
 

В І Т А Є М О  

учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської  

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

 

Конкурс з надання першої долікарської допомоги «Рятівник»  

   (старша вікова група) 

 

Рій  _____________________________________________________________ 

Заклад освіти  ___________________________________________________ 

Громада  ________________________________________________________ 

 

1. Масивною (критичною) називають кровотечу: 

а)  капілярну кровотечу; 

б)  таку кровотечу, яка є загрозливою для життя людини; 

в)  будь яку кровотечу. 

Відповідь - …….. 

 

2. Тактична медицина — це: 

   

а) надання першої медичної допомоги в умовах бойових дій; 

б) проведення операційного втручання пораненому в умовах госпіталю; 

в) реабілітація пораненого.  

Відповідь - …….. 

 

3. Ознаки, які свідчать про наявність у пораненого масивної 

кровотечі: 

 

а) пляма крові на одязі; 

б) наявність синця в ділянці травми; 

в) інтенсивне просякання кров’ю одягу або пов’язки в ділянці рани. 

Відповідь - …….. 

 

4. Під час бойових дій виділяють 3 етапи (зони) надання домедичної 

допомоги:  

 

а) під вогнем (жовта зона);  

        в тактичних умовах — сектори укриття (червона зона); 



 

       під час тактичної евакуації (зелена зона); 

б) під вогнем (червона зона);  

        в тактичних умовах — сектори укриття (зелена зона);  

        під час тактичної евакуації (жовта зона); 

в) під вогнем (червона зона);  

       в тактичних умовах — сектори укриття (жовта зона);  

       під час тактичної евакуації (зелена зона). 

Відповідь - …….. 

 

5. Обсяг домедичної допомоги у червоній зоні  під вогнем 

противника: 

 

а) використання джгута для зупинки кровотечі з ран кінцівок; якнайшвидше  

переміщення пораненого в безпечне місце; 

б) використання джгута для зупинки кровотечі з ран кінцівок, накладання 

тиснучих пов’язок та тампонаду рани кінцівок кровозупинними засобами; 

якнайшвидше переміщення пораненого в безпечне місце; 

в) використання джгута для зупинки кровотечі з ран кінцівок;  забезпечення 

прохідності дихальних шляхів; якнайшвидше переміщення пораненого в  безпечне 

місце. 

Відповідь - …….. 

 

6. Первинний огляд, це:  

      

а) ретельний огляд, при якому пораненого оглядають з голови до ніг, та 

спереду назад; 

б) огляд спрямований на виявлення загрозливих для життя станів і їх 

усунення; 

в) огляд місця події. 

Відповідь - …….. 

 

7. Усі відкриті рани грудної порожнини та/або рани, що всмоктують 

повітря, слід: 

а) закрити тиснучою пов’язкою; 

б) закрити стерильною серветкою;  

в) негайно герметизувати спеціальною наклейкою з клапаном або без клапана. 

Відповідь - …….. 

 



 

 

8. Опік І ступеню: 

 

а) сильний біль із інтенсивним почервонінням, відшаруванням епідермісу з 

утворенням червоних, вологих пухирів, наповнених прозорою чи каламутною 

рідиною, які блідніють під час натискання; 

б) почервоніння шкіри, набряклість і біль, без пухирів; 

в) суха поверхня шкіри, що не блідне при натисканні. 

Відповідь - …….. 

 

9. Опік ІІІ ступеню: 

 

а) почервоніння шкіри, набряклість і біль, без пухирів; 

б) сильний біль із інтенсивним почервонінням, відшаруванням епідермісу з 

утворенням червоних, вологих пухирів, наповнених прозорою чи каламутною 

рідиною, які блідніють під час натискання; 

в) суха біла або червона з тромбозом судин поверхня шкіри, під якою 

перебувають ушкоджені тканини. 

Відповідь - …….. 

 

10. Опік ІІ-а ступеню: 

 

а) сильний біль із інтенсивним почервонінням, відшаруванням епідермісу з 

утворенням червоних, вологих пухирів, наповнених прозорою чи каламутною 

рідиною, які блідніють під час натискання; 

б) суха поверхня шкіри, що не блідне при натисканні; 

в) почервоніння шкіри, набряклість і біль, без пухирів. 

Відповідь - …….. 

 

11. «Золота година» - це: 

а) час надання допомоги з моменту прийому постраждалого в стаціонар до 

оперативного втручання та зупинки кровотечі; 

б) час на обідню перерву; 

в) 1 година після отримання травми і початку кровотечі за яку слід провести 

всі необхідні втручання для врятування потерпілого.    

Відповідь - …….. 

 

 



 

 

12. Для зупинки кровотечі в індивідуальній аптечці бійця є: 

 

а) кровоспинний джгут САТ, ізраїльський бандаж, гемостатичний бинт; 

б) кровоспинний джгут САТ, тактичні ножиці; 

в) гемостатичний бинт, оклюзійна пов’язка. 

Відповідь - …….. 

 

13. Пораненому при відкритому пневмотораксі наклали суцільну 

оклюзійну пов’язку. У нього розвинувся напружений пневмоторакс. Ваші дії: 

 

а) відклеїте край оклюзійної пов’язки; 

б) дасте кисень; 

в) надасте зручне положення.  

Відповідь - …….. 

 

14. Постраждалий отримав опік гомілки. Шкіра суха, червоного, 

місцями білого та чорного кольору, при доторканні неболюча та нечутлива, не 

блідне при натисканні. Це опік: 

 

а) ІІ-б ступеня; 

б) ІІІ ступеня; 

в) ІІ-а ступеня. 

Відповідь - …….. 

 

15. Термічні опіки – виникають у результаті дії: 

а) хімічних (кислот, лугів) агентів на поверхню тіла людини; 

б) радіації на поверхню тіла людини; 

в) високої температури на поверхню тіла людини. 

Відповідь - …….. 

 

16. Постраждалий отримав опік обох ніг ІІІ ступеня. У нього: 

а) глибокий опік, площа якого становить 18% поверхні тіла; 

б) поверхневий опік, площа якого становить 36% поверхні тіла; 

в) глибокий опік, площа якого становить 36% поверхні тіла. 

Відповідь - …….. 

 



 

17. Принцип визначення площі опіку за “правилом дев’яток”  

(Уоллеса)  ґрунтується на тому, що: 

 

а) вся поверхня тіла поділяється на ділянки, площа яких кратна 9% поверхні 

тіла; 

б) вся поверхня тіла поділяється на ділянки, площа яких кратна 18% поверхні 

тіла; 

в) вся поверхня тіла поділяється на ділянки, площа яких кратна 1% поверхні 

тіла. 

Відповідь - …….. 

 

18. Якщо у постраждалого, який у свідомості, опіки третього ступеня, 

Ви, при наданні домедичної допомоги: 

 

а) накриєте місце опіку чистою, стерильною серветкою; 

б) якщо є пухирі, проколете їх, та знімете плівку, змастите опікову поверхню 

маззю, та накладете стерильну пов’язку; 

в) обробите місце опіку спиртовим розчином йоду, накладете стерильну 

пов’язку. 

Відповідь - …….. 

 

19. Мінно-вибухова травма (МВТ) — це: 

 

а) травма спричинена вогнепальною зброєю; 

б) травма спричинена падінням з висоти; 

в) вогнепальна травма, що виникає в людини внаслідок імпульсного впливу 

комплексу   вражаючих факторів вибуху мінних боєприпасів.  

Відповідь - …….. 

 

20. Перелом – це: 

 

а) стійке зміщення суглобових поверхонь однієї відносно іншої, з виходом однієї 

суглобової поверхні через розрив капсули; 

б) порушення цілості кістки внаслідок дії різних факторів; 

в) ушкодження тканин із частковими розривами їх і збереженням 

анатомічної цілісності. 

Відповідь - …….. 


