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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ  

до диференційованого заліку з дисципліни  

 „ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА  

ТА МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ” 

Спеціальність 5.12010102 Сестринська справа для груп М-41, М-42  

Весняна екзаменаційна сесія 2018/2019 навчальний рік 
 

Перелік теоретичних питань 

 

1. Визначення поняття «тактична медицина». Зміст та обсяг заходів домедичної 

допомоги.  

2. Способи наближення до поранених на полі бою. 

3. Способи відтягування поранених і винесення їх з поля бою в укриття. 

4. Способи тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі на полі бою. 

5. Способи накладання асептичної пов’язки при пораненнях кінцівок, живота, грудної 

клітки. 

6. Способи накладання оклюзійної пов’язки при відкритому  пневмотораксі. 

7. Тимчасова іммобілізація кінцівок з використанням пов’язок і підручних засобів. 

8. Способи штучної вентиляції легенів. 

9. Перелік заходів долікарської допомоги. 

10. Завдання МПБ в оборонному і наступальному боях. 

11. Особовий склад і оснащення МПБ. 

12. Організація роботи МПБ в оборонному та наступальному боях.  

13. Контроль за накладеним джгутом. 

14. Штучна вентиляція легенів за допомогою апарата ДП-10. 

15. Транспортна іммобілізація за допомогою шини Kendrick. 

16. Транспортна іммобілізація за допомогою шини SAM. 

17. Транспортна іммобілізація за допомогою шини Дітеріхса. 

18. Транспортна іммобілізація за допомогою шини Крамера. 

19. Транспортна іммобілізація за допомогою фанерної шини. 

20. Клінічні ознаки шоку, шоковий індекс Альговера. 

21. Біль. Оцінка болю. Ступеневе знеболення. 

22. Зміст заходів домедичної допомоги при травматичному шоку на полі бою та в МПБ. 

23. Бойовий стрес: профілактика, надання допомоги в бойових та небойових умовах. 

24. Профілактика посттравматичного стресового розладу.  

25. Основні патогенетичні чинники синдрому тривалого роздавлювання тканин (СТРТ).  



26. Зміст заходів домедичної та долікарської допомоги при СТРТ. 

27. Характеристика термічних опіків за глибиною ураження.  

28. Польові методи визначення площі термічних опіків.  

29. Особливості термічних опіків від запалювальних сумішей. 

30. Домедична та долікарська допомога при термічних опіках. 

31. Види радіаційних уражень. 

32. Клінічна характеристика гострої променевої хвороби. 

33. Домедична та долікарська допомога при первинній променевій реакції. 

34. Класифікація бойових отруйних речовин (ОР). 

35. Клінічна картина ураження та домедична допомога при ураженнях ФОР.  

36. Клінічна картина ураження  та домедична допомога при ураженнях ОР шкірно-

наривної дії. 

37. Клінічна картина уражень та домедична допомога при ураженнях ОР  загально- 

токсичної (загально отруйної) дії.  

38. Клінічна картина ураження та домедична допомога при ураженнях ОР задушливої 

дії. 

39. Організація і завдання Державної служби медицини катастроф (ДСМК). 

40. Принципи лікувально-евакуаційного забезпечення в системі ДСМК. 

41. Захист дітей у надзвичайних ситуаціях. Особливості евакуації дітей. 

42. Основна мета й організаційні основи лікувально-евакуаційного забезпечення 

населення в системі ДСМК.  

43. Організація харчування військовослужбовців на принципах аутсорсингу: суть та 

завдання.  

44. Переваги та основні недоліки харчування особового складу за принципом 

аутсорсингу. 

45. Медичне сортування потерпілих, види, мета. 

46. Основні визначення та поняття надзвичайної ситуації. 

47. Класифікація надзвичайних ситуацій.  

48. Основні уражуючі чинники катастроф. 

49. Транспортні катастрофи, їх медико-тактична характеристика. 

50. Катастрофи на морському та річковому транспорті, причини, прогнозування 

санітарних втрат, можливі види уражень. 

51. Авіаційні катастрофи, причини, прогнозування санітарних втрат, можливі види 

уражень.  

52. Катастрофи на залізничному транспорті, причини, прогнозування  санітарних втрат, 

можливі види уражень. 

53. Дорожньо-транспортні випадки, причини, можливі види уражень. 

54. Види медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. 

55. Зміст і обсяг домедичної та долікарської допомоги у осередках надзвичайних 

ситуацій.  

56. Характеристика радіаційних аварій. 

57. Одиниці вимірювання йонізуючого випромінювання. 

58. Біологічна дія йонізуючого випромінювання.  

59. Колективні засоби захисту населення від дії чинників  радіаційного, хімічного та 

бактеріологічного ураження. 

60. Засоби індивідуального захисту органів дихання. 

61. Види протигазів. Особливості будови, правила надягання та знімання дитячих 

протигазів. 

62. Засоби індивідуального захисту шкіри. 

63. Класифікація сильнодіючих отруйних  речовин (СДОР), симптоми отруєння. 

64. Санітарно-хімічна розвідка. Прилади хімічної розвідки, правила користування. 

65. СДОР, що найчастіше трапляються, симптоми отруєння. Домедична та долікарська 



допомога.  

66. Медичні засоби захисту при радіаційному, хімічному та бактеріологічному 

ураженні. 

67. Причини виникнення і класифікація стихійних лих. 

68.  Медико-тактична характеристика атмосферних стихійних лих. 

69. Медико-тактична характеристика гідросфер них стихійних лих. 

70. Медико-тактична характеристика літосферних стихійних лих. 

71. Правила поведінки населення  під час землетрусів. 

72. Правила поведінки населення під час повені. 

73. Правила поведінки населення під час атмосферних стихійних лих. 

74. Кровотеча, види, способи її зупинки. 

75. Домедична допомога при переломах, забитті. 

76. Домедична допомога при опіках.  

77. Домедична допомога при обмороженнях. 

78. Надання медичної допомоги при втопленні. 

79. Домедична допомога при ураженні електричним струмом. 

80. Особливо небезпечні інфекції (ОНІ), особливості епідемічного  процесу. 

81. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи при ОНІ. 

82.  Медична (санітарно-епідеміологічна) розвідка, мета, оцінювання результатів. 

83. Організація харчування, водопостачання і комунального обслуговування при 

епідемічних небезпеках. 

84. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи в епідемічних осередках.  

85. Дезінфекція, види, засоби. 

86. Організація загальної і спеціальної екстреної профілактики.  

87. Режимно-обмежувальні заходи в епідемічних осередках (карантин, обсервація). 

Перелік практичних навичок 

 

1. Наближення до поранених на полі бою різними способами. 

2. Відтягування поранених з поля бою. 

3. Винесення поранених з поля бою одним санітаром за допомогою лямки медичної 

носильної. 

4. Винесення поранених з поля бою двома санітарами на руках та за допомогою нош і 

лямки медичної носильної. 

5. Бойова втома та бойовий стрес. Профілактика посттравматичного стресового 

розладу. 

6. Профілактична робота з сім’ями комбатантів.  

7. Психогігієна спілкування з мирним населенням у зонах локальних бойових 

конфліктів (АТО).  

8. Зупинка артеріальної кровотечі методом пальцевого притискання артерії. 

9. Припинення артеріальної кровотечі методом закручення вузла або палички.  

10. Зупинка  кровотечі максимальним згинанням кінцівки. 

11. Припинення  артеріальної кровотечі методом накладання гумового джгута типу 

Есмарха та типу САТ.  

12. Застосування хімічних гемостатиків. 

13. Контроль за накладеним джгутом. 

14. Припинення артеріальної кровотечі за допомогою поясного ременя. 

15. Зупинка кровотечі накладанням стисної пов’язки. 

16. Накладання першого закріплювального туру бинта. 

17. Накладання останнього фіксувального туру бинта. 

18. Накладання пов’язки на голову: 

 колової; 

 зворотної; 



 “чепець”; 

 хрестоподібної на потилицю; 

 на одне око (монокулярної); 

 на обидва ока (бінокулярної); 

 на одне вухо (“неаполітанська шапка”); 

 “вуздечка”; 

 виготовлення пращі; 

 пращоподібної на ніс; 

 пращоподібної на підборіддя. 

19. Накладання пов’язок на кінцівки: 

 колової; 

 спіральної; 

 повзучої; 

 зворотної на кисть; 

 хрестоподібної на променево-зап’ястковий та гомілково-стопний суглоби; 

 черепашачої; 

 колосоподібної на плечовий суглоб. 

20. Накладання пов’язки на тулуб: 

 хрестоподібної на плечові суглоби; 

 накладання пов’язки за допомогою ППІ; 

 оклюзійної. 

21. Накладання косинки медичної. 

22. Транспортна іммобілізація підручними засобами при переломах: 

 передпліччя і плеча; 

 кісток кисті; 

 стегна; 

 гомілки і стопи. 

23. Накладання транспортних шин: Kendrick, SAM, Дітеріхса, Крамера, пневмошин. 

24. Проведення транспортної іммобілізації при переломі ключиці. 

25. Проведення транспортної іммобілізації при ушкодженні кісток таза, хребта. 

26. Проведення транспортної іммобілізації при черепно-мозковій травмі. 

27. Невідкладна допомога при травматичному та опіковому шоках. 

28. Візуальне визначення ступеня опіку. 

29. Визначення площі опіку за правилом дев’яток. 

30. Невідкладна допомога при опіках. Застосування проти опікової гідрогелевої 

пов’язки на обличчя.  

31. Використання багатофункціонального перев’язувального бандажу на грудну клітку 

та живіт SURV.  

32. Невідкладна допомога при синдромі тривалого роздавлювання.  

33. Невідкладна допомога при утопленні. 

34. Невідкладна допомога при ураженні електричним струмом. 

35. Проведення штучного дихання способами “з рота до рота” та “з рота до носа”. 

36. Проведення непрямого масажу серця. 

37. Проведення ШВЛ за допомогою дихальної трубки. 

38. Надягання протигаза на потерпілого. 

39. Подача кисню за допомогою інгаляторів КІ-ЗМ,  КІ-4. 

40. Проведення ШВЛ у зараженій зоні за допомогою апарата ДП-10. 

41. Склад та умови використання аптечки індивідуальної АМЗІ. 

42. Проведення часткового спеціального оброблення за допомогою індивідуального 

протихімічного пакета. 

43. Уведення антидотів за показаннями. 

44. Прилади дозиметричного контролю і правила роботи з ними. 



45. Прилади хімічної розвідки і правила роботи з ними. 

46. Правила надягання захисного костюма. 

47. Правила надягання протигаза. 

48. Правила підбору, надягання та знімання дитячого протигазу. 

49. Будова та порядок роботи дитячих захисних камер. 

50. Проведення медичного сортування потерпілих. 

51. Надання допомоги при ураженні хлором. 

52. Надання допомоги при ураженні аміаком. 

53. Надання допомоги при ураженні чадним газом. 

54. Проведення заходів загальної екстреної профілактики. 

55. Проведення заходів спеціальної екстреної профілактики.  

56. Заходи профілактики внутрішнього опромінення. 

57. Проведення заходів йодної профілактики. 

58. Відбір проб води для фізико-хімічного та бактеріологічного дослідження. 

59. Відбір проб продуктів харчування для дослідження. 

60. Організація харчування військовослужбовців на принципах аутсорсингу. 

61. Переваги та основні недоліки аутсорсингу у харчуванні особового складу.  

62. Проведення заходів дезактивації.  

63. Приготування дезінфекційних розчинів. 

64. Проведення дезінфекції епідемічного осередку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач:   О.В.Степанов 
 


