестачу 

повітря, важко зробити видих. З’явився сухий кашель, шумне свистяче дихання. При 

огляді посиніння обличчя, збільшення об’єму грудної клітки. Що може стати причиною 

такого тяжкого стану? Як надати долікарську медичну допомогу? 

 

Задача 6. Жінка хворіє на гіпертонічну хворобу. Раптово з’явився головний біль 

пульсуючого характеру, якій локалізується в скронях і потилиці, «темні плями» перед 

очима, шум у вухах, біль у серці, нудота блювання. Що може стати причиною такого 

тяжкого стану? Як надати долікарську медичну допомогу? 

 

Задача 7. Дитина втратила свідомість, шкіра бліда, вкрита холодним потом. Що може 

стати причиною такого тяжкого стану? Як надати долікарську медичну допомогу? 

 

Задача 8.У жінки раптово з’явився гострий біль у правому підребер’ї, нудота, безперервне 

блювання,озноб, температура 37,6. Живіт напружений, в акті дихання не бере участі. Що 

може стати причиною такого тяжкого стану? Як надати долікарську медичну допомогу? 

 

Задача 9. У чоловіка раптово почалося блювання. Блювотні маси мають кольору кавової 

гущі. Що може стати причиною такого тяжкого стану? Як надати долікарську медичну 

допомогу? 

 

Задача 10 Людина випадково випила стакан спиртового розчину борної кислоти. 

Турбують нудота, блювання і біль в животі. Як правильно надати долікарську медичну 

допомогу? 

 

Задача 11 Потерпіла людина випила невідому рідину, після чого відчула сильний біль у 

ротовій порожнині, за грудиною і в животі. При огляді: неспокійний, буле повторне 

блювання з кров’ю. На слизових оболонках ротової порожнини – наліт і струп жовтувато-

зеленого кольору. Як правильно надати долікарську медичну допомогу? 

 

Задача 12. У дитини раптово виник судомний напад, вона втратила свідомість і впала. 

Падіння супроводжувалося криком. Відразу ж з’явилися судоми, обличчя синюшне, спазм 

щелеп. Що може стати причиною такого тяжкого стану? Як надати долікарську медичну 

допомогу? 

 

Задача 13. Захворювання почалося гостро. Через 2-3 години після вживання дитиною 

молока з’явилася нудота, блювання, пізніше пронос, головний біль, підвищилася 

температура. При огляді: здуття живота, язик обкладений. Випорожнення рідкі з 

домішками слизу і прожилками крові. Що може стати причиною такого тяжкого стану? Як 

надати долікарську медичну допомогу? 

 

Задача 14 Дитина захворіла гостро. Підвищилася температура до 38…39 градусів. Дитина 

в’яла, іноді з’являються нудота, блювання. Дитина неспокійна, скаржиться на біль у 

всьому животі. Випорожнення з’являються часто, до 20 разів на добу з великою кількість 

слизу, забарвленого кров’ю. Що може стати причиною такого тяжкого стану? Як надати 

долікарську медичну допомогу 

 

Задача 15. Захворіла дитина гостро. Через 6 годин після вживання недоварених яєць. 

Підвищилася температура, живіт здувся, спостерігаються схваткоподібні болі. 

Випорожнення часті, вигляд їх нагадує рисовий відвар, інколи бувають судоми. Що може 

стати причиною такого тяжкого стану? Як надати долікарську медичну допомогу 

 



 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 «Відмінно» 

Відповідь базується на наявному знанні структури навчальної дисципліни, 

провідних категорій дисципліни, вмінні логічно обґрунтовувати питання. Студент 

грамотно відповідає на базові, а також додаткові питання, проявляючи при цьому творчі 

здібності й аналітичне мислення. Відповідь студента виявляє його знання першоджерел і 

вміння використовувати додаткову літературу. Притаманно рефлексивне осмислення 

вивченого матеріалу.  

«Добре»  

Відповідь базується на аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре 

знання структури дисципліни. Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому 

проявляються його вміння використовувати знання, набуті в ході практичних занять. 

Студент використовує першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві 

помилки в поясненні деяких аспектів дисципліни. 

«Задовільно» 

Відповідь базується на рівні репродуктивного мислення. Мають місце слабкі 

знання структури навчальної дисципліни. Присутні помилки при відповіді на основні 

питання. Незнання першоджерел і додаткової літератури. Наявність хибних тлумачень 

при аналізі практичних завдань. Відсутність логічно обґрунтованих висновків. 

«Незадовільно» 

Студент не знає значної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки 

привідповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури 

дисципліни 

 
 

УІ. Навчально-методична карта дисципліни 

 

УІІ. Основні і допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

 

1. Базова 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

 1. Національна програма « Репродуктивне здоров’я 2001-2005», затверджена Указом          

Президента України від 26.03.00р.№ 203. 

2.« Програма профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДУ на 2001-2003 роки. 

3 Указ Президента України від 07.12.00р. №1313 «Про Концепцію розвитку охорони 

здоров’я населення України». 

4. Постанова Верховної Ради України від 19.06.09р. №989-4 «Про рекомендації 

парламентських слухань на тему «Епідемія туберкульозу в Україні шляхи її подолання». 

5. Доручення Президента України від 05.07.10р. №1-1/809 «Щодо запобігання поширення 

в Україні небезпечних інфекційних захворювань».  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.02р.»1418 «Про затвердження 

Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005 роки». 

7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.02р. №14 «Про затвердження 

комплексної програми «Здоров’я нації на 2002-2011 роки» 

 

                                            Додаткова література. 

1. Авратинский И.М. Основы медицинских знаний: учебник [для студ. высш. уч . зав. ] / 

Авратинский И.М.- М; Медицина, 1993.-213 с. 



2.Адлер М. Азбука СПИДа: учебное пособие [для студ. высш. уч.зав. ] / Адлер М. –М; 

Мир,1991.-89 с. 

3.Ганджа І М Внутрішні хвороби: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / 

Ганджа І.М.- Київ, Здоров’я, 2002. – 227 с. 

5.Неговский В. А. Основы реаниматологии: учебное пособие [для студ. высш. уч.зав. ] / 

Неговский В. А. – Москва: Просвещение, 1997. – 157 с. 

6.Крістман В.М. Внутрішні хвороби з елементами догляду за хворими: навчальний 

посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Крістіан В.М. – Київ; Медицина, 2007.- 323 с. 

7.Передерій В.Г. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб: навчальний посібник [для студ. 

высш. уч.зав. ] / Передерій В.Г. –К: Манускрипт, 2006.- 97с. 

8.Яблонська Л.Б. Дитячі інфекції : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] 

/Яблонська Л.Б. - К: КПДІ ім.М.П. Драгоманова, 1991.- 34с. 

 

Internet-джерела 

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 

2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, 

www.osvita.com. 

5. www. referaty. Com. Ua/ ukr/…17455/. 

6. www.uisr.org.ua/edoc/doc.php? doc id 23 action inline. 
 

 

 

 

УІІІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми у 2019 н.р. 
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