
Заняття 30 

 2 год. 

Тема заняття. Підсумкове заняття. Контрольна робота. 

Мета: 

Навчальна: Закріпити теоретичні і практичні знання розв’язуванням тестів. 

Перевірити знання та вміння студентів  

Розвиваюча: розвивати логічність мислення, уяву, самостійність, вміння 

аналізувати, узагальнювати, систематизувати. 

Виховна: виховувати відповідальність, дисциплінованість. 

Тип заняття: Перевірка та коригування знань, умінь і навичок. 

Методи навчання: робота з тестами, практичне застосування знань. 

Обладнання та матеріали: тести 

                                       Структура та зміст заняття 

   І. Організаційна частина 

       Вітання. Перевірка готовності групи до заняття, відмічання відсутніх.  

   ІІ. Актуалізація опорних знань студентів. 

      Перевірка домашнього завдання:готовність до контрольної роботи.  

   ІІІ. Активізація пізнавальної діяльності студентів. 

          Всі студентки одержують тестові завдання.  

          Виконувати самостійно. 

    ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

         Це остання робота з дисципліни, а отже треба старанно попрацювати, бо  

оцінка буде врахована при виставленні семестрової оцінки. 

      

     V. Виконання роботи. 

 

 

 

 

 



Тестові завдання. 

Варіант 1 

1. Кровотечею називається: 

а.) Витікання крові в порожнину тіла.     б.) Витікання крові назовні організму 

людини.  в.) Витікання крові за межі кровоносних судин.  

г.) Витікання крові за межі органів і тканин.  

     2. При внутрішній кровотечі :  

 а) за короткий термін з організму може вилитися значна кількість крові  

 б) кров виливається в тканини, органи або порожнини і носить назву 

крововиливів 

 в) кров витікає через рану шкірних покривів і видимих слизових оболонок або 

з порожнин. 

3. При ушкодженні внутрішніх органів кровотеча має характер: 

а) венозної.                   б) капілярної. 

в) артеріальної.             г) паренхіматозної. 

4. Характерними ознаками артеріальної кровотечі є: 

 а) кровоточивість усієї ранової поверхні. 

 б) повільне витікання крові (крапельками). 

 в) рівномірне, масивне витікання крові. 

 г) витікання крові пульсуючим струменем. 

5. Накладання тугої пов’язки показано при: 

 а) венозній кровотечі.       в) артеріальній кровотечі невеликих артерій. 

 с) капілярній кровотечі.      д) кровотечі з носової порожнини. 

 е) кровотечі з плечової артерії. 

6. Характерними ознаками паренхіматозної кровотечі є: 

  а) витікання крові пульсуючим струменем. 

  б) повільне витікання крові (крапельками). 

  в) почастішання пульсу і зниження артеріального тиску. 

  г) кровоточивість усієї ранової поверхні. 



7. Інтенсивність кровотечі залежить від: 

  а) характеру рани 

  б) положення кровоточивої частини тіла  

  в) віку людини               г) виду та діаметру судин, які пошкоджені 

8. Рани бувають: 

  а) Відкриті        б) Невидимі        в) Закриті.        г) Проникаючі. 

        9. Яка рана виникає в результаті кульового або осколкового поранення : 

           а) різана         б) рублена        в) вогнепальна 

10. Характерною особливістю різаної рани є: 

     а) краплинна кровотеча.                   б) нерівні краї рани.  

     в) краї рани рівні, інтенсивна кровотеча     г) сильно інфіковані рани. 

11. Характерною особливістю рваних ран є: 

      а) інтенсивна кровотеча.               б) кровотеча мало виражена.  

      в) краї рани рівні, розходяться.     г) нерівні краї рани, є дефект тканин. 

12. Перша допомога при пораненнях передбачає: 

      а) видалення з рани осколків, обривки тканин тощо.  

      б) накладання стерильної пов’язки.  

      в) дати пораненому випити гарячого чаю.  г) накласти холодний компрес. 

13. Що таке антисептика: 

        а) це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів за 

допомогою фізичних та механічних засобів. 

        б) це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, 

які потрапили в рану за допомогою біологічних методів. 

        в) це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, 

які потрапили в рану за допомогою хімічних засобів. 



        г) це сукупність заходів, спрямованих на зменшення або знищення 

мікробів та їх спор, які потрапили в рану за допомогою фізичних, 

механічних, хімічних або біологічних методів. 

          14. Асептика - це: 

                   а) сукупність заходів, направлених на попередження попадання мікробів в 

рану 

              б) система заходів направлених на зменшення кількості мікробів, або їх 

знищення в рані.  

        15. До цивільних осіб належать:  

              а) населення окупованої території;             б) тільки діти до 16 років;  

               в) громадяни інших країн на окупованій території.  

       16. Які клінічні симптоми переломів відносяться до вірогідних? 

а) сильний біль, набряк  

б) патологічна рухливість уламків сегмента, крепітація 

с) деформація кінцівки.               д) вкорочення кінцівки. 

е) біль, припухлість,  шкіра у ділянці перелому пошкоджена . 

17. Які повинні бути межі транспортної іммобілізації у потерпілого 

при переломі плечової кістки ? 

а) пальці – лопатка здорової сторони. 

     б) кисть – лопатка ураженої сторони. 

     с) променево-зап’ястковий суглоб – лопатка ураженої сторони. 

     д) променево-зап’ястковий суглоб – плечовий суглоб ураженої сторони. 

     е) плечовий, ліктьовий і променево - зап'ястковий 

18. Який основний місцевий симптом має значення для постановки 

діагнозу перелому? 

а) біль, набряк, порушення функції.  б). деформація кінцівки порушення 

цілісності шкіри. 

        с) гематома.                         д) вкорочення кінцівки. 

           19. Епідемія : 

            а) охоплює кілька країн або материків 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA


         б)  масове розповсюдження однорідних інфекційних захворювань пов’язаних 

спільними джерелами інфекції  

         в) елемент навколишнього середовища що грає специфічну роль 

20. Ознаками нагноєння рани є: 

    а) пульсуючий біль і почервоніння шкіри навколо рани, висока 

температура.                       б) підвищення температури тіла.  

    в) блідість, липкий холодний піт, слабкий пульс. 

     г) зниження температури, сповільнення частоти серцебиття. 

  21. Перша допомога при проникаючих пораненнях живота: 

      а) промити рану антисептичним засобом. 

      б) внутрішні органи, що виглядають назовні, запихати в черевну 

порожнину.  

      в) положити хворого на спину, зігнувши ноги у колінах і підставивши під 

них валик з одягу. 

               г) накласти ватяно–марлеве кільце навколо рани, наклавши поверх 

стерильну тампонаду.  

       22. Шлях передачі кишкової  інфекції : 

        а) повітряно–крапельний         б) переважно контактний шлях 

          в) через продукти харчування, предмети побуту, воду 

       23. Який із компресів викликає прилив крові і дає болезаспокійливий 

ефект : 

       а) холодний компрес        б) місцевий компрес      в) зігріваючий компрес 

      24. Джгут на кінцівці слід тримати не більше : 

          а) 1,5 – 2 години           б) 2,5 – 3 години           в) 3,5 – 4  години  

      25. Основоположні документи МГП:  

        а) загальна декларація прав людини;        б) Конституція України;    

        в) Концепція про права дитини; г) Женевські конвенції та Додаткові 

протоколи.  



Ситуаційні задачі: 

1.Внаслідок автокатастрофи у людини є рана на передпліччі, з якої витікає 

струмінь темно-червоної крові. Визначте вид кровотечі. Як надати першу 

допомогу? 

2.При розпилюванні дошки столяр пошкодив ногу нижче коліна. В результаті 

чого почалася інтенсивна пульсуюча кровотеча. Визначте вид кровотечі та 

наведіть способи її зупинки? 

3.Хворий скаржиться на посилення болю в області рани і відчуття жару на 

нозі. При огляді раньової поверхні видно почервоніння та набряклість. Що 

необхідно зробити?  

 

 

 

 

 

 

 

  



Тестові завдання. 

Варіант 2. 

1. Рана: 

а) це - пошкодження дрібних судин шкіри, підшкірної клітковини і м’язів 

б) це – виходження крові з пошкоджених кровоносних судин 

в) це – пошкодження, яке характеризується порушенням цілості шкірних 

покривів, слизових оболонок, а іноді і глибоких тканин і супроводжується 

болем, кровотечею і зяянням 

2. При ушкодженні судин шкіри виникає кровотеча: 

а) капілярна.               б.) венозна. 

в) артеріальна.           г.) паренхіматозна. 

3. Характерними ознаками венозної кровотечі є: 

 а) рівномірне, масивне витікання крові.        б) повільне витікання крові 

(крапельками).        в) кровоточивість усієї раневої поверхні. 

 г) витікання крові пульсуючим струменем. 

4. Ознаками внутрішньої кровотечі є: 

 а) почервоніння шкіри.        б) сповільнення частоти пульсу. 

 в) прискорення частоти пульсу.        г) блідість шкірних покривів. 

5. Ознаками значної втрати крові є: 

а) значне зниження артеріального тиску   б) задишка; частий слабкий пульс  

в) спрага, позіхання, відчуття страху.    г) блідість, повільне дихання, чіткий 

пульс  

6. По довжині і відношенню до порожнин тіла розрізняють такі рани: 

        а.) Непроникаючі. 

        б.) Наскрізні.  

        в.) Змішані. 

        г.) Звичайні. 



            7. Відмороження : 

             а) характеризується пошкодженням тканин організму внаслідок дії на них 

низьких температур.  

                б) виникає при загальному перегріванні в результаті тривалого впливу 

високої температури.           в) настає при заповненні дихальних шляхів 

           8. Характерною особливістю колотої рани є: 

        а.) Нерівні краї рани. 

        б.) Краї рани рівні, мала зона пошкодження.  

        в.) Краї рани розходяться, не злипаються. 

        г.) Кровотеча незначна. 

9. Характерною особливістю розтрощеної рани є: 

        а.) Краї рани рівні, розходяться. 

        б.) Краї рани не рівні, шкіра навколо просочується кров’ю.  

        в.) Краї рани злипаються. 

10. При укусах скаженою собакою необхідно: 

        а.) До місця укусу прикласти зігріваючий компрес. 

        б.) На уражене місце накласти асептичну пов’язку.  

        в.) Обов’язково звернутися до лікаря для щеплення проти сказу. 

        г.) Дати знеболюючі засоби. 

11. Що таке асептика: 

        а.) Це сукупність різних методів, спрямованих на попередження 

потрапляння  мікробів в рану внаслідок застосування хімічних препаратів. 

        б.) Це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, 

які потрапили в рану. 

        в.) Це сукупність заходів, спрямованих на попередження проникнення 

мікробів внаслідок застосування біологічних засобів. 

        г.) Це сукупність заходів, спрямованих на попередження проникнення 

мікробів у рану різними засобами. 



          12. Антисептика – це:  

                 а) система заходів направлених на зменшення кількості мікробів, або їх 

знищення в рані 

                     б) сукупність заходів, направлених на попередження попадання 

мікробів в рану 

13. Яка з кровотеч найбільш небезпечна:  

             а) артеріальна        б) капілярна              в) венозна           г)паренхіматозна  

      14. Яка рана виникає в результаті кульового або осколкового поранення : 

        а) різана               б) рублена         в) вогнепальна.  

           15. При опроміненні невеликими дозами протягом тривалого часу 

розвивається : 

         а) гостра променева хвороба          б) тепловий удар 

          в) хронічна променева хвороба  

    16. Лікування – це : 

       а) комплекс заходів проведених з метою усунення страждань хворого і 

відновлення порушених функцій його організму 

       б) одна з найважливіших мір проти розповсюдження інфекцій в осередку 

       в) комплекс заходів передбачений посилений медичний нагляд за осередком 

ураження 

     17. Бинт : 

         а) це – ватяно–марлева подушечка 

         б) це – складена в кілька шарів чотирикутні шматки марлі 

         в) це – смужка марлі в звернутому стані  

      18. Розтягнення зв’язок відбувається при : 

          а) аваріях , катастрофах           б) при невдалому стрибку , падінні 

          в) порушенні цілісності шкірних покривів 

     



       19. Рвані рани виникають при : 

         а) забитті м’яких тканин          б) глибокому механічному впливі 

         в ) в результаті кульового або осколкового поранення  

      20. Визначте сутність МГП:  

           а) загальні права людини;  б) права людини в Україні; в) права людини під 

час збройних конфліктів;  г) права дитини.  

       21. Гуманітарне право застосовують:  

           а) у мирний час;   б) під час надзвичайних ситуацій;  в) під час військових 

конфліктів;       г) при миротворчих заходах.  

      22. При відкритих переломах на до госпітальному етапі слід виконувати: 

а) зупинку кровотечі,транспортну іммобілізацію. 

б) знеболення та наступне зашивання шкіри. 

д). накладання тимчасового скелетного витягання. 

е). виконання первинної хірургічної обробки рани. 

     23. Опіки виникають при : 

          а) впливі високих температур           б) впливі низьких температур  

           в) впливі помірних температур  

     24. Перед тим як почати робити штучне дихання треба : 

          а) надавлюючи на підборіддя відкрити рот 

            б) треба покласти потерпілого на спину і переконатися, що його дихальні 

шляхи вільні для проникнення повітря, 

            в ) з силою вдути повітря йому в рот.  

     25. Основоположні документи МГП:  

        а) загальна декларація прав людини;        б) Конституція України;    

        в) Концепція про права дитини; г) Женевські конвенції та Додаткові 

протоколи.  

 

 

 

 



Ситуаційні задачі: 

1. У потерпілого спостерігається рана в ділянці стегна з якої пульсуючим 

струменем витікає яскраво червона кров. Яку першу допомогу треба негайно 

надати? 

2. Під час гри у футбол учень отримав рану ліктьового суглоба, що злегка 

кровоточить. Яку допомогу слід надати?  

3. Робітник вдарив молотком по великому пальцю і отримав забиту рану. 

Опишіть особливості першої допомоги потерпілому.  

                                       

  



Критерії оцінювання. 

Оцінювання тестів за 12-ти бальною шкалою . Завдання 1-25 

оцінюються - 1 балом кожне . Завдання "ситуаційні задачі " 

оцінюються 2 балами кожне.  
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                             6 

                        10-13 
 

                             5 

                          9-11 
 

                             4 

                           6-8 
 

                             3 

                           0-4 
                              

                             2 

                                                                                                                           

  



І варіант Відповіді 

1 В 

2 Б 

3 Г 

4 Г 

5 А, В 

6 В 

7 Г 

8 Г 

9 В 

10 В 

11 Г 

12 Б 

13 Г 

14 А 

15 А 

16 Б 

17 Е 

18 А 

19 Б 

20 А 

21 Г 

22 В 

23 В 

24 А 

25 Г 

 

  



ІІ варіант Відповіді 

1 В 

2 А 

3 А 

4 Г 

5 А, Б 

6 А, Б 

7 А 

8 Б 

9 Б 

10 Б, В 

11 Г 

12 А 

13 А 

14 В 

15 В 

16 А 

17 В 

18 Б 

19 Б 

20 В 

21 В 

22 А 

23 А 

24 Б 

25 Г 

 


