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Матеріали підготовки до Комплексного кваліфікаційного іспиту випускників складені у 

відповідності до Освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» зі спеціальності 223 

«Медсестринство», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.1999 р. №91/3384 

«Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою 

освітою «Медицина» і «Фармація», та згідно Тимчасового положення про організацію та порядок 

проведення атестації здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство 

ОПП «Лікувальна справа» 

 

 

 

Матеріали розглянуто і схвалено на засіданні циклової методичної комісії із спеціальності 223 

«Медсестринство» Івано-Франківський національний медичний університет (протокол №6  від    

28.04.2022 року). 

 

 

 

Автори: 

 

Проф. Середюк Н.М., доц. Готюр О.І., викл. Іванів Н.Я., викл. Грушецька А.Я. 

 

Проф. Пиптюк О.В., доц. Павляк А.Я., доц. Гудивок В.І., викл. Решетило В.А. 

 

Проф. Кочерга З.Р., доц. Павликівська Б.М., ас. Глов’як В.Г., ас. Костишин Н.С., ас. Ткач Б.Н., 

викл. Казімирчук І.В.  

 

Проф. Геник Н. І., ас.Гвоздецька Г.С., Жукуляк О.М., Костяк Н.Г. 

 

Проф. Мізюк М. І., доц. Суслик З.Б., доц. Малишевська О.С., викл. Іванців М.Я. 

 

Проф. Левченко В.А., викл. Овчар А.І., викл. Ганас В.А., викл. Загайкевич І.С. 
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https://ifnmu.edu.ua/images/studentam/dergavna_atest_vupysknikiv/kol/mater/2022/223%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%9B%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
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Прийом Комплексного кваліфікаційного іспиту здійснюється екзаменаційною комісією. До 

складу екзаменаційної комісії входять: голова екзаменаційної комісії,  перша проректорка, 

директор фахового медичного коледжу, завідувач фельдшерським відділенням, 

висококваліфіковані викладачі Коледжу, представники практичної охорони здоров’я. 

Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 223 «Медсестринство» ОПП «Лікувальна 

справа», зважаючи на військово-політичну ситуацію, агресію та розпочату війну російською федерацією, 

опираючись на Закон України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указ Президента України від 22 

травня 2022 року №341 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Закон України 

«Про правовий режим воєнного стану» зі змінами, внесеними згідно із Законами № 2259-IX від 

12.05.2022, Тимчасове положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів 

фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа», наказ 

ректора Університету №283-д від 16.03.2022 р. «Про особливості організації освітнього процесу в 

умовах воєнного стану», наказ ректора Університету №298-д від 29.03.2022 р. «Про організацію та 

порядок проведення атестації випускників у 2021-2022 н.р.», проводиться в дистанційному режимі на 

платформі Microsoft Teams Івано-Франківського національного медичного університету. 

Кожний студент, під час дистанційного проходження іспиту, вирішує ситуаційниі задачі з надання 

невідкладної долікарської допомоги, які включають невідкладні стани в хірургії, педіатрії, акушерстві та 

гінекології, внутрішній медицині, та ситуаційні задачі з основ охорони праці та охорони праці в галузі та 

медицини невідкладних станів та військово-медичної підготовики згідно вимог Освітньо-професійної 

програми «Лікувальна справа» зі спеціальності 223 «Медсестринство». 

Задачі згруповані у пакети, котрі включають: 

- виконання завдань з невідкладних станів у хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, внутрішній 

медицині, медицини невідкладних станів на військово-медичної підготовики та ситуаційних задач з основ 

охорони праці та охорони праці в галузі. 

Для виконання завдань виділяється по 40 хвилин на екзаменаційний пакет.  

 

До Екзаменаційної комісії подаються: 

- накази ректора ІФНМУ про організацію та проведення Комплексного кваліфікаційного іспиту, про 

призначення голови Екзаменаційної комісії, складу Екзаменаційної комісії та секретаріату екзаменаційної 

комісії; 

- розклад Комплексного кваліфікаційного іспиту; 

- розклад роботи комісії; 

- списки студентів за навчальними групами, які допущені до складання Комплексного кваліфікаційного 

іспиту; 

- зведена відомість про виконання студентами всіх вимог навчального плану і одержаних ними оцінок із 

дисциплін, виробничих практик, перевідних екзаменів. 

Окремо подаються: 

- програми навчальних дисциплін, які винесені на Комплексного кваліфікаційного іспиту; 

- комплект комплексних кваліфікаційних завдань. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2022#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341/2022#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#n19
https://ifnmu.edu.ua/images/studentam/dergavna_atest_vupysknikiv/kol/mater/2022/223%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%9B%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
https://ifnmu.edu.ua/images/studentam/dergavna_atest_vupysknikiv/kol/mater/2022/223%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%9B%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
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І. Вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної долікарської допомоги. В перелік задач 

включаються невідкладні стани з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та 

гінекології та військово-медичної підготовки згідно вимог ОПП «Лікувальна справа» 

спеціальності 223 Медсестринство. 

 

Випускник повинен поставити попередній діагноз та надати невідкладну допомогу згідно 

ситуаційної задачі по невідкладних станах та захворюваннях: 

1. Гострі та хронічні захворювання органів 

дихання: 

- напад бронхіальної астми 

- стенозуючий ларинготрахеїт 

- астматичний статус 

- пневмоторакс, гемоторакс 

- гостра дихальна недостатність 

- кровохаркання, легенева кровотеча 

- носова кровотеча 

2. Гострі та хронічні захворювання системи 

кровообігу: 

- непритомність 

- колапс, шок 

- кардіальна астма 

- набряк легень 

- стенокардія, інфаркт міокарда 

- аритмія 

- гіпертонічний криз 

- кардіогенний шок 

- захворювання судин кінцівок 

3. Гострі та хронічні захворювання 

- травного каналу: 

- гострий живіт 

- кишковий токсикоз 

- печінкова кома 

- печінкова коліка 

- шлункова кровотеча 

4. Гострі та хронічні захворювання сечової та 

статевої систем: 

- ниркова коліка 

- гостра ниркова недостатність 

- гостра затримка сечі 

5. Гострі та хронічні алергійні захворювання: 

- набряк Квінке 

- анафілактичний шок 

- сироваткова хвороба 

- кропивниця 

6. Ендокринні захворювання 

- гіперглікемічна кома 

- гіпоглікемічна кома 

7. Гострі та хронічні захворювання органів 

кровотворення 

8. Гострі та хронічні отруєння 

9. Гострі  та хронічні професійні захворювання 

10. Гострі та хронічні захворювання шкіри та 

підшкірної основи 

11. Венеричні захворювання та захворювання, які 

передаються статевим шляхом 

12. Гострі та хронічні захворювання  опорно-

рухового апарату. 

13. Закриті механічні ушкодження 

14. Відкриті механічні ушкодження (рани) 

15. Термічні ушкодження 

16. Зовнішні кровотечі 

17. Внутрішні кровотечі 

18. Захворювання, які викликані анаеробною 

інфекцією 

19. Гіпо-, гіпер-, авітамінози, порушення обміну 

речовин 

20. Спадкові захворювання 

21. Захворювання новонароджених, пов’язані з 

актом пологів 

22. Захворювання новонароджених, пов’язані з 

інфікуванням 

23. Гострі та хронічні інфекційні захворювання, 

що передаються:  

- фекально-оральним шляхом 

- аерогенним шляхом 

- трансмісивним шляхом 

- контактно-побутовим шляхом 

24. Групи особливо небезпечних інфекцій 

(холера, чума, жовта лихоманка, геморагічні 

лихоманки Ебола, Марбурга) 

25. Первинні симптоми СНІДу 

26. Інфекційно-токсичний шок 

27. Онкологічні захворювання зовнішньої 

локалізації 

28. Гострі та хронічні захворювання  придатків 

ока та очного яблука: 

- катаракта 

- глаукома 

29. Гострі та хронічні захворювання вуха  

30. Стоматологічні захворювання 

31. Гіпертермічний синдром 

32. Судоми 

33. Коматозні стани 

34. Термінальні стани
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ІІ. Вирішення ситуаційної задачі з основ охорони праці та охорони праці в галузі згідно вимог 

ОПП «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство. 

Володіючи основними принципами безпечної життєдіяльності людини, випускник повинен 

продемонструвати вміння трактувати основні вимоги законодавчих і нормативних актів про 

охорону праці медичних працівників, робити висновки про вплив шкідливих факторів  

виробничого середовища на медичного фахівця під час виконання ним професійних 

обов’язків,  пояснити вимоги до забезпечення охорони праці медичного персоналу в  

сучасних умовах.  

Випускник повинен показати знання з наступних позицій: 

1. Основи законодавства України про працю. Застосування основних принципів державної політики 

в галузі охорони праці, Закону України «Про охорону праці». 

2. Небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища. Виявлення наявності впливу 

шкідливих факторів на медичного фахівця під час виконання ним професійних 

обов’язків .  

3. Правила техніки безпеки в структурних підрозділах ЛПЗ різного профілю.  

4. Правила техніки безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під 

тиском у структурних підрозділах лікувально-профілактичних установ і закладів. 

5. Основи пожежної безпеки. Причини виникнення пожеж та їх профілактика в установах охорони 

здоров’я; 

6. Характеристика навколишнього, виробничого та побутового середовища. Визначення шляхів 

усунення впливу шкідливих факторів виробничого середовища на медичного працівника.  

7. Способи захисту медичних працівників в надзвичайних ситуаціях. Використання індивідуальних 

засобів захисту при виконанні функціональних обов’язків та при виникненні надзвичайних 

ситуацій.  

8. Організація надання медичної допомоги населенню в умовах надзвичайних ситуацій в закладах 

охорони здоров’я . Організація надання потерпілим домедичної та першої медичної допомоги при 

виникненні надзвичайних ситуацій. 
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

                                                    

    Основна  

1. Швед М. І., Пасєчко Н. В. Терапія.Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2019. 

2. Стасюк В.В. Терапія: Підручник для   мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. —К. Медицина, 

2019р. 

3. Сабадишин Р.О. Внутрішня медицина .Підручник. Вінниця: НК, 2019р. 

4. Навчально-методичний посібник із внутрішньої медицини та догляду за хворими для підготовки   

до ліцензованого інтегрованого іспиту “Крок M.  Лікувальна справа” . За редакцією.- Чернюк 

Г.Д. Івано- Франківськ ,  2019. 

5. Посібник Алгоритми вирішення проблем пацієнтів (на основі міжнародної класифікації 

первинної медичної допомоги ІСРС-2-Е). За редакцією.- Вакалюк І.П., Готюр О.І. Івано-

Франківськ   2019. 

 

  Додаткова 

1. Медсестринство у внутрішній медицині: Підручник для   мед. училищ, коледжів, інст. медс-ва. 

— 5-те вид., перероб. і доп. Затверджено МОЗ / ОС. Стасишин, В.В. Стасюк, І.М.Бандура, І.В. 

Вібла та ін. — К., 2019. — 496 с. 

2. Шегедин М.Б. Медсестринство у внутрішній медицині: Підручник для   мед. училищ, коледжів, 

інст. медс-ва. Вінниця: Нова книга, 2020. 

3. Регеда М.С. Невідкладні стани: Підручник. — затверджено МОЗ –Львів. Магнолія, 2019р. 

  

 

 

З хірургії 

     Основна: 

1. Пиптюк О.В., Павляк А.Я., Телемуха С.Б., Мельник І.В. Навчально-практичний ілюстрований 

посібник з хірургії  (Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні Вченої Ради ДВНЗ 

«ІФНМУ» (протокол   № 6, від 29.05.2018 року). Івано-Франківськ, - 2018, - 317с 

2. Павляк А.Я., Василюк В.М., Цибаньов О.А. Ілюстрований навчальний посібник з дисципліни 

«Хірургія» Алгоритми практичних навичок (Розглянуто і рекомендовано до друку науково-

методичною радою обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 3, від 

07.11.2017 року). Івано-Франківськ. – 2017. – 80 с. 

3. Хірургія: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Рекомендовано МОЗ / За ред. П.Г. Кондратенка. 

— К., 2019. — 968 с. 

4. Невідкладні стани в хірургії: Навч. посіб.  для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. Затверджено МОЗ / К.М. 

Бобак, А.І. Бобак, В.В. Киретів та ін.; За ред. Л.М. Ковальчука. — К., 2017. 

 

     Додаткова: 

1. Навчальний посібник з хірургії в модулях: Навч. посібник для мед. ВНЗ І-ІІІ р.а. – 3-є вид., випр. 

Рекомендовано МОЗ / За ред. Л.М. Ковальчука. — К., 2017. — 480 с.  

2. Хірургія: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 4-те вид., випр. Затверджено МОЗ / Усенко О.Ю., 

Білоус Г.В., Путінцева Г.Й. — К., 2017. — 416 с. 

 

З педіатрії 

     Основна  

1. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник / С.К. 

Ткаченко, Р.І. Поцюрко, Л.В. Беш та ін. — 8-е видання. К: Медицина, 2021. – 592с. 

2. Невідкладні стани в педіатричній практиці: навчальний посібник / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф, 

Ф.С. Глумчер та ін. — 2-е видання. К: Медицина, 2020 р. – 440с. 

3. Практичні навички в педіатрії: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Н.О. Курдюмова, Т.Г. 

Поліщук, О.А. Пашко та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 296 с. 

4. Невідкладні стани в педіатрії: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІ р. а.) / Р.І. Поцюрко, Л.С. Леськів, 

М.М. Монастирська та ін.; за ред. Р.І. Поцюрка. — 6-е вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ 

«Медицина», 2017. – 200 с. 
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     Додаткова 

1. Медсестринство в педіатрії. Догляд за дітьми з інфекційними хворобами . підруч. для студ.              

ВМНЗ I-II р. а. / ред. В. С. Тарасюк. - Київ : Здоров'я, 2019. - 228 с. - Бібліогр.: с. 228.  

2. Основи медсестринства . підруч. для студ. мед. (фармац.) училищ, коледжів, акад. та ін-тів 

медсестр. / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В. А. Капустник. - 3-є вид., переробл. і допов. – 

Київ: Медицина, 2018. - 911 с. : іл. - Бібліогр.: с. 909-911.  

3. Медсестринство в інфектології .підручник для студ. ВМНЗ України за спец.   "Медсестринство" / 

[В. Д. Москалюк, Х. І. Возна, А. М. Сокол та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, ВДНЗ України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". - Чернівці : БДМУ, 2018. - 272 с.  

4. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія  навч. посіб. для студ. мед. (фарм.) уч-щ, 

коледжів, акад. та ін-тів медсестринства / А. А. Ілько. - 2-е вид., випр. и доп. - Київ : Медицина, 

2018. - 256 с. : іл. - Бібліогр.: с. 253-255.  

 
З акушерства  

       Основна 

1. І.Б. Назарова, В.Б.Самойленко. Фізіологічне акушерство. Підручник для студентів ВНЗ І-ІІІ р.а. 

— К.: Медицина, 2018. - 420 с. 

2. І.Б.Назарова,В.Б.Самойленко. Патологічне та оперативне акушерство. Підручник для студентів 

ВНЗ І-ІІІ р.а. — К.: Медицина, 2019. - 451с. 

3. Шатило В.Й., Яворський П.В. Практикум з фантомного акушерства. — К.: Медицина, 2017. — 

112 с. 

4. І.І.Бачинська. Практикум з акушерства: навчальний посібник (I—III р. а.) — К.: Медицина, 2019. 

– 119с 

5. Невідкладні стани у акушерстві та гінекології .Навчальний посібник для студентів вищих 

медичних навчальних закладів  І- ІІІ р.а.спеціальності 223.Медсестринство . За редакцією 

проф.Геник Н.І.- Івано- Франківськ , 2019,- 121с. 

6. Навчально-методичний посібник із акушерства  та гінекології  для підготовки   до ліцензованого 

інтегрованого іспиту “Крок M.  Лікувальна справа” . За редакцією.- Гвоздецька Г.С.,Жукуляк 

О.М. Івано- Франківськ , 2019,- 122с. 

 

       Додаткова 

1. Мороз Л.О. Посібник для практичних занять з акушерства. — К.: Здоров’я, 2006. — 258 с. 

2. Назарова І.В. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посіб. — К.: Медицина, 2008. — 104 с. 

3. Маланчук Л. М. Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах .Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2009- 316с. 

4. Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Акушерство: підручник. — Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2014. — 584 с. 

5. Акушерство та гінекологія в 4 томах. Т1. Акушерство Нац. Підручник за ред. Запорожан, Київ, 

2013- 1032с. 

6. Акушерство та гінекологія. Практикум. Ліхачов В.Л.- Вінниця «Нова книга» 2014- 200с 

7. Акушерство і гінекологія: у 2 книгах. — Книга 1. Акушерство: підручник (ВНЗ III—ІV р. а.) / В.І. 

Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. — 2-е 

вид., випр.2017 - с.562 

8. Основи перинатальної медицини: навчальний посібник (ВНЗ III—IV р. а.) / М.О. Щербина, О.О. 

Кузьміна 2017- с.231 

 

З гінекології 

          Основна 

1. Степанківська О.В., Щербина М.О. Гінекологія: підручник. — К.: Медицина, 2018.- 260с. 

2. В.Б.Самойленко, Г.Г.Рой, В.В.Мисів. Планування сім'ї та репродуктивне здоров'я. Підручник 

для студентів медичних коледжів— К.: Медицина, 2017.- 193с. 
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3. Невідкладні стани у акушерстві та гінекології .Навчальний посібник для студентів вищих 

медичних навчальних закладів  І- ІІІ р.а.спеціальності 223.Медсестринство . За редакцією 

проф.Геник Н.І.- Івано- Франківськ , 2019,- 121с. 

4. Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї.Навчальний посібник для студентів вищих 

медичних навчальних закладів  І- ІІІ р.а.спеціальності 223.Медсестринство . За редакцією 

проф.Геник Н.І.- Івано- Франківськ , 2018,- 132с. 

5. А.М.Валовіна. Практикум з гінекології: навчальний посібник (I—III р. а.) — К.: Медицина, 

2019. – 128 с. 

 

         Додаткова 

1. Грищенко В.І., Щербина М.О. Гінекологія. К.: Медицина, 2007.-364с. 

2. Мороз Л.О. Гінекологія: підручник. — К.: Здоров’я, 2002- 253с. 

3. Мазорчук Б.Ф., Жученко П.Г. Акушерство і гінекологія: підручник. — К.: Астеллас Фарма 

Юрон Б.В., 2007.- 100с. 

4. Акушерство та гінекологія в 4 томах. Том 3. Неопнративна гінекологія. За редакцією В.М.  

Запорожан  К.,2014- 978с. 

5. Гінекологія. Підручник за редакцією Б.М. Венцківського, Г.К. Степанківської. К.: Медицина - 

2012- 352с. 

6. Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Гінекологія: підручник. — Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2010. — 452с. 

 

 

 
З охорони праці та основ охорони праці в галузі 

         Основна 

1. Охорона праці в медичній галузі: підручник/ О.П. Яворовський, І.В. Сергета, Ю. О. 

Паустовський, В. І. Зенкіна та ін.; за аг. ред. акад. НАМНУ О. П. Яворовського. – К.: ВСВ 

"Медицина", 2021. – 488 с.    

2. Основи охорони праці  в Україні: навчальний посібник / Тетяна Вахонєва вид. Дакор, 2019 р., 

508с.    

3. Яворовський О.П. Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі. 

навчально-методичний посібник. К.: «Медицина», 2019 

4. Охорона праці в медичній галузі: навчально-методичний посібник / О. П. Яворовський, 

М. І. Веремей, В. І. Зенкіна [та ін.]. – Київ: «Медицина», 2017. – 207 с. 

 

        Додаткова  

1. Заіченко В. І. Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» / В. І. Заіченко; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 160 с. 

2. Єсипенко, А.С. Організаційні причини нещасних випадків. Аналіз та обгрунтування заходів 

щодо запобігання равматизму / А.С. Єсипенко, Т.М. Таірова, О.А. Сліпачук. -К: 

ННДІПБОП,2014. -120 c. 

3. Безпека праці в медичних закладах  Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. 

Зеркалов. – Електрон. дані. – К.: Основа. 2011 – 1 електрон. опт.  диск (CD-ROM); 12 см. 

4. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Основи охорони праці 

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 224 с. 

5. Крюковська О.А., Левчук К.О. Охорона праці в галузі (для хімічних спеціальностей) під 

редакцією Толока А.О.: Навч. посібник. - Дніпродзержинськ – 2011. – 230 с. 

6. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник / За ред. В. Ф. 

Москаленка, О. П. Яворовського. – К.: «Медицина», 2009. – С.6-56. 

7. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник /За ред. В. Ф. Москаленка, 

О. П. Яворовського. – К.: «Медицина», 2009. – 176 с. 

8. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» № 

4004-ХІІ від 24.02.94. 

9. Закон України «Про колективні договори та угоди» № 1874 від 24.12.95. 



 9 

10. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» № 1423 від 13.09.2000. 

11. Бедрій Я. Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

та інженерів-практиків / Я. Бедрій. Вид. 4-те переробл. та допов. — Тернопіль: Навчальна книга 

– Богдан, 2014. -240 с. 

12. Касевич Н. С. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників: підручник / 

Н. С. Касевич, К. І. Шаповал. – 3-є вид., переробл. та доп. – К.: Медицина, 2013. – 263 с.: табл., 

іл. 

13. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: підручник (ВНЗ 

І—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська. — 3-тє вид., випр. та допов.- К.:ВСІ «Медицина, 2013 

– 520 с. 

14. Безпека праці в медичних закладах [Електронний ресурс]: Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов, 

Ю.О. Полукаров. – Електрон. дані. – К.: Основа. 2011 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

15. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 зі змінами та доповненнями.  

16. Кодекс законів про працю України. Закон № 322-VIII від 10.12.71. 

 
 

 

 

 

  Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 

  та медсестринства                                                                                             проф. Cередюк Н.М. 

 

  Завідувачка кафедри  

  пропедевтики педіатрії                                                                                    проф. Кочерга З.Р.  

 

  Завідувач кафедри хірургії  

  стоматфакультету                                                                                            проф. Пиптюк О. В. 

 

  Завідувачка кафедри  

  акушерства та гінекології ім. Ланового І.Д.                                                 проф. Геник Н. І. 

 

  Завідувач кафедри гігієни та екології                                                           проф. Мізюк М. І. 

 

  Завідувач кафедри медицини катастроф  проф. Левченко В.А. 

  та військової медицини 
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                                                                                                                                                  ДОДАТОК I    

 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів при проведенні державного  

кваліфікаційного іспиту 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів при вирішенні ситуаційної задачі 

 

Оцінювання здійснюється згідно національної 4-бальної шкали оцінювання. 

«Відмінно» - ситуаційна задача вирішена правильно, відповідно до еталона відповіді, студент 

впевнено володіє теоретичним матеріалом, вміє застосовувати його щодо конкретно поставлених 

завдань. 

 «Добре» - ситуаційна задача вирішена правильно, в основному відповідно до еталона відповіді, 

студент нечітко формулює правильну відповідь, допускає 1-2 незначні помилки. 

 «Задовільно» - при вирішенні ситуаційної задачі студент допускає невідповідність до еталона 

відповіді, не досить впевнено орієнтується у теоретичному матеріалі, допускає 3-4 помилки.  

«Незадовільно» - ситуаційна задача не вирішена, студент припускається грубих помилок, виявляє 

незнання та нерозуміння навчального матеріалу.  
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ДОДАТОК IІ    

Міністерство охорони здоров’я України 

Івано- Франківський національний медичний університет 

Фаховий медичний коледж 

Комплексний кваліфікаційний іспит 

спеціальність 223 МЕДСЕСТРИНСТВО ОПП «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» 

 

Протокол оцінювання знань та вмінь студента 

 

Дата складання іспиту  "____" _____________20          р. 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента  ___________________________________________ 

 

Екзаменаційна група  ___________                           

 

№ 

п/п 
Назва завдання Оцінка 

 

Пакет №_____ 

 

1. 
Вирішення ситуаційної задачі з надання невідкладної долікарської 

допомоги з хірургії                           

 

2. 
Вирішення ситуаційної задачі з надання невідкладної долікарської 

допомоги з акушерства та гінекології                           

 

3. 
Вирішення ситуаційної задачі з військово-медичної підготовки та 

медицини надзвичайних ситуацій                      

 

 

4. 
Вирішення ситуаційної задачі з надання невідкладної долікарської 

допомоги з педіатрії 

 

5. 
Вирішення ситуаційної задачі з надання невідкладної долікарської 

допомоги з внутрішньої медицини                           

 

6. 
Вирішення ситуаційної задачі з основ охорони праці та охорони праці в 

галузі                            

 

 
Загальна оцінка 

 

 

 

 

 

Голова ЕК:  _______________________ __________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

 

Члени ЕК:           ________________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

                                        _______________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

                                        ________________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

                                        ________________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

                                        ________________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

                                        ________________________ _________ 

                                                        (П.І.Б.)                      (підпис) 

 



                                                                                                                                                                                        

ДОДАТОК ІІІ 

 

1. Ситуаційні задачі з невідкладних станів з внутрішньої медицини 

 

– Поставити попередній діагноз; 

– Вказати заходи невідкладної допомоги 

 

1. Пацієнт К., 32 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні з 

приводу пневмонії. На 8-му добу в стаціонарі температура тіла раптово знизилась з 39,9ºС до 

36,2ºС. Черговий фельдшер помітив, що хворий зблід, з′явились дрібні краплини поту. 

Свідомість затьмарена, дихання прискорене, поверхневе. Пульс – 92 уд./хв., слабкого 

наповнення, АТ – 90/65 мм рт. ст. 

2. Під час забору крові з пальця хвора зблідла, вкрилась холодним потом, втратила свідомість. При 

огляді – різка блідість обличчя, реакція зіниць на світло збережена. Пульс – 82 уд./хв., АТ –90/75 

мм рт. ст. 

3. Хвора С., 57 років, знаходилась на лікуванні з приводу туберкульозу. Після фізичного 

навантаження раптово виникла задишка, запаморочення, стиснення в грудях. Під час кашлю з 

рота почала виділятись змішана з харкотинням,  яскраво-червоного кольору піниста кров. 

Об'єктивно: стан хворої тяжкий, шкіра бліда, пульс – 110/ хв., ритмічний, ЧД – 42/ хв., АТ – 100/ 

65 мм рт.  

4. Пацієтка Ю., 25 років, знаходиться на лікуванні в алергологічному відділенні з приводу 

бронхіальної астми. Вранці у хворої раптово з'явилась задишка, яка супроводжувалась 

затрудненим видихом. Дихання чути на відстані, супроводжується свистом. Хвора стоїть біля 

вікна, спирається руками на підвіконня, обличчя бліде, вкрите крапельками поту, відмічається 

ціаноз губ. Аускультативно: в легенях на всьому протязі сухі свистячі хрипи на видосі. Пульс – 

100 уд./хв., АТ – 130/ 85 мм рт. ст. ЧД 32 /хв.ПШВ та ОФВ1 30% від належних. 

5. Хворий П., 49 років, лікується в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби . 

На 2-й день лікування при зміні погоди поскаржився медсестрі на пульсуючий біль в потиличній 

ділянці, головокружіння, шум у вухах, “мерехтіння мушок” перед очима, біль стискаючого 

характеру в ділянці серця, нудоту. Спостерігалося блювання.  

АТ - 220/110 мм рт.ст. ЧСС 86 уд/хв. 

6. Хворий К., 48 років,  скаржиться на стискаючий біль за грудиною, що іррадіює в ліве плече, 

лопатку, міжлопатковий простір. Напад, який триває 5 хв, пацієнт пов’язує з емоційним стресом. 

При обстеженні: АТ - 130/90ммрт.ст., пульс - 79\хв., ритмічний.ЕКГ ритм синусовий 

правильний, коронарний кровотік без динаміки (на серії кардіограм).  

7. Пацієнт Г. 52 років, доставлений в лікарню із скаргами на інтенсивний пекучий біль за 

грудиною, який іррадіює в ліву руку, лопатку, нижню щелепу, триває більше 1-ї год та не 

знімається  нітрогліцерином. Стан пацієнта тяжкий, шкіра бліда, вкрита холодним потом. Пульс 

100/хв, аритмічний, слабкого наповнення. АТ - 110/80 мм рт.ст. 

8. Пацієнтка В., 65 років, яка знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділені, вночі  

поскаржилась на відчуття нестачі повітря, що супроводжувалось затрудненим вдихом, задишку 

при найменших навантаженнях.. При огляді: хвора сидить на ліжку з опущеними ногами 

спершись руками на коліна, шкіра бліда, акроціаноз, набряки на ногах. Частота дихання – 45 / 

хв. Пульс - 100 уд./ хв., ритмічний, АТ - 140/90 мм рт. ст. Аускультативно в легенях 

вислуховуються вологі хрипи до середини лопаток, в нижніх відділах обох легень дихання 

ослаблене. 

9. Пацієнт К., 48 років, знаходиться 2-добу на лікуванні в кардіологічному диспансері з приводу 

інфаркта міокарда. Раптово вночі стан хворого різко погіршився, виник напад ядухи. Хворий 

блідий, виражений акроціаноз, вени шиї набряклі. При кашлі виділяється піняве харкотиння 

рожевого кольору. Аускультативно над легенями вологі хрипи на всьому протязі, тони серця 

ослаблені, аритмічні (екстрасистолія). АТ – 140/95 мм рт. ст. Пульс – 110 уд./хв., аритмічний.  

10. Пацієт Т, 45 років, зловживає алкоголем, лікувався з приводу хронічного гепатиту 10 років тому. 

Ввечері після фізичного навантаження почалось блювання. Блювотні маси нагадували “кавову 

масу”, а пізніше з рота почала виділятися свіжа кров. При огляді шкіра жовтуватого відтінку, 
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живіт збільшений в об'ємі за рахунок вільної рідини, навколо пупка помітна венозна сітка у 

вигляді “голови медузи”.          

11. Пацієнт К., 43 років, протягом 10 років хворіє виразковою хворобою шлунка. Протягом 

останнього тижня турбував біль у верхній половині живота. Ввечері зауважив, що інтенсивність 

болю зменшилась, але випорожнення нагадували дьоготь. Наступного дня зранку раптом  

з'являється блювота. Блювотиння має вигляд “кавової маси”. Об'єктивно: хворий блідий, 

вкритий холодним потом. Пульс – 106/ хв., ритмічний, слабкого наповнення. АТ - 70/50 мм 

рт.ст. Живіт м’який, болючий при пальпації в епігастрії. 

12. Пацієнт С., 37 років, 5 років хворіє на виразковий коліт. Протягом останнього тижня відмічає 

загальну слабкість, головокружіння, нудоту. Випорожнення кілька разів на день, містять 

домішки свіжої крові. Об’єктивно: шкіра бліда, AT - 100/70 мм.рт.ст., пульс - 95 уд/хв, 

ритмічний, слабкого наповнення. 

13. Пацієнт страждає на виразкову хворобу шлунка. Дієти не дотримується, зловживає алкоголем. 

Раптом відчув «кинжальний» біль у верхній половині живота. При огляді: хворий блідий, 

вкритий холодним потом, язик сухий, риси обличчя загострені. При пальпаціі:  дошкоподібне 

напруження м'язів живота. Пульс – 90/хв., ритмічний, АТ – 120/80 мм рт.ст. 

14. У приймальне відділення стаціонару поступає хвора з нападом інтенсивного болю у правому 

підребір'ї з іррадіацією в праву лопатку, праве плече, супроводжується гіркотою, сухістю в роті. 

Виникнення болю пов'язує з вживанням у їжу жирного м'яса. Подібні напади турбували і в 

минулому. При огляді – субіктеричність склер, пальпаторно – напруженість в правому підребірї 

та різка болючість в проекції жовчевого міхура. 

15. У хворого К.,48 років, після важкого фізичного навантаження (переставляв меблі у зв’язку з 

ремонтом) виник інтенсивний біль в поперековій ділянці, по ходу сечовода, який іррадіює в 

праве стегно, промежину, супроводжується нудотою. Сеча кольору “м'ясних помиїв”.  Подібний  

напад,  меншої інтенсивності, спостерігався рік тому. 

16. Пацієнту К., що хворіє на цукровий діабет, згідно листка призначень введено підшкірно 24 ОД 

інсуліну. хворий не поїв. Через 20 хв. після і'нєкції поскаржився на збудження, головокружіння, 

тремтіння рук, пітливість, різке відчуття голоду. 

17. Пацієнта В., 63 років, доставлено в 11год. 30 хв в приймальне відділення без свідомості. Зі слів 

родичів відомо, що хворіє цукровим діабетом 18 років. Вранці о 8 год. 00 хв. самостійно ввів 

собі підшкірно 42 ОД інсуліну, однак не поснідав, бо планував здати аналіз крові на біохімічне 

дослідження. При обстеженні: шкіра бліда, вкрита крапельками поту, дихання поверхневе, тонус 

м'язів підвищений. 

18. Пацієнта Р., що хворіє на цукровий діабет, доставлено “швидкою допомогою” у несвідомому 

стані. Обєктивно: шкіра суха, очні яблука м'які, рефлекси відсутні, дихання шумне, глибоке, 

відчувається різкий запах ацетону з рота. АТ - 95/65 мм рт. ст. Пульс - 110 уд./хв., ритмічний.  

19. У приймальне відділення стаціонару доставлено хвору у стані психічного збудження. Привертає 

увагу “витрішкуватість” пацієнтки, гіперемія обличчя, деформація шиї у ділянці проекції 

щитоподібної залози. На дотик шкіра гаряча, волога. Температура тіла 40ºС, пульс – 160 уд./хв , 

аритмічний. АТ – 150/100 мм рт. ст. 

20. Хворий К., 62 років,  самостійно звернувся  за медичною допомогою у приймальне відділення 

лікарні. З анамнезу відомо, що працюючи на дачній ділянці, відчув укус невідомої комахи в 

обличчя. Місце укусу почало свербіти, а через 20 хв. з′явився набряк лівої половини обличчя, 

який поступово поширювався на піднебіння та шию. На момент поступлення хворий також 

скаржився на затруднене дихання. 

21. Хворій Д., 27 років, медична сестра у  м′яз плеча ввела ліки, призначені лікарем. Попередня 

проба на чутливість до препарату не проводилась. Після введення препарату місце ін′єкції  

почало свербіти, а через 5 хв. хвора відчула різку загальну слабкість, загрудинний біль. На 

момент огляду: свідомість затьмарена, частота дихання – 30/хв., пульс – 120/хв., слабкого 

наповнення, АТ – 80/50 мм рт. ст.    

22. У хворого К., що лікується в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда, на 9-ту 

добу погіршився стан: раптово відчув появу різкого загрудинного болю стискаючого характеру, 

з′явилось відчуття нестачі повітря. Об′єктивно: хворий блідий, загальмований, часто глибоко 
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дихає, шкіра вкрита холодним липким потом, бліда, акроціаноз. Тони серця ослаблені, 

аритмічні, частота серцевих скорочень – 100 уд./хв., АТ – 70/ 45 мм рт.ст. 

23. Чоловік 67 років  раптово впав на вулиці. При огляді хворий не дихає, свідомість відсутня, 

зіниці розширені, реакція на світло відсутня. Пульсація сонних артерій не виявлена. Тони серця 

не вислуховуються.  

24. У ФАП звернувся чоловік 20 років зі скаргами на підвищення температури тіла до 39ºС, 

загальну слабкість, нежить, сухий кашель, задишку при незначному фізичному навантаженні.  

Батьки хворого 3 дні тому були госпіталізовані з приводу пневмонії, яка виникла на фоні грипу 

А (Н1/N1)    

25. До фельдшера ФАПу звернувся хворий В., 30 років.  Після вживання великої кількості 

цитрусових у хворого виник щільний набряк на обличчі, губах, без свербіння, головний біль, 

“гавкаючий” кашель. Об’єктивно: температура тіла – 37,2 oC , пульс – 76/хв., АТ  – 120/70 мм 

рт.ст. Для якого захворювання характерні вказані симптоми.   

26. До фельдшера здоровпункту звернувся чоловік М., 48 років, зі скаргами на сильний головний 

біль, який виник 2 години тому після стресової ситуації, запаморочення, нудоту, ниючий біль в 

ділянці серця. Об’єктивно: обличчя гіперемійоване, межі серця розширені вліво, АТ – 200/100 

мм.рт.ст. ЧСС 80 уд/хв.  

27. Фельдшера  швидкої допомоги  викликали до чоловіка  Л., 50 років, який скаржиться   на 

інтенсивний пекучий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, який триває понад  1 годину, 

виник після стресової ситуації, не знімається нітрогліцерином. Об’єктивно:  пацієнт 

неспокійний, блідий, на обличчі холодний піт,  Рs – 100/хв., ритмічний, АТ –  125/70 мм.рт.ст., 

тони серця послаблені. ЕКГ – глибокий Q в ІІІ, AVF, ST вище ізолінії,  Т – негативний.  

28. Фельдшера швидкої допомоги викликали до чоловіка  Р., 44 років, у котрого вночі виник біль в 

надчеревній ділянці, нудота, блювання. В анамнезі: звечора вживав алкогольні напої, тому 

вважає, що отруївся, промив шлунок, але біль посилився. Хворіє на хронічний бронхіт, 

стенокардію, палить, систематично вживає алкоголь. ЕКГ – патологічний зубець Q, зубець T – 

негативний. На попередніх ЕКГ подібних змін раніше не було.  

29. Ви фельдшер приймального відділення.  Під час введення протиправцевої вакцини  

пацієнту О., 33 років, з’явилося відчуття жару, нудота, виражена загальна слабість, біль в 

поперековій ділянці та за грудиною.  Об’єктивно: шкіра бліда, Рs- 90/хв., АТ – 80/40 мм.рт.ст. 

Свідомість потьмарена.   

30. До фельдшера здоровпункту звернувся чоловік М., 64 років, зі скаргами на сильний головний 

біль, який виник 2 години тому після стресової ситуації, запаморочення, нудоту, ниючий біль в 

ділянці серця. Об’єктивно: обличчя гіперемійоване, межі серця розширені вліво, АТ – 210/100 

мм.рт.ст. ЧСС 86 уд/хв.  

 

2. Ситуаційні задачі з невідкладних станів з хірургії 

 

– Поставити попередній діагноз; 

– Вказати заходи невідкладної допомоги 

 

1. Хворий раптово відчув біль у животі, який характеризує як „удар ножем”. Положення хворого 

вимушене: з зігнутими і приведеними до живота ногами. На блідому обличчі краплини 

холодного поту. Температура не підвищена. Живіт дещо втягнутий, черевна стінка різко 

напружена. 

2. Хворий з рвано-забійною раною нижньої третини лівої гомілки звернувся в травмпункт. Йому 

промили рану розчином антисептика, краї рани обробили йодонатом і наклали асептичну 

пов’язку; через тиждень після травми хворий почав скаржитись на загальне нездужання, 

посіпування жувальних і мімічних м’язів обличчя, затруднене ковтання. 

3. Робітникові під час ремонту автомашини мотором притиснуло ноги. Через 30-40хв. його 

звільнили від стиснення. Фельдшеру потерпілий заявив, що почуває себе задовільно, біль на  

місці стиснення незначний. Пацієнт хоче продовжувати роботу. При огляді: шкіра бліда, пульс 

частий, слабкого наповнення. Пошкодження шкіри і кісток не виявлено. 
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4. Через 5 діб після ін’єкції магнезії на сідниці у хворої утворився різко болючий інфільтрат, з 

гіперемією шкіри над ним, місцевим підвищенням температури. Пальпаторно визначається 

флюктуація. Температура тіла 37,80С. 

5. В ФАП звернулась хвора зі скаргами на різкий біль в задній ділянці шиї, обмеженість рухів 

головою, загальну слабість, недомагання, втрату працездатності. Підвищена температура тіла. 

Хворіє на протязі 4-х днів. При огляді: задня поверхня шиї набрякла, шкіра синюшно-

багрового кольору, в центрі гіперемії визначається щільний, різко болючий при пальпації 

інфільтрат з множинними вогнищами запалення. При натисканні визначається симптом 

«роси». 

6. В ФАП звернулась жінка зі скаргами на біль в лівій молочній залозі, підвищену температуру 

тіла. Три тижні тому жінка народила дитину, яку годує грудьми. Вважає себе хворою 5 днів 

після того, як в лівій молочній залозі з’явився ледве помітний щільний інфільтрат, який не 

зник після зціджування молока. Дитина відмовилась від грудей. При огляді: ліва молочна 

залоза набрякла, в верхньозовнішньому квадраті відмічається гіперемія шкіри. При пальпації в 

місці гіперемії визначається щільний, різко болючий інфільтрат з ділянками розм’якшення в 

центрі. 

7. В ФАП звернувся хворий з болем в лівому променево-зап’ястному суглобі. Впав на вулиці на 

ліву руку. При обстеженні: лівий променево-зап’ястний суглоб різко набряклий, 

штокоподібний, деформований. При пальпації відмічається різкий біль в проекції променевої 

кістки. Рухи в лівому променево-зап’ястному суглобі різко обмежені, болючі. 

8. На ФАП звернувся хворий М. із скаргами на біль в верхній половині живота, нудоту, блювоту, 

що появились після вживання жирної їжі. При об’єктивному обстеженні: шкіра жовтушного 

кольору, язик обкладений білим налетом. При пальпації в правому підребір’ї пальпується утвір 

розміром 6х8х8см, різко болючий. Симптоми Керра, Ортнера, Георгієвського-Мюссі 

позитивні. 

9. Хворий М., 30 років, в анамнезі – виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Захворів гостро, 

1,5 години тому. Звернулася зі скаргами на гострий біль в животі, неможливість рухатися 

внаслідок посилення болю.  

10. У приймальне відділення лікарні доставлений постраждалий Б., 52 років, через 30 хв. після 

дорожньо-транспортної пригоди. При огляді хворого: виражена підшкірна емфізема на ший, 

обличчі і лівій половині грудної клітки. Шкіра обличчя і слизові ціанотичні. Вени на шиї 

напружені. При пальпації грудної стінки зліва чітко визначається крепітація кісткових 

фрагментів (3-5 ребер. Дихання зліва не прослуховується. Тони серця глухі. АТ - 180/90 

мм.рт.ст.  

11. Чоловік 30 років під час прийому їжі раптово схопився за шию, виник ціаноз, неможливість 

зробити вдих, відсутність голосу, кашлю.  

12. У ФАП звернувся чоловік із скаргами на біль в литках при ходьбі, який зникає після 

відпочинку.  

13. Бригаду «швидкої допомоги» викликали в заміський будинок до жінки, 45 років, яка під час 

праці випадково схопила правою рукою оголений електричний дріт, впала і короткочасно 

втратила свідомість. При огляді: дещо загальмована, дихання почащене, відчуває перебої в 

ділянці серця. На шкірі правої долоні дві плями чорного кольору.  

14. В приймальному покої знаходиться пацієнт Г., 45 років, водій автобуса, який напередодні 

вночі спав у салоні машини із включеним двигуном, щоб зігрітися. Зранку відчув головний 

біль, слабкість, головокружіння, шум у вухах, нудоту. 

15. Влітку на березі водойми сталася надзвичайна подія – один з відпочиваючих почав тонути. 

Рятувальникам вдалось витягнути його з води через 3 хвилини. При огляді – шкірні покриви 

бліді, пульс на променевій артерії не визначається, дихання не вислуховується, зіниці звужені.  

16. Машина «швидкої допомоги» доставила в лікарню хворого з колотою раною правої китиці і 

скаргами на головний біль, загальну слабість, болючість в рані, посіпування м’язів цієї китиці. 

Рану отримав, працюючи на присадибній ділянці три дні тому. 12 годин тому помітив приступ 

судом, які супроводжувались болем в спастично скорочених м’язах. 

17. Після операції по причині кривавлячої виразки 12-палої кишки хворому проводили 

переливання еритроцитарної маси, під час якого було виявлено незначні розлади загального 
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самопочуття, дискомфорт. Після переливання флакону еритроцитарної маси довенно  ввели 10 

мл 10% розчину кальцію хлорида. Через 60 хвилин після трансфузії у хворого різкий озноб з 

підвищенням температури тіла до 39,5С, головний біль, загальна слабість, в’ялість.  

18. До медсестри звернувся хворий із скаргами на біль в правій половині живота, більше в 

здухвинній ділянці, нудоту, одноразове блювання. Захворів 9 годин тому, коли з’явився біль в 

епігастрії, який перемістився в здухвинну ділянку. При огляді язик підсихає, обкладений білим 

налетом, пульс дещо почащений. Пальпація живота болюча в правій здухвинній ділянці. Там 

же позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Кількість лейкоцитів у крові – 10х109/л. 

19. Хвора доставлена у приймальне відділення з приводу різкого болю в животі і поперековій 

ділянці зліва. Біль з’явився раптово. З анамнезу відомо, що подібні приступи були у хворої 

неодноразово. При обстеженні: шкіра бліда, покрита холодним потом. Хвора неспокійна, весь 

час шукає зручного положення. Живіт м’який, при пальпації дещо болючий в лівій половині. 

Сечопуск почащений і малими порціями. Симптом Пастернацького позитивний зліва. 

20. В поліклініку привели хвору з приступом задухи і різкого кашлю. Із слів супроводжуючих під 

час їди хвора глибоко вдихнула, скрикнула і після цого почала задихатися. Обличчя у хворої 

синюшно-багрового кольору, покрито холодним потом. На обличчі вираз страху. Дихання 

затруднене, на відстані чути хрипи. Приступи судорожного кашлю повторюються через 

короткі проміжки часу. 

21. В стаціонар доставлено хворого, якому на роботі придавило ногу колодою. Хворий блідий, 

дещо загальмований. Дихання почащене, поверхневе. Пульс 110 за 1 хвилину, слабий. 

Артеріальний тиск 100/60 мм. рт. ст. В середній третині гомілки розтрощена рана, при 

пальпації відчувається хрускіт кісткових відламків.  

22. Хвора 28 років скаржиться на сильний ріжучий  біль в правому підребір’і та епігастрію з 

іррадіацією в праву лопатку, нудоту. Вважає себе хворою протягом останніх 72 годин. Під час 

больового приступу температура тіла піднялась до 38оС. Стан хворої середньої важкості. Через 

24 години від початку приступу виявлено жовтушне забарвлення шкіри та склер. Пульс – 98 

ударів за хвилину. Язик обкладений брудно-сірим налетом. Живіт при пальпації м’який, 

болючий в правому підребір’і. Жовчевий міхур збільшений. Загальний білірубін крові - 90 

мкмоль/л, жовчні пігменти сечі позитивні. 

23. Хворий на вулиці впав, вдарився головою. Не пам’ятає скільки часу був без свідомості. Було 

одноразове блювання. Скаржиться на головний біль, головокружіння, мигтіння «мушок» перед 

очима. При огляді: свідомість ясна, в обстановці орієнтується, на питання відповідає чітко. 

Пульс 96 ударів за хвилину, ритмічний, задовільного наповнення. Артеріальний тиск в межах 

норми. Дихання почащене. 

24. Хворий 40 років тривалий час хворіє виразковою хворобою шлунка, відмітив, що за останні 2 

дні біль в епігастрії став менш інтенсивним, з’явилась наростаюча загальна слабість, 

головокружіння. Зранку в день огляду хворий піднявся з ліжка, на кілька секунд втратив 

свідомість. Шкірні покриви бліді. При пальпації живіт м’який, в епігастрії - незначна 

болючість. Симптоми подразнення очеревини від’ємні. Ректально – стілець чорного кольору, 

рідкої консистенції. В загальному аналізі крові: гемоглобін - 80 г/л, еритроцити- 3,85 х 1012,  

ШОЕ - 20 мм/год. 

25. В поліклініку звернувся хворий зі скаргами на біль в правій паховій ділянці. Вважає себе 

хворим біля 2 років, після того як вперше помітив вип’ячування в правій паховій ділянці, яке 

його раніше не турбувало. В положенні лежачи вип’ячування самостійно ховалось в черевну 

порожнину. Після підйому тягару, раптово з’явився різкий біль. Вип’ячування вправити в 

черевну порожнину не вдалось. При огляді в правій паховій ділянці є різко болюче 

вип’ячування розмірами з куряче яйце, яке не вправляється в черевну порожнину. Живіт 

м’який, болючий при пальпації в нижніх відділах. 

26. Хвора раптово відчула біль в животі, який характеризує як удар ножем, що супроводжувався 

нудотою та одноразовим блюванням. Положення хворої в ліжку вимушене із зігнутими і 

приведеними до живота ногами. Шкірні покриви обличчя бліді, покриті холодним потом. 

Дихання поверхневе, почащене. Пульс – 100 ударів за хвилину, почащений. Передня черевна 

стінка в правій половині відстає в акті дихання, в правій половині втягнута, різко напружена і 



 17 

болюча, там же –позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. При перкусії печінкова тупість не  

визначається, перистальтичні шуми послаблені. 

27. З місця дорожньо-транспортної пригоди доставлений потерпілий, 21 року. Загальний стан - 

середньої важкості. Неспокійний. У хворого діагностовано відкритий перелом лівої стегнової 

кістки. З рани стегна пульсує кров яскраво червоного кольору. Свідомість збережена. Шкірні 

покриви бліді. АКТ - 110/70 мм рт. ст. Пульс - 100 уд. за хвилину 

28. Хворий 30 років, шахтар, був притиснутий вагонеткою до стіни. Товариші по роботі звільнили 

його від здавлення. Свідомості не втрачав. Через годину потерпілий був доставлений в 

хірургічне відділення. При поступленні скарги на біль в грудній клітці, затруднене ди-хання, 

дворазове блювання. Шкіра голови, шиї і передньої поверхні грудної клітки багрового кольору 

з численними точковими крововиливами. Пульс почащений, слабий, тони серця приглушені. 

При пальпації грудної стінки зліва чітко визначається крепітація кісткових фрагментів (3-5 

ребра). Дихання зліва не прослуховується. Патології органів черевної порожнин   не виявлено. 

29. В дільничну лікарню з місця ДТП доставлено потерпілу. При огляді хвора загальмована, на 

запитання відповідає з затрудненням. Скарги на біль внизу живота і неможливість рухів 

ногами. При пальпації значна болючість в ділянці лобкового зчленування. Осьове 

навантаження підсилює біль, позитивний симптом «прилиплої п’ятки». Шкірні покриви бліді. 

АТ – 90/70 мм рт. ст., пульс – 108 ударів за хвилину. 

30. В лікарню доставлено пацієнта 68 років із скаргами на затруднений сечопуск, відчуття 

неповного спорожнення сечового міхура. При обстеженні після сечопуск притуплення 

перкуторного звука над лобком.  

 

3. Ситуаційні задачі з невідкладних станів з педіатрії 

 

– Поставити попередній діагноз; 

– Вказати заходи невідкладної допомоги 

 

1. Дитина народилася доношеною з масою тіла 3200 г. При огляді: шкірні покриви бліді, слизові 

оболонки ціанотичні. М’язовий тонус знижений, рефлекторна активність знижена. Дихання – 

поодинокі дихальні рухи. Тони серця ослаблені, неритмічні, частота серцевих скорочень 90-

100 за 1 хвилину.  

2. У півторарічного хлопчика під час плачу з’явився ціаноз, шкіра вкрилась холодним потом, далі 

дитина знепритомніла і, зі слів матері, була без свідомості приблизно хвилину. В анамнезі - 

лікування рахіту препаратами вітаміну Д. 

3. Мати двохрічної дівчинки скаржиться на підвищення температури тіла до субфебрильних 

цифр, осиплість голосу, появу сухого “гавкаючого” кашлю, задишку при вдосі, неспокій 

дитини. При огляді – синюшність носогубного трикутника, втягування грудини і міжреберних 

проміжків, слизова ротоглотки гіперемована, дихання дитини часте, шумне. 

4. Хлопчик, 4 роки, хворіє 2-й день. Мати скаржиться на підвищену температуру тіла дитини до 

39,7
0
С на тлі ГРЗ. При огляді  - дитина сонлива, загальмована; шкіра обличчя гіперемована, з 

носа – серозні виділення, спостерігається гіперемія ротоглотки, мигдалики гіпертрофовані, 

задня стінка глотки зерниста. 

5. Дитина віком 7 років мала втрату свідомості, падіння артеріального тиску, ниткоподібний 

пульс, похолодання кінцівок, блідість, ціаноз, холодний піт, зниження температури до 350С. 

6. Мама дівчинки 3-х років годину  помітила що вона проковтнула кілька таблеток невідомих 

ліків. Дитина стала сонливою, блідою, двічі відмічалась блювота, та є позови до блювоти. 

Наявна пітливість долонь та потьмарення свідомості. 

7. Дитина віком 11 місяців раптово перестала контактувати з оточуючими. З’явились: блукаючий 

погляд, рухи очних яблук догори і вбік, закид голови назад, згинання верхніх кінцівок та 

розгинання – нижніх, сповільнення пульсу, зупинка дихання протягом 1 хвилини, поява 

клоніко-тонічних мимовільних скорочень скелетної мускулатури, блідість, акроціаноз. 

8. У хлопчика 10 років після укусу бджоли з’явилась набряклість у параорбітальній ділянці 

обличчя, яка супроводжувалась гіперемією та свербінням.Тенденція до поширення набряку на 

обличчя та шию. 
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9. Дитині 6 років. Скарги на частий рідкий стілець, блювоту. Хворіє 20 годин. Розвинулось 

захворювання після вживання в їжу кондитерських виробів з кремом. Об’єктивно: відмічається 

в’ялість, підвищення температури тіла до 390С, пульс 150 уд. з хвилину, живіт запавший, 

стілець 10 разів на добу, рідкий, зі слизом і прожилками крові.  

10. У дитини 13 років на фоні ревматичної поєднаної вади мітрального клапана з переважанням 

недостатності зявились виражена загальна слабкість, задишка, ціаноз шкірних покривів, 

вологий кашель, при аускультації – різнокаліберні вологі хрипи в нижніх відділах легень, 

тахікардія. 

11. Дитині 5-місячного віку проведено щеплення проти дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту та 

гемофільної інфекції. Через 30 хвилин мама відмітила затруднення дихання у дитини, набряк 

обличчя, розвинулась блювота. Об'єктивно: ЧСС – 138 за 1 хв., ЧД – 44 за 1 хв., АТ – 60/40 мм 

рт.ст., шкірні покриви бліді, вкриті холодним потом, дихання з участю допоміжної 

мускулатури. 

12. Дитина  10 років, хвора на цукровий діабет, отримавши інсулін, не поснідала. Через годину 

появились тремтіння кінцівок, шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом, раптово 

почались судоми.   

13. До фельдшера ФАПу звернувся хлопчик 12 років, який порізав палець склом. Під час 

перев’язки, побачивши кров, хлопчик зблід і раптово втратив свідомість. Пульс 

ниткоподібний, шкірні покриви кінцівок холодні.   

14.  Фельдшера ФАПу, викликали до дитини 12 років. Скарги на охриплість голосу, затруднене 

дихання, біль в горлі під час ковтання, підвищення температури тіла до 38,50С. При огляді 

набряк і гіперемія мигдаликів і піднебінних дужок. На поверхні мигдаликів фібринозний наліт 

білуватого кольору, що важко знімається. 

15. Ви фельдшер ШНМД. У дитини місячного віку після виписки з відділення передчасно 

народжених дітей де вона перебувала на лікуванні з приводу внутрішньочерепної пологової 

травми , раптово виник напад клоніко-тонічних мимовільних скорочень скелетної 

мускулатури, блідість шкірних покривів.   

16. Дитина одного року життя гралася конструктором старшого брата. Раптово стала неспокійна,   

почала плакати, з’явився сильний кашель, ознаки перорального ціанозу. Мати викликала 

бригаду швидкої допомоги, якою дівчинка була направлена в міську клінічну лікарню. 

17. Вас, фельдшера швидкої допомоги, викликали до дівчинки 5 років, яка з батьками вечеряла 

стравою з варених грибів, зібраних у лісі. Скарги на головний біль, нудоту, блювання, біль у 

животі. Об’єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, тони серця приглушені, t - 390С. 

Живіт м’який, болючий в епігастральній ділянці.    

18. Ви приїхали на виклик до дитини 14 років, яка скаржиться на слабкість, млявість, нудоту, 

блювання, біль в епігастральній ділянці. Об’єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, 

тахікардія. Блювотні маси темно-коричневого кольору (у вигляді “кавової гущі”) з  рештками 

їжі. 

19. У дитини віком 10 років після удару м’ячем почалася носова кровотеча.   

20. Народилася дитина  від першої вагітності,перших пологів в термін 42 тижні. Вагітність 

протікала з гестозом першої та другої половини вагітності. Пологи затяжні, навколоплідні води 

зеленого кольору. За шкалою Апгар 2 бали на першу хвилину життя дитини. Відсутня рухова 

активність і рефлекторна діяльність, пульс ниткоподібний 60 в хв, дихання відсутне. 

21. Дитині 4 років після не контрольованого використання інгаляційних β2-адреноміметиків 

спостерігаються: шкіра обличчя бліда з ціанотичним відтінком, переляк в очах, експіраторна 

задишка. Грудна клітка бочкоподібна, участь допоміжної мускулатури в акті дихання. При 

аускультації легень дихальні шуми і хрипи не вислуховуються.  

22. До медпункту літнього табору доставлена дитина 10 років, яку декілька хвилин тому вкусила 

гадюка. Скаржиться на біль в лівій нозі. На боковій поверхні лівої гомілки є дві ранки, навколо 

яких відмічається набряк і гіперемія.  

23. При об’єктивному обстеженні у дитини виявлено ядуху, рефлекторний кашель і клекотання 

при диханні. Шкіра та слизові оболонки блідо-ціанотичні, холодні, вологі. Аускультативно над 

легенями вислуховується велика кількість дрібно- і середньопухирчастих вологих хрипів, 

виділення з рота пінистої, геморагічної  мокроти.   
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24. У хлопчика 8-ми років після екстракції зуба з’явилась масивна кровотеча із лунки через 6 

годин після втручання. Мама помітила погіршення самопочуття дитини та вирішила 

звернутися до стоматологічного хірургічного кабінету.  

25. Дитина 8-ми років скаржиться на головний біль, млявість, сонливість. Хворіє протягом 3 

місяців,  З’явились полідипсія, поліурія, схуднення. В крові рівень глюкози становить 16 

ммоль/л, запах ацетону із рота.  

26. Дитині 8 років хворіє на пневмонію. Стан тяжкий, дитина в’яла, бліда, периоральний ціаноз. 

Експіраторна задишка. В акті дихання беруть участь допоміжні м’язи. Перкуторно над 

легенями коробковий звук. Дихання різко послаблене, сухі свистячі хрипи. ЧД-40 за хв. Межі 

серцевої тупості не розширені. Тони серця приглушені. ЧCC 120 за 1 хв.  

27. У дитини 5 місяців виникли проблеми: часте блювання, випорожнення понад 10 разів на добу, 

кволість, шкіра та слизові бліді, сухі, тім’ячко запале, t 38,50 С, знижений діурез. 

28. У дитини 7 місяців раптово підвищилась температура тіла до 400 С. Фельдшер, прибувши на 

виклик, побачив неправильної форми геморагічні висипання на сідницях та стегнах дитини.На 

огляд дитина нереагує,наявне вимушене положення тіла  на боці . 

29. У дитини 7 років через 2 години після вживання в їжу свіжої полуниці зявились плямисто-

папульозні висипання на обличчі, тулубі, кінцівках, які мають тенденцію до злиття.дитина  під 

час огляду скаржиться на свербіж шкіри . 

30. Дитина, 8 міс, перебуває на штучному вигодовуванні коров'ячим молоком. Мама дитини 

почула голосний крик.Під час  крику виник напад мимовільних скорочень м’язів кінцівок, 

ціаноз, дитина вкрилася липким потом, напад закінчився мимовільним актом сечовипускання. 

На момент огляду: шкіра бліда, виражені лобні горби, зубів немає, на ребрах чотки, О-подібне 

викривлення нижніх кінцівок. 

 

4. Ситуаційні задачі з невідкладних станів з акушерства та гінекології 

 

– Поставити попередній діагноз; 

– Вказати заходи невідкладної допомоги 

 

1. Вагітна П., 25 років, термін вагітності 39 тижнів. Поступила в стаціонар зі скаргами на 

кровотечу. В термінах 28 і 32 тижні відмічались незначні кров’янисті виділення з піхви. Матка 

в нормотонусі. Серцебиття плода приглушене, ритмічне, 110-120 уд/хв. При піхвовому 

дослідженні встановлено: шийка матки закрита, через склепіння пальпується м’яка тканина, 

передлежача частина плода не пальпується, після обстеження кількість кров’янистих виділень 

збільшилась. Крововтрата 200 мл.  

2. Першородяча, 29 років, термін вагітності 38 тижнів. Поступила в акушерське відділення зі 

скаргами на гострий біль по всьому животу, кров’янисті виділення з піхви, 

запаморочення.Пологова діяльність відсутня.Матка болюча, в стані підвищеного тонусу. 

Серцебиття плода глухе, ритмічне 90 - 100 уд./хв. При огляді в дзеркалах виділення з матки 

кров’янисті яскраві у помірній кількості. При піхвовому досліджені шийка матки м’яка, 

зовнішнє вічко пропускає один поперечний палець, передлягає голівка над входом  в малий таз.  

3. Хвора,  22 років, поступила зі скаргами на сильний біль внизу живота, втрату свідомості. 

Затримка місячних на 3 тижні. При огляді слизові бліді, АТ 90/60 мм рт.ст., пульс 98 уд./хв., 

живіт болючий на всьому протязі. Симптоми подразнення очеревини позитивні. В дзеркалах: 

шийка матки синюшна, виділення темно-кров’янисті, помірні. При піхвовому дослідженні тіло 

матки злегка збільшене, розм’якшене; в ділянці лівих додатків визначається щільний утвір 

6x6x5 см., різко болючий, заднє склепіння нависає, болюче.  

4. Породілля, вік 25 роки, народила хлопчика 4000 г. Послід народився цілий, при огляді розривів 

пологових шляхів не виявлено. Через 30 хв з’явились значні кров’янисті виділення з піхви, при 

пальпації знижений тонус матки, відсутній ефект від зовнішнього масажу матки. Крововтрата 

300 мл.  

5. На прийом в жіночу консультацію звернулась вагітна,  22 років. Вагітність перша, 34 тижні.  

Подає скарги на головний біль в ділянці потилиці, мерехтіння мушок перед очима, загальну 

слабкість, набряки. При об’єктивному обстеженні виявлено: виражені набряки нижніх та 
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верхніх кінцівок, передньої черевної стінки, одутловатість обличчя, АТ 180/110 - 190/110 мм рт. 

ст. Гіпертонічна хвороба в анамнезі відсутня.  

6. В акушерський стаціонар каретою швидкої допомоги доставлена вагітна, у якої, зі слів лікаря 

швидкої допомоги при транспортуванні розвинувся напад судом. При огляді: шкіра та видимі 

слизові бліді, вкриті холодним потом, набряки на нижніх та верхніх кінцівках, обличчі. АТ 

180/95 - 190/100 мм. рт. ст., свідомість потьмарена. При зовнішньому акушерському обстеженні 

висота стояння дна матки відповідає 35-36 тижням вагітності, при аускультації серцебиття 

плода вислуховується, тони приглушені, аритмічні, 90 -100 уд./хв.  

7. В пологове відділення поступила роділля зі скаргами на розлитий біль в животі. З анамнезу 

відомо, що дана вагітність друга. Попередня вагітність завершилась операцією кесаревого 

розтину. Регулярні перейми протягом 3-х годин, 15-20 хвилин тому у роділлі виник раптовий 

сильний біль внизу живота, після чого перейми припинились.  Об’єктивно: загальний стан 

роділлі важкий, свідомість потьмарена. Шкіра та видимі слизові бліді, АТ 80/40-70/30 мм.рт.ст., 

пульс 140 уд./хв., нитковидний. При зовнішньому акушерському обстеженні виявлено: контури 

матки чітко не визначаються, симптоми подразнення очеревини різко позитивні, частини плода 

пальпуються окремо від матки, серцебиття плода не вислуховується. Із статевих органів 

виділення кров’янисті, яскраві.  

8. Через 10 хв. після виділення посліду у породіллі, котра родила дитину масою 4200 г, з родових 

шляхів з’явились значні яскраві кров’янисті виділення. Шкіра та видимі слизові звичайного 

кольору. Тони серця звучні, ритмічні. АТ 110/70 мм рт. ст., пульс 76 уд./хв. При зовнішньому 

обстеженні матка щільна, скорочена. При огляді пологових шляхів в дзеркалах виявлено розрив  

шийки матки на 1см справа,  задньої злуки, шкіри промежини.  

9. У дівчини 16 років з'явилися кров'янисті виділення з статевих шляхів, що продовжуються 

протягом 8 днів після 2-місячної затримки. Перші менструації з'явилися 4 місяці назад, тривали 

3 дні через 28 днів, помірні, безболісні. Статеве життя заперечує. Розвиток правильний. Під час 

проведення ректо-абдомінального дослідження патології не виявлено. Гемоглобін - 80 г/л.  

10. Хвора П., 49 років, у якої в анамнезі було 3 нормальних пологів, 2 штучних аборти, без 

ускладнень, протягом останнього року відзначає нерегулярні менструації з затримкою до 2-3 

місяців. Близько 3 тижнів назад з'явилися кров'янисті виділення, що продовжуються по даний 

час. При гінекологічному огляді патології не виявлено. Кров'янисті виділення в помірній 

кількості.  

11. Хвора 38 років звернулася зі скаргами на незначний, тупий біль внизу живота, що з’явився 

сьогодні 3 години назад, незначні кров’янисті виділення протягом останніх 4 днів, 

менструальний цикл не регулярний. При пальпації живіт чутливий у нижніх відділах, 

Температура тіла – 37,2°С, лейкоцитів – 10/109. При гінекологічному огляді: матка  збільшена 

до 8 тижнів вагітності, горбиста, додатки не пальпуються, виділення слизові.  

12. У хворої 45-ти років рясні кров’янисті виділення з піхви протягом двох днів, що призвели до 

погіршення  загального стану. Виникла слабкість, запаморочення, знизився артеріальний тиск 

АТ 100/60 – 90/60 мм рт. ст., пульс 90 уд.хв.  

13. На ФАП доставлена жінка з рясною кровотечею зі статевих шляхів. Травму отримала під час 

падіння. Об'єктивно: під час огляду зовнішніх пологових органів визначається розриви в 

ділянці клітора.  

14. Вагітна 28 років доставлена в стаціонар в коматозному стані. Вагітність І, 34 тижні. Зі слів 

чоловіка у вагітної було 2 напади судом з наступною втратою свідомості. При огляді: 

свідомість відсутня, обличчя набрякле, ціанотичне, відмічається анасарка. АТ 180/110 мм рт. 

ст., пульс 100 уд./хв., Матка в нормотонусі, положення плода поздовжнє, голівка притиснута до 

входу в малий таз. С/б плода звучне, 180 уд/хв.  

15. На приймальний покій звернулась вагітна, термін вагітності 35 тижнів, зі скаргами на набряки, 

головний біль, погіршення зору, що з’явились напередодні. АТ 160/90 – 170/100 мм рт. ст., 

виражені набряки на ногах, животі, обличчі, білок в сечі – 2 г/л.  Під час вимірювання АТ на 

другій руці з’явились судоми.  

16. При поступленні в стаціонар першовагітна в терміні 9 тижнів скаржиться на блювання до 7-8 

разів на добу незалежно від приймання їжі, помірну слинотечу, схуднення на 4 кг, загальну 
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слабість, апатію. Температура тіла 37,4°С, пульс 96 уд. за хв., АТ 100/60 мм рт ст., шкіра і язик 

сухі, діурез зменшений, в сечі виявляється ацетон (++).  

17. Роділля 30 років, п’ята вагітність, другі роди. В анамнезі 3 медичних аборти, після останнього 

двічі проводилось вишкрібання стінок порожнини матки в зв’язку з залишками плодового яйця. 

Годину тому народила дівчинку масою 3200 г, ознаки відокремлення плаценти відсутні, 

кров’янистих виділень немає. Спроба ручного відокремлення плаценти безуспішна.  

18. До акушерки ФАП звернулася першовагітна 32 тижні вагітності зі скаргами на головний біль, 

біль у епігастрії, правому підребір'ї, порушення зору "плівка перед очима", АТ 175/110 мм рт.ст. 

, надряки по всьому тілу. 

19. У відділенні патології пологового будинку у вагітної, яка лежить на спині, раптово виникла 

блідість шкірних покривів, липкий піт, знизився АТ, стало утрудненим дихання. Яка причина 

цього стану?  

20. Акушерка пологового залу відмічає у роділлі раптовий озноб, ціаноз обличчя, біль за 

грудниною, задишку, тахікардію, АТ- 80/60 мм рт.ст.  

21. У приймальне відділення гінекологічного стаціонару, бригадою швидкої допомоги, доставлена 

жінка 28 років із скаргами на різкий біль внизу живота,  короткочасною втратою свідомості 

вдома,  незначними кров’янистими виділеннями із статевих шляхів. Затримка менструації - 

7днів.  

22. Під час пологів у медичному транспорті у роділлі із вузьким тазом, стали надмірно болючі 

перейми. Контракційне кільце на рівні пупка, косо розташоване. Нижній сегмент матки 

болючий при пальпації. Положення плода поздовжнє, голова притиснута до входу в таз. 

Серцебиття плоду приглушене 60/хв.  

23. У хворої 50 років під час огляду в дзеркалах виявлено пухлиноподібний утвір на шийці матки у 

вигляді цвітної капусти. При бімануальному обстеженні з шийки матки почалася профузна 

кровотеча. Яку допомогу потрібно надати?    

24. Фельдшера ФАПу викликано додому до вагітної, у якої виник біль у животі. Вагітність третя, 

36 тижнів, в анамнезі гіпертонічна хвороба. При пальпації матка болюча в ділянці правого 

трубного кута, напружена. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, серцебиття 

140/хв.  

25. До фельдшера ШМД звернулася жінка 20 років зі скаргами на різкий біль внизу живота, що 

іррадіює у пряму кишку, крижі. Була короткочасна втрата свідомості. Об’єктивно: шкіра бліда, 

АР 80/60 мм. рт. ст., пульс 91/хв., затримка менструації 20 днів. Живіт різко болючий у нижніх 

відділах, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний.  

26. До фельдшера ШМД звернулася жінка 52 років зі скаргами на значні кров’янисті виділення із 

статевих органів. Кровотеча триває 7 днів. За останні 6 місяців жінка відмічала порушення 

оваріально-менструального циклу (затримку менструації до 1 місяця).  

27. В пологовий будинок фельдшер ФАПу доставив вагітну у тяжкому стані віком 23 роки. 

Вагітність перша, строк 28 тижнів. Набряки всього тіла, скаржиться на головний біль, А/Т 

180/105 мм рт. ст.  

28. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на ниючий біль унизу живота, що 

періодично підсилюється, температуру – 37,6oC, загальну слабкість. Остання менструація без 

затримки і особливостей. В анамнезі кіста яєчника. Бімануально – матка звичайних розмірів, 

щільна. Рухома, болюча. Біля неї визначається тугоеластичне утворення до 10 см, болюче, 

тугорухоме.  

29. Швидку медичну допомогу викликали до вагітної зі скаргами на головний біль, болі внизу 

живота. Вагітність в терміні 35-36 тижнів. Загальний стан середнього ступеню важкості, шкіра 

бліда, пульс 98/хв. АТ 140/90 мм рт ст. Матка збільшена згідно строку вагітності, напружена, 

асиметрична, болісна при пальпації. Серцебиття плода 160-170/хв., приглушене.  

30. Фельдшером ШМД в гінекологічне відділення доставлена породілля 26 років. На 5 добу після 

пологів почалась маткова кровотеча, яка склала 400 мл. Загальний стан погіршився: 

температура тіла - 36,7oС, пульс – 94/хв., АТ – 90/70 мм рт ст. Матка болісна, дно її на рівні 

пупка. При піхвовому дослідженні: шийка матки розкрита до 4 см, за внутрішнім вічком 

визначається м’яка тканина, згустки крові. 
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5. Ситуаційні задачі з основ охорони праці та охорони праці в галузі. 

 

1. Під час роботи з автоклавом два фельдшера отримали термічні опіки І ступеню обличчя та рук 

парою високої температури. Чи потребує даний випадок спеціального розслідування? 

2. Фельдшер ФАПу отримав травму променевого суглоба лівої руки під час пересування на 

велосипеді, коли їхав на виклик до хворого. Інцидент відбувся у робочий час. Виклик 

зафіксовано у журналі реєстрації. Чи є даний випадок нещасним випадком на виробництві? 

Яким чином проводять розслідування даного випадку і як документально слід оформити його 

результати? 

3. За усним дозволом завідувача відділення міської клінічної лікарні фельдшер з родинних 

обставин відлучився з роботи. За межами території лікарні з ним стався нещасний випадок, 

унаслідок якого він одержав травму, що призвела до інвалідності. Як кваліфікується даний 

нещасний випадок згідно чинного законодавства? За якою формою складається акт у такому 

випадку? 

4. Після закінчення фахового медичного коледжу молодший спеціаліст пропрацював у 

хірургічному відділенні міської клінічної лікарні два роки. У даний час він планує переходити 

у відділення променевої терапії цього ж лікувального закладу. Чи повинен працівник до 

початку роботи у відділенні пройти попереднє спеціальне навчання з охорони праці? 

5. Під час роботи з автоклавом фельдшер відкрив пристрій до закінчення процесу стерилізації, у 

результаті чого стався вибух. Після чого фельдшер отримав чисельні ушкодження м’яких 

тканин і перелом ребер грудної клітки. Лабораторно в крові потерпілого виявлено алкоголь у 

дозі, яка перевищує допустиму. Чи підлягає випадок розслідуванню й обліку, як виробничий? 

За якою формою складають акт після проведеного розслідування? 

6. Студенти медичного коледжу направлені на виробничу практику в інфекційну лікарню. Який 

інструктаж з питань охорони праці вони мають пройти? Які вимоги до правил особистої гігієни 

медичного персоналу в лікарні? 

7. Фельдшер, після виконання внутрішньовенної ін’єкції, проколов використаною голкою з 

кров'ю палець. Якими повинні бути дії фельдшера для уникнення зараження гемо-контактною 

інфекцією? 

8. У пологовому будинку оголошено карантин з грипу. Які вимоги до загальної та особистої 

гігієни медичного персоналу? Перелічіть основні заходи, що мають застосовуватись для 

запобігання розповсюдження інфекції у пологовому будинку. 

9. Фельдшер, що працює в хірургічному відділенні, проводить перев’язки післяопераційним 

пацієнтам, внутрішньовенні ін'єкції. Працівник скаржиться на частий головний біль, 

виснаження, що не компенсується повноцінним харчуванням та сном, легкою нудотою, що 

часто виникає наприкінці робочої зміни. Під час тривалого відпочинку його стан значно 

покращується. Які виробничі чинники викликають такі порушення? 

10. Фельдшер працює в хірургічному відділенні, його викликали для асистування під час 

проведення операції. Яким чином він має потрапити в операційний блок та до операційної, які 

вимоги до його особистої гігієни? 

11. Фельдшер направлений на роботу у туберкульозний диспансер. До його посадових обов’язків 

належатиме: виконання внутрішньовенних та внутрішньом’язових ін’єкцій, супровід хворих на 

фізіотерапевтичні процедури, допомога по догляду за важкохворими. Які виробничі фактори 

впливають на здоров’я молодшого спеціаліста? До розвитку яких професійних захворювань це 

може призвести? 

12. Під час транспортування хворого у пацієнта запаморочилась голова. Падіння пацієнта не 

уникнути. Які Ваші рекомендації медичному працівнику у даному випадку? 

13. Вам необхідно оцінити проект операційної та дати рекомендації щодо розташування, 

освітлення і навести приклад оптимальних параметрів мікроклімату. 

14. Поділіть приміщення операційного блоку на зони з відповідними режимами роботи та 

охарактеризуйте ці зони. 

15. Вам необхідно розробити план прибирання операційного блоку. Наведіть види прибирання та 

охарактеризуйте їх. 
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16. Фельдшер, перебуваючи на чергуванні в психо-неврологічній лікарні, був покусаний хворим, 

деякі укуси з порушенням цілісності шкіри. Якими мають бути дії фельдшера для запобігання 

зараження гемо-контактною інфекцією? Чи вважається цей випадок виробничим? Порядок 

обліку даного випадку. Чи підлягає даний випадок розслідуванню? 

17. З медичним працівником трапився нещасний випадок на робочому місці, що може привести до 

інфікування гемо-контактною інфекцією (наприклад – ВіЛ). Як встановити зв'язок між 

інфікуванням гемо-контактною інфекцією та професійною діяльністю лікаря? (Реєстрація 

аварій, спостереження за потерпілим та заходи щодо запобігання професійному зараженню). 

18. Асистуючи під час операції в очі фельдшеру потрапила біологічна рідина з домішками крові 

ВіЛ-інфікованого пацієнта. Якими мають бути дії працівника для запобігання зараженню гемо-

контактною інфекцією? 

19. Під час проведення аналізу біологічного матеріалу ВіЛ-інфікованого пацієнта на слизову 

оболонку ротової порожнини фельдшера потрапила біологічна рідина з домішками крові. 

Якими мають бути його дії для мінімізації можливості зараження гемо-контактною інфекцією? 

20. Вам необхідно провести цільовий інструктаж медичного працівника, що приступає до роботи в 

інфекційну лікарню. Вкажіть, що заборонено робити персоналу у даному закладі? 

21. Під час проведення дезінфекції трапився нещасний випадок: дезінфікуючий розчин потрапив в 

очі медичному працівникові. Опишіть алгоритм дій лікаря, спрямований на запобігання 

негативних наслідків аварії. 

22. Вам необхідно провести забір мокротиння у хворого на туберкульоз. Які засоби 

індивідуального захисту Вам слід для цього використати? 

23. У лаборанта під час аналізу на виявлення палички Коха розбились пробірки з мокротинням та 

суспензією, тобто трапились аварії «першого» та «другого» типів. Опишіть орієнтовний план 

дій у цьому випадку. 

24. Фельдшер отримав струс головного мозку під час догляду за агресивним психічнохворим 

пацієнтом. Чи вважається цей випадок нещасним? Порядок обліку даного випадку. Чи підлягає 

даний випадок розслідуванню і за якою формою складається акт у разі, якщо проводиться 

розслідування? 

25. Перебуваючи у психо-неврологічному закладі пацієнту призначено обмежений режим догляду. 

Перелічіть заходи, які виключають виникнення небезпеки для хворого та медперсоналу. 

26. Ви, зайшовши до приміщення хімічної лабораторії, побачили непритомного лаборанта. 

Наведіть алгоритм необхідних дій з порятунку постраждалого та засоби індивідуального 

захисту, що необхідно застосувати у даному випадку. 

27. Під час проведення роботи у хімічній лабораторії працівнику в очі потрапила хімічна 

речовина. Наведіть алгоритм необхідних дій першої долікарської допомоги. 

28. Наведіть алгоритм дій медичного працівника під час використання лікарських речовин – 

роздачі таблеток, виконання ін’єкцій. 

29. Наведіть алгоритм необхідних дій першої долікарської допомоги, якщо є підозра у пацієнта 

анафілактичного шоку. 

30. При проходженні виробничої практики молодшими спеціалістами студент був травмований 

(перелом руки) у сквері лікувально-профілактичного закладу. Якого характеру даний 

нещасний випадок, пояснити? Який склад комісії з розслідування? 

31. Під час проведення практичного заняття в лікувально-профілактичному закладі студент 

відпросився у викладача (усно, привід – сімейні обставини) і по дорозі додому отримав травму. 

Якого характеру даний нещасний випадок, пояснити? Хто відповідальний? 

32. У зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва працівника відправляють додому. Під час 

проходження по території підприємства він вмирає. Чи повинно проводитися спеціальне 

розслідування такого випадку? 

33. Жінка, 29 років, працює у зуботехнічній лабораторії з ливарною установкою, яка проводить 

литво зубних протезів упродовж 3 років. Поскаржилася на погіршення стану завідувачу 

зуботехнічної лабораторії на сильний головний біль та явища втоми, кровоточивість ясен, 

останні 3 місяці відмічає надмірні менструації та збільшення їх частоти (через кожні 2 тижні). 

Завідувач порадив звернутися до дільничного лікаря за місцем проживання. Характеристика 

умов праці: робоче місце знаходиться в окремому погано вентильованому приміщенні. 
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Витяжна вентиляція є, але в непрацюючому стані. За даними лабораторного дослідження вміст 

свинцю в 17 раз перевищує рівень ГДК. Спецодяг та засоби індивідуального захисту не 

використовуються. Дайте гігієнічну оцінку діям керівника структурного підрозділу, поставте 

діагноз та обґрунтуйте правильні подальші дії. 

34. Після одержання повідомлення про нещасний випадок на виробництві власником підприємства 

було призначено комісію для  розслідування. У склад комісії ввійшли: власник підприємства, 

інспектор з пожежної охорони та представник профспілкової організації. Комісія впродовж 5 

діб з моменту події обстежила місце нещасного випадку, опитала очевидців, вивчила умови 

праці і засоби виробництва, розробила заходи профілактики, оформила акт результатів 

розслідування. Чи є повним склад комісії? Яке порушення допустила комісія при розслідуванні 

нещасного випадку? Хто повинен входити до складу комісії з розслідування нещасного 

випадку? 

35. Після закінчення медичного університету випускника направлено на роботу у хоспіс (лікарня 

допомоги невиліковно хворим). Які виробничі фактори впливатимуть на здоров’я медичного 

працівника? До розвитку яких професійних захворювань це може призвести? 

36. Під час проведення в лабораторії досліджень медичному працівнику в очі потрапила 

біологічна рідина (наприклад, досліджувана кров). Наведіть алгоритм необхідних дій першої 

долікарської допомоги. 

37. Медичний працівник фізіотерапевтичного кабінету повинен провести процедуру хворому. 

Підключаючи прилад до електромережі, відчув судомне, ледь чутне скорочення м’язів. Під час 

огляду приладу виявлено пошкодження ізоляції електрошнура .Що призвело до виникнення 

аварійної ситуації? Яка ступінь тяжкості електричного удару? Наведіть правила техніки 

безпеки у процесі користування електроприладами. 

38. Під час проведення залікового заняття з пожежної безпеки на запитання про основні обов’язки 

керівника щодо гарантування пожежної безпеки завідувачка аптеки назвала такі: 

- організація навчання працівників з питань пожежної безпеки; 

- проведення службових розслідувань випадків пожеж. 

Чи повною є така ВІДПОВІДЬ? Якщо ні, то доповніть її. 

39. Медичний працівник тривалий час ухиляється від проходження медичного огляду, 

аргументуючи це сімейними обставинами. Які передбачені заходи впливу на працівників, що 

навмисно ухиляються від проходження обов'язкових медичних оглядів? 

40. Вам необхідно оцінити проект операційної та дати рекомендації щодо розташування, 

освітлення і навести приклад оптимальних параметрів мікроклімату. 

 

 

6. Вирішення завдань з військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій. 

1. Аптечка медична зальновійськова: її склад медико-тактична характеристика. 

2. Техніка накладання джгута типу Есмарха, показання для його застосування. 

3. Техніка накладання турнікету типу САТ, показання для його застосування . 

4. Техніка застосування ізраїльського бандажу на рану при пораненні плеча. 

5. Техніка тампонади рани за допомогою гемостатичного бинта QUIKCLOT. 

6. Спосіб відкриття дихальних шляхів у тяжкопоранених при масових ураженнях. 

7. Оцінка стану дихання у важкопораненого під час первинного огляду. 

8. Діагностика клінічної смерті на місці виклику. Алгоритм BLS. 

9. Техніка застосування назофарингеального повітроводу , показання. 

10. Методика переведення пораненого у стабільне бокове положення. 

11. Способи іммобілізації нижньої кінцівки при відкритому переломі обох кісток гомілки. 

12. Транспортна іммобілізація потерпілому при підозрі на спінальну травму. 

13. невідладної медичної допомоги потерпілому при відкритому пневмотораксі в зоні укриття. 

14. Невідкладна медична допомога пораненому в жовтій зоні при випадінні петель кишківника. 

15. Транспортна іммобілізація при підозрі на перелом кісток тазу. 
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