
Заняття 8 

2 год. 

Розділ 1. Основи медичних знань і допомоги. 

Тема 1.6. Поранення. Кровотечі. Домедична допомога при пораненнях і 

кровотечах. Перев’язка пораненого 

Тема заняття. Накладання пращоподібних пов’язок на голову, ніс і щелепу. 

Накладання підтримуючої пов’язки підвішуванням кінцівки. Тренування у 

наданні домедичної допомоги при пораненнях. 

Мета: Розглянути методи накладання пращоподібних пов’язок на голову, ніс 

і щелепу, підтримуючої пов’язки підвішуванням кінцівки та розглянути 

практичні навички надання домедичної допомоги при пораненнях. 

Навчальна: Навчити студентів накладати пращоподібні пов’язки на голову, 

ніс і щелепу, підтримуючої пов’язки підвішуванням кінцівки  

Розвивальна: заохочувати студентів до вивчення дисципліни «Захист 

Вітчизни», розвивати спостережливість, навички вміння надати допомогу 

потерпілому. Довести важливість вміння вчасно надати допомогу людині, а 

тим самим зберегти їй життя.  

Виховна: виховувати відповідальність за надання допомоги потерпілому 

завжди пам’ятати головне «Не нашкодь!». виховувати у дівчат сміливість, 

витримку та інші моральні якості при наданні допомоги, виховувати та 

формувати бережливе ставлення до життя будь-якої людини. 

Тип заняття: комбіноване заняття. 

Методи навчання: бесіда, розповідь, робота з літературою, практичне 

застосування знань.. 

Навчальні посібники: Бахтін А.М.- підручник «Захист Вітчизни» (2012 р.); 

Коденко Я.В.-Основи медичних знань: Навч.посібник для 10-11 кл.-К: Арт- 

Освіта, 2004. 

Гоголев М.М. – Основи медичних знань.-М. Просвещение-1998. 

Мережа ресурсів Інтернет. 

Обладнання та матеріали:пращоподібні пов’язки, косинки 

Структура та зміст заняття 

І. Організаційна частина 

Вітання. Перевірка готовності групи до заняття, відмічання відсутніх.  

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів. 

перевірка домашнього завдання: 

1.Накласти бинтову пов’язку на плече. 

2. Накласти бинтову пов’язку на верхню кінцівку. 

3.Які методи накладання іммобілізуючих пов’язок ви знаєте? 

4.Що ви знаєте про косинкові пов’язки? 



ІІІ. Активізація пізнавальної діяльності студентів. 

Отже ми говоримо про поранення і повинні розуміти, що на сьогодні це дуже 

актуальне питання, бо зараз в час високого розвитку економіки, техніки, нам 

доведеться бачити різноманітні рани, і ми повинні вміти надати необхідну 

допомогу. Отже ми з вами повинні багато дізнатися. Сьогодні ми довідаємось 

про пращоподібні пов’язки, та накладання їх на голову, ніс, щелепу. Також 

навчимося надавати допомогу при пораненнях. 

ІV. Мотивація навчальної діяльності.  

Сьогодні у нас дуже відповідальне заняття. Крім теоретичного матеріалу ми 

ознайомимось з практичним наданням допомоги при пораненнях. 

V. Повідомлення теми, мети, плану вивчення теми.  

 

План вивчення теми 
1.Накладання пращоподібних пов’язок на голову, ніс і щелепу. 

2. Накладання підтримуючої пов’язки підвішуванням кінцівки. 

3 Тренування у наданні домедичної допомоги при пораненнях. 

VI. Вивчення нового навчального матеріалу. 

1.Теоретичний матеріал. 

Робота з підручником Л.4 с.24; Л.4 § 6. 

Практичне завдання: Накладання пращоподібних пов’язок на голову, ніс і 

щелепу. Накладання підтримуючої пов’язки підвішуванням кінцівки. 

 

VІІ. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. 

Фронтальна бесіда за запитаннями:  

1.Чи сподобалось вам накладати пращоподібні пов’язки чи всім вдалося 

виконати добре, швидко та правильно ? 

2.Що не вдалося зробити з першого разу? 

3.Які помилки вам здалися не суттєвими і чи зрозуміли що в медицині все 

важливе, бо пов’язане зі здоров’ям і життям людини. 

VІІІ. Висновки, підбиття підсумків заняття. 

Підведення підсумку заняття. 

Виставлення оцінок 

ІХ. Домашнє завдання: Л.1 с. 367-371; Л.2 с 24;Л.4,c.34. 

Ресурси мережі Інтернет 

Самостійна робота 3.Підготувати доповіді 

 


