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Циклова комісія природничих дисциплін 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

З дисципліни 

 Основи медичних знань 

Курс ІІІ 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Освітній рівень  Молодший спеціаліст 

Освітня програма Дошкільна освіта  

Форма проведення: письмова  

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  
тестові завдання – 20 балів; 

виконання практичного завдання – 20  балів. 

Орієнтовний перелік тем, за якими складені тестові завдання: 
1. Охорона здоров’я підростаючого покоління – невід’ємна складова в системі 

навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. 

2. Догляд за  здоровою та хворою дитиною. 

3. Профілактика порушень слуху, зору та опорно-рухового апарату у дітей та шкірних 

інфекцій 

4. Основні принципи застосування лікарських препаратів. 

5. Основи епідеміології та імунології. Інфекційні хвороби, що набули статусу 

соціальних. 

6. Дитячі інфекційні хвороби. Харчові інтоксикації. Отруєння небезпечними 

речовинами 

7. Невідкладні стани при захворюваннях дітей та дорослих. ДМД при невідкладних 

станах, що виникають при захворюваннях внутрішніх органів 

8. Невідкладна само- і взаємодопомога при загрозливих для життя станах 

Перелік практичних завдань: 

1. Складіть перелік заходів долікарської медичної допомоги при гострому гастриті.  

2. Складіть санбюлетень з профілактики туберкульозу. 

3. Складіть алгоритм дій при наданні першої допомоги постраждалому на воді. 

4. Складіть перелік заходів з профілактики короткозорості  у дітей. 

5. Складіть перелік заходів із профілактики інфекційних захворювань у дітей 

середньої групи дитячого садочка. 

6. Підготуйте пам'ятку для куточка здоров'я про коросту. 

7. Складіть пам’ятку для батьків з профілактики дифтерії у дітей дошкільного віку. 

8. Складіть алгоритм дій при наданні першої долікарської допомоги  постраждалому з 

відкритим переломом променевої кістки.  

9. Складіть перелік профілактичних заходів для дітей, які були в контакті з хворою на 

кашлюк дитиною. 

10. Складіть алгоритм дій при наданні першої долікарської допомоги постраждалому з 

опіком ІІ ступеня. 

11. Складіть алгоритм дій при наданні першої долікарської  допомоги постраждалому з 

обмороженням ІІ ступеня. 

12. Складіть алгоритм дій при наданні першої долікарської допомоги постраждалому з 

опіком обличчя соляною кислотою. 

13. Складіть алгоритм дій при наданні першої допомоги постраждалому з опіком 

кистей рук  лугом. 



14. Складіть алгоритм дій при наданні першої допомоги постраждалому з травмою 

хребта. 

15. Складіть алгоритм дій при наданні першої долікарської допомоги постраждалому, 

котрого уразило струмом.  

16. Складіть алгоритм дій при наданні першої долікарської допомоги постраждалому з 

тепловим ударом. 

17. Складіть перелік профілактичних заходів для дітей, які були в контакті з хворою на 

вітряну віспу дитиною. 

18. Складіть перелік профілактичних заходів для дітей, які були в контакті з хворою на 

коросту дитиною. 

19. Розробіть план санітарно-оздоровчих заходів з профілактики гельмінтозів. 

20. Розробіть комплекс заходів по догляду за дітьми, що мають алергічні 

захворювання шкіри. 

21. Підготуйте пам'ятку для куточка здоров'я з профілактики гастриту. 

22. Розробіть комплекс процедур по загартуванню водою для дітей середньої групи.  

23. Складіть пам'ятку для батьків «Профілактика неврозів у дітей». 

24. Розробіть комплекс процедур по загартуванню повітрям для дітей середньої групи.  

25. Розробіть комплекс протиепідемічних заходів, при виявленні скарлатини в групі 

дитячого садочка 

26. Складіть перелік профілактичних заходів для дітей, які були в контакті з хворою на 

сальмонельоз дитиною. 

27. Складіть пам’ятку для батьків з профілактики порушень постави. 

28. Складіть пам’ятку для батьків з профілактики гострих захворювань дихальної 

системи 

29. Складіть пам’ятку для батьків з профілактики гострих захворювань сечовивідної 

системи. 

30. Складіть пам’ятку для батьків з профілактики гельмінтозів у дітей. 

                                                                           
Екзаменатор     ___________________  Пиндюра І.П. 

                                                      Підпис 

Голова циклової комісії   ________ _____________Глухенька Л.М. 

                                                          Підпис 

 

 


