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Прадмова
Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці 

з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Планаванне прапаноўвае настаўніку прыкладнае размеркаванне вучэбнага 
часу паўрочна на вывучэнне пэўных пытанняў. У працэсе работы педагог можа 
ўнесці свае карэктывы ў планаванне ў залежнасці ад асаблівасцей канкрэтнага 
класа. Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены 
на ўроку.

Планаванне складзена з разліку 65 вучэбных гадзін (з іх 30 гадзін — меды-
цынская практыка) у 10 класе і 35 вучэбных гадзін у 11 класе.

Для вывучэння тэм, адлюстраваных у каляндарна-тэматычным планаванні, 
рэкамендуецца выкарыстоўваць сшыткі:

• Баршчэўская, А. В. Медыцынская падрыхтоўка. 10 клас : сшытак для прак-
тычных работ : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай 
навучання / А. В. Баршчэўская. Мінск : Аверсэв, 2017.

• Баршчэўская, А. В. Медыцынская падрыхтоўка. 11 клас : сшытак для прак-
тычных работ : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай 
навучання / А. В. Баршчэўская. Мінск : Аверсэв, 2017.
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10 КЛАС
(35 г)

№  
вучэб-

нага за-
нятку 
і дата 

правя -
дзення

Тэма вучэбнага занятку,
асноўныя пытанні зместу 

Мэты вывучэння тэмы  
вучэбнага занятку

Характарыстыка асноўных 
відаў і спосабаў  

дзейнасці

Дамашняе
заданне

1 2 3 4 5

1 Мэты і задачы медыцынскай пад-
рыхтоўкі
— Мэты і задачы курса
— Комплекс мерапрыемстваў са-
ма- і ўзаемадапамогі
— Ацэнка характару паражэнняў 
і ступені цяжкасці стану пацярпе-
лага (прытомнасць, пульс, дыхан-
не, рэакцыя зрэнкі на святло)
— Аб’ём аказання першай дапамо-
гі пацярпелым

Фарміраванне  станоўчых  адно-
сін  да  вывучэння  медыцынскай 
падрыхтоўкі; пералік важнейшых 
задач, якія пастаўлены перад ме-
дыцынскай  падрыхтоўкай;  азна-
ямленне  з  комплексам  мерапры-
емстваў  сама-  і  ўзаемадапамогі, 
аб’ёмамі аказання першай дапамогі 
пацярпелым; раскрыццё значэння 
ведаў і ўменняў па медыцынскай 
падрыхтоўцы для захавання і ўма-
цавання здароўя, гарманічнага фі-
зічнага і духоўнага развіцця падра-
стаючага пакалення 

Уводная гутарка аб мэ-
тах  і задачах, прадмеце 
вывучэння  медыцын-
скай падрыхтоўкі; рабо-
та з рознымі крыніцамі 
інфармацыі; удзел у ды-
скусіі па праблемных сі-
туацыях

Уводзіны

Першая дапамога пры траўмах і няшчасных выпадках (23 г)

2
3

Агульныя прынцыпы аказання 
першай дапамогі
— Непрытомнасць.  Прычыны 
страты прытомнасці
— Першая дапамога пры раптоў-
най страце прытомнасці

Разгляд прычын страты прытомна-
сці; вывучэнне прыёмаў правядзен-
ня рэанімацыйных мерапрыемстваў 
хворым і пацярпелым; вывучэнне 
паказанняў да правядзення рэані-
мацыі; вывучэнне асаблівасцей ака-

Тлумачэнне  вучэбнага 
матэрыялу аб асаблівас-
цях аказання першай да-
памогі ў экстрэмальных 
сітуацыях з дэманстрацы-
яй плакатаў; інструктаж 

§ 1.1

5

Працяг

1 2 3 4 5

— Прыметы жыцця і смерці
— Паказанні да рэанімацыі
— Рэанімацыйныя  мерапры-
емствы 
— Іншароднае цела ў дыхальных 
шляхах: сімптомы,  асаблівасці 
аказання першай дапамогі
— Транспарціроўка пацярпелых
— Практычная работа № 1
«Вывучэнне методыкі правядзе-
ння штучнай вентыляцыі лёгкіх 
і непрамога масажу сэрца»

зання першай дапамогі пацярпелым 
пры  пападанні  іншароднага  цела 
ў  дыхальныя  шляхі;  авалоданне 
навыкамі транспарціроўкі хворых 
або пацярпелых

па  выкананні  практы-
чнай  работы;  выканан-
не  практычнай  работы 
(правядзенне  штучнай 
вентыляцыі лёгкіх і не-
прамога  масажу  сэрца 
на манекене); работа з ву - 
чэбным  дапаможнікам, 
табліцай і інструкцыяй; 
рашэнне сітуацыйных 
задач; выкананне задан-
няў у сшытках для прак-
тычных работ

4 Раны
— Паняцце «рана»
— Першая дапамога пры ранен-
нях
— Магчымыя ўскладненні пасля 
раненняў

Фарміраванне  паняцця  аб  ране;  
азнаямленне з магчымымі ўскладне-
ннямі пасля ранення; разгляд кла-
сіфікацыі ран; вывучэнне алгары-
тму аказання першай дапамогі пры 
раненнях

Вуснае апытанне; тлума-
чэнне вучэбнага матэры-
ялу аб асаблівасцях ака-
зання першай дапамогі 
пры розных відах ранен-
няў; дэманстрацыя мето-
дыкі абыходжання з пе- 
равязачным матэрыялам 
(бінты, вата, лейкапла-
стыр і др.)

§ 1.2.1

5
6

Крывацёкі
— Паняцце «крывацёк»
— Віды  крывацёкаў:  вонкавы 
і ўнутраны, капілярны, артэры-
яльны, вянозны, змешаны

Фарміраванне паняцця аб крывацё-
ку і яго відах; вывучэнне спосабаў 
часовага спынення крывацёку; раз-
гляд асаблівасцей спынення наса-
вога крывацёку 

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; тлумачэн-
не вучэбнага матэ рыялу 
з элементамі дэманстра-
цыі аб відах крывацёкаў

§ 1.2.2
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Працяг

1 2 3 4 5

— Спосабы  часовага  спынення 
крывацёку
— Носавы крывацёк
—  Практычная работа № 2
«Вывучэнне  правіл  накладан-
ня  кроваспыняльнага  жгута 
(закруткі) на сцягно і плячо»

і  спосабах  іх  спынення; 
інструктаж  па  выкана-
нні  практычнай  рабо-
ты;  выкананне  практы-
чнай работы (адпрацоў-
ка  практычных  навы-
каў  па  накладанні  кро-
васпыняльнага  жгута 
і  закруткі);  дэманстра-
цыя табліц; праца ў парах; 
выкананне  заданняў 
у сшытках для практыч-
ных работ

7
8

Перавязачны матэрыял. Правілы 
накладання павязак
—  Перавязачны матэрыял
— Агульныя правілы накладання 
мяккай бінтавой павязкі
— Правілы выкарыстання падру-
чнага матэрыялу для накладання 
павязак
—  Практычная работа № 3
«Ускрыццё індывідуальнага пе-
равязачнага пакета. Накладанне 
першаснай  асептычнай  павязкі 
на розныя вобласці цела»

Вывучэнне агульных правіл накла-
дання  павязак;  разгляд  асабліва-
сцей  выкарыстання  падручнага 
матэрыялу  для  накладання  па-
вязак; фарміраванне практычных 
навыкаў і ўменняў па накладанні 
пацярпеламу розных відаў павязак

Вуснае апытанне; тлума-
чэнне  агульных  правіл 
накладання павязак з дэ-
манстрацыяй  плакатаў, 
індывідуальнага  пера-
вязачнага пакета і пера-
вязачных  матэрыялаў; 
інструктаж па выканан-
ні  практычнай  работы; 
выкананне  практычнай 
работы;  работа  ў  парах 
па  накладанні  павязак 
на галаву, перадплечча, 
локцевы,  каленны,  га-
лёнкаступнёвы суставы;

§ 1.3

7

Працяг

1 2 3 4 5

выкананне  заданняў 
у сшытках для практыч-
ных работ

9
10

Пашкоджанні мяккіх тканак, су-
ставаў і касцей
— Віды і характарыстыка пашко-
джанняў
— Удары мяккіх тканак
— Расцяжэнні і разрывы звязак, 
сухажылляў і мышцаў
— Вывіхі
— Алгарытм аказання першай да-
памогі
— Траўматычны  таксікоз  (сін-  
дром працяглага сціскання), ака-
занне першай дапамогі на месцы 
здарэння
— Правілы выцягвання пацярпе-
лага з завалаў

Фарміраванне ўяўлення аб пашко-
джаннях мяккіх тканак, суставаў 
і  касцей;  азнаямленне  з  асаблі-
васцямі  і  асноўнымі  прыметамі 
пашкоджанняў;  вывучэнне  алга-
рытму аказання першай дапамогі 
пры пашкоджаннях; разгляд аса-
блівасцей аказання першай дапа-
могі пры траўматычным таксікозе 
(сіндроме працяглага сціскання)

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; удзел у гу-
тарцы; аналіз экстрэма-
льных  сітуацый;  запаў-
ненне табліцы «Першая 
дапамога  пры  пашко-
джаннях мяккіх тканак, 
суставаў і касцей»

§ 1.4

11 Пераломы 
— Паняцце аб пераломах
— Віды і прыметы пераломаў
— Асаблівасці пераломаў у дзя-
цей і дарослых
— Траўматычны шок пры пера-
ломах
— Траўмы  пазваночніка  з  паш-
коджаннем  і  без  пашкоджання 
спіннога мозга

Фарміраванне  паняцця  аб  пера-
ломах  касцей;  вывучэнне  відаў 
пераломаў касцей; разгляд асаблі-
васцей пераломаў у дзяцей і даро-
слых; азнаямленне з асаблівасцямі 
траўматычнага шоку пры перало-
мах;  фарміраванне  ўяўлення  аб 
асаблівасцях траўм пазваночніка

Вуснае  апытанне;  тлу-
мачэнне вучэбнага ма тэ-
рыялу  аб відах перало-
маў, аб асаблівасцях пе-
раломаў  у  дзяцей  і  да-
рослых; праца з тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка 
і складанне схемы «Віды 
пераломаў»

§ 1.5
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Працяг

1 2 3 4 5

12
13

Аказанне першай дапамогі пры 
пераломах
— Першая  дапамога  пры  пера-
ломах
— Сродкі імабілізацыі
— Правілы імабілізацыі
— Асаблівасці накладання шын 
пры  пераломах  касцей  верхніх 
канечнасцей
— Асаблівасці накладання шын 
пры пераломах касцей ніжніх ка-
нечнасцей
— Правілы транспарціроўкі па-
цярпелых з пашкоджаннем гала-
вы і пазваночніка
— Практычная работа № 4
«Вывучэнне правіл імабілізацыі 
верхніх  і  ніжніх  канечнасцей 
з  дапамогай  шын  і  падручных 
сродкаў пры пераломах, ударах, 
расцяжэннях, вывіхах»

Вывучэнне прыёмаў і метадаў ака-
зання першай дапамогі пры пера-
ломах касцей; вывучэнне сродкаў 
і правіл імабілізацыі; авалоданне 
практычнымі навыкамі па накла-
данні  шын  пры  пераломах  кас-
цей верхніх і ніжніх канечнасцей; 
вывучэнне правіл транспарціроўкі 
пацярпелых з пашкоджаннем гала-
вы і пазваночніка 

Пісьмовае апытанне; тлу-
мачэнне методыкі аказа-
ння першай дапамогі пры 
пераломах  касцей  з  дэ-
манстрацыяй  плакатаў; 
інструктаж па выкананні 
практычнай работы; вы-
кананне практычнай ра-
боты; работа ў парах, ад-
працоўка  практычных 
навыкаў па імабілізацыі 
верхніх  і  ніжніх  канеч-
насцей з дапамогай шын 
і падручных сродкаў пры 
пераломах

§ 1.6

14
15

Апёкі
— Паняцце аб апёках
— Віды і ступені апёкаў
— Вызначэнне плошчы апёку
— Апёкавая хвароба і апёкавы шок
— Алгарытм аказання першай да-
памогі пры апёках, правілы яе ака-

Фарміраванне паняцця аб апёках 
і іх відах; вывучэнне кароткай хара-
ктарыстыкі ступеней апёкаў; выву-
чэнне прыёмаў і метадаў аказання 
першай дапамогі пры апёках; азна-
ямленне з асаблівасцямі працяка-
ння апёкавай хваробы; вывучэнне

Тлумачэнне паняцця «апё-
кі» з дэманстрацыяй пла-
катаў; самастойная праца 
з тэкстам вучэбнага дапа-
можніка, складанне схе-
мы  «Класіфікацыя  ві-
даў апёкаў» і запаўненне

§ 1.7; 
падрых- 
таваць 
прэзента- 
цыю па тэ-
ме вучэбна- 
га занятку

9

Працяг

1 2 3 4 5

зання і правілы транспарціроўкі 
абпаленых
— Правілы накладання павязак 
на абпаленую паверхню
— Асаблівасці аказання першай 
дапамогі  пры  апёках  слізістай 
абалонкі вачэй, рота, стрававода
— Прафілактыка апёкаў

правіл накладання павязак на аб-
паленую  паверхню;  авалоданне 
навыкамі  вызначэння  плошчы 
апёку

табліцы «Характарысты-
ка  апёкаў»;  адпрацоўка 
практычных  навыкаў 
па  накладанні  павязак 
на абпаленую паверхню

16 Абмаражэнні
— Фактары, якія спрыяюць абма-
ражэнню
— Класіфікацыя абмаражэнняў
— Замярзанне
— Першая дапамога пры абмара-
жэнні ў палявых і хатніх умовах

Азнаямленне  з  фактарамі,  якія 
спрыяюць  абмаражэнню  розных 
участкаў цела; вывучэнне асаблі-
васцей аказання першай дапамогі 
пацярпелым

Пісьмовае апытанне; тлу-
мачэнне вучэбнага матэ-
рыялу аб абмаражэннях; 
дэманстрацыя прэзента-
цый; рашэнне сітуацый-
ных задач; запаўненне та-
бліцы «Характарыстыка 
ступеней абмаражэння»

§ 1.7

17 Утапленне
— Паняцце аб утапленні
— Прыметы ўтаплення (сапраў-
днае, асфіктычнае, сінкапальнае)
— Першая дапамога пры розных 
відах утаплення
— Папярэджанне выпадкаў ута-
плення

Раскрыццё сутнасці паняцця «ута-
пленне»;  вывучэнне  асноўных 
сімп томаў  утаплення,  прыёмаў 
і спосабаў аказання першай дапа-
могі 

Тлумачэнне  вучэбнага 
матэрыялу аб утапленні 
з дэманстрацыяй плака-
таў; рашэнне сітуацый-
ных  задач;  выкананне 
заданняў у сшытках для 
практычных  работ;  ад-
працоўка  практычных 
навыкаў  аказання  пер-
шай  дапамогі  пры  ўта-
пленні

§ 1.8
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18 Электратраўмы і паражэнне ма-
ланкай
— Паняцце аб электратраўме
— Прыметы  паражэння  элек-
трычным токам
— Мясцовыя і агульныя праяў-
ленні пры паражэнні электрыч-
ным токам
— Першая дапамога пры элект-
ратраўме і паражэнні маланкай, 
метады яе аказання

Фарміраванне ўяўлення аб электра - 
траўмах; вывучэнне характэрных 
прымет паражэння электрычным 
токам  і  маланкай;  фарміраванне 
практычных  уменняў  па  аказан-
ні першай дапамогі пры электра-
траўме і паражэнні маланкай

Тэсціраванне; тлумачэн-
не вучэбнага матэрыялу 
аб  электратраўмах  і  іх 
прыметах; аналіз экстрэ-
мальных сітуацый, выка-
нанне  заданняў  у  сшы-
тках  для  практычных 
работ; адпрацоўка мето-
дыкі аказання першай да-
памогі пры электратраўме 
і паражэнні маланкай

§ 1.9; 
падрых- 
таваць 
рэферат 
па тэме 
вучэбнага 
занятку

19 Сонечныя і цеплавыя ўдары
— Паняцці аб сонечным і цепла-
вым ударах
— Прычыны сонечнага  і цепла-
вога ўдараў
— Асноўныя прыметы
— Першая дапамога пры сонеч-
ным і цеплавым ударах
— Прафілактыка сонечных і цепла-
вых удараў

Азнаямленне з асаблівасцямі сонеч-
нага і цеплавога ўдараў; вывучэнне 
прыёмаў аказання першай дапамогі 
пры сонечным і цеплавым ударах; 
разгляд прафілактычных мерапры-
емстваў па папярэджанні сонечнага 
і цеплавога ўдараў

Заслухоўванне  паведа-
мленняў; тлумачэнне пры- 
чын  узнікнення  сонеч-
нага і цеплавога ўдараў; 
праца з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка і запаўненне 
табліцы «Характарысты-
ка сонечнага і цеплаво-
га  ўдараў»;  адпрацоў-
ка практычных навыкаў 
па  аказанні  першай  да-
памогі  пры  сонечным 
і цеплавым ударах 

§ 1.10

20 Паражэнні чалавека ядамі жывёл
— Прыметы і клінічная карціна 
паражэння чалавека ядамі жывёл

Фарміраванне ўяўлення аб пара-
жэнні чалавека ядамі насякомых 
і змей; вывучэнне метадаў і пры-

Дэманстрацыя прэзента-
цый  і  плакатаў;  праца 
з тэкстам вучэбнага да-

§ 1.11; 
падрых- 
таваць
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— Першая дапамога і правілы яе 
аказання
— Ускладненні раны пры ўкусах 
жывёламі

ёмаў  аказання  першай  дапамо-
гі пры паражэнні чалавека ядамі 
жывёл;  азнаямленне  з  магчымы-
мі ўскладненнямі ран пры ўкусах 
жывёламі

паможніка  і  запаўнен-
не табліцы «Паражэнне 
чалавека ядамі жывёл»; 
выкананне  заданняў 
у сшытках для практы-
чных работ

прэзента- 
цыю па 
тэме ву-
чэбнага 
занятку

21 Атручэнні. Атручэнні моцна-
дзеючымі ядавітымі рэчывамі 
(МДЯР)
— Атручэнні хімічнымі рэчывамі
— Асноўныя прыметы атручэння
— Першая дапамога пры вострых 
атручэннях чадным газам, прэпа-
ратамі  бытавой  хіміі,  алкаголем 
і яго сурагатамі, МДЯР і іншымі 
хімічнымі рэчывамі
— Прафілактычныя  мерапры-
емствы па папярэджанні атручэ-
нняў МДЯР

Фарміраванне паняцця «атручэн-
не»; вывучэнне асноўных прымет 
атручэння і асаблівасцей аказан-
ня першай дапамогі пацярпелым 
пры атручэнні чадным газам, прэ-
паратамі бытавой хіміі, алкаголем 
і яго сурагатамі, МДЯР і  іншымі 
хімічнымі  рэчывамі;  азнаямлен-
не  з  прафілактычнымі  мерапры-
емствамі

Дэманстрацыя прэзента-
цый  і  іх  абмеркаванне; 
праца з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка і запаўненне 
табліцы «Характарысты-
ка  атрутных  рэчываў»; 
выкананне  заданняў 
у сшытках для практы-
чных  работ;  адпрацоў-
ка практычных навыкаў 
па аказанні першай дапа-
могі пры атручэннях ча-
дным газам, прэпаратамі 
бытавой хіміі, алкаголем, 
МДЯР

§ 1.12; 
1.12.1

22 Харчовыя атручэнні
— Асноўныя прыметы атручэння
— Першая дапамога
— Прафілактыка харчовых атру-
чэнняў

Вывучэнне асноўных прымет ха-
рчовых  атручэнняў;  азнаямлен-
не з асаблівасцямі аказання пер-
шай  дапамогі  пры  харчовых 
атручэннях  і  прафілактычнымі 
мерапрыемствамі

Вуснае апытанне; тлума-
чэнне вучэбнага матэры-
ялу аб харчовых атручэ-
ннях; складанне памяткі 
па папярэджанні харчо-
вых атручэнняў і спецы-

§ 1.12.2; 
1.12.3;
падрых- 
таваць 
паведам- 
ленне аб
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фіцы  аказання  першай 
дапамогі

прафілак-
тыцы 
харчовых 
атручэн-
няў

23 Атручэнні ядавітымі раслінамі 
і грыбамі
— Атручэнні ядавітымі раслінамі
— Атручэнні грыбамі
— Першая дапамога пры атручэ-
ннях, правілы яе аказання
— Прафілактыка 

Вывучэнне прычын  і прымет ат-
ручэння ядавітымі раслінамі і гры - 
бамі;  адпрацоўка  прыёмаў  і  спо-
сабаў  аказання  першай  дапамогі 
пры атручэнні грыбамі і ядавіты-
мі раслінамі

Заслухоўванне і абмер-
каванне паведамленняў; 
дэманстрацыя плакатаў, 
гербарыя раслін, муля жоў 
і калекцыі грыбоў; аналіз 
экстрэмальных сітуацый;  
адпрацоўка прак тычных 
навыкаў па аказанні пер- 
шай дапа могі пры атру- 
чэнні ядаві тымі раслінамі 
і грыбамі

§ 1.11.4; 
паўта- 
рыць 
§ 1.1— 
1.12.3

24 Абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў па тэме «Першая дапамога 
пры траўмах і няшчасных выпа-
дках»

Праверка  ўзроўню  засваення  ас-
ноўных  тэарэтычных  і  практы-
чных  ведаў,  уменняў  і  навыкаў, 
неабходных для аказання першай 
дапамогі пры траўмах і няшчасных 
выпадках

Выкананне самастойнай 
работы

Лекавыя прэпараты і расліны (4 г)

25 Паняцце аб лекавых прэпаратах 
і формах
— Паняцце «лекавыя прэпараты» 
— Лекавыя формы
— Асноўныя групы лекавых прэ -

Фарміраванне паняцця «лекавыя 
прэпараты»;  разгляд  відаў  лека-
вых прэпаратаў і паняцця «лека-
выя формы»; вывучэнне асноўных 
груп лекавых прэпаратаў

Тлумачэнне  вучэбнага 
матэрыялу аб групах ле- 
кавых прэпаратаў і лека- 
вых  формах  з  дэманст- 
рацыяй  плакатаў,  розных 

§ 2.1; 
2.1.1
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паратаў: антысептычныя і дэзын- 
фіцыруючыя,  процімікробныя, 
сардэчна-сасудзістыя, абязболь-
ваючыя,  проціалергічныя,  гара-
чкапаніжальныя, процікашлевыя 
і адхаркавальныя

лекавых  прэпаратаў 
і форм; самастойная пра- 
ца  з  тэкстам  вучэбнага 
дапа можніка, складанне 
схемы  «Класіфікацыя 
лекавых форм» і запаў-
ненне  табліцы  «Групы 
лекавых прэпаратаў»

26 Механізм дзеяння лекавых рэчы-
ваў на арганізм чалавека
—  Уплыў  знешніх  і  ўнутраных 
фактараў  на  дзеянне  лекаў  на 
арганізм
— Магчымыя рэакцыі арганізма 
на лекі, ускладненні
—  Алгарытм  аказання  першай 
дапамогі  ў  выпадку  алергічнай 
рэакцыі на лекавы сродак

Вывучэнне ўплыву знешніх і ўну-
траных фактараў на дзеянне лекаў 
на арганізм; фарміраванне ўяўлен-
ня аб магчымых ускладненнях пры 
медыкаментознай  тэрапіі;  авало-
данне навыкамі аказання першай 
дапамогі ў выпадку алергічнай рэ-
акцыі на лекавы сродак

Індывідуальнае апытан-
не; праца з тэкстам ву-
чэбнага  дапаможніка 
і складанне схемы «Дзе-
янне лекавых рэчываў»; 
выкананне  заданняў 
у сшыт ках для практыч-
ных  работ;  адпрацоўка 
практычных навыкаў па 
аказанні  першай  дапа-
могі пры алергічнай рэ-
акцыі на лекавы сродак

§ 2.1.2;
2.1.3;
падрых- 
таваць 
рэферат 
па тэме 
вучэбнага 
занятку

27 Дамашняя аптэчка і дарожная 
аптэчка вадзіцеля
— Змест дамашняй аптэчкі
— Змест дарожнай аптэчкі вадзі-
целя
— Аказанне першай дапамогі па-
цярпелым  з  выкарыстаннем  да-
рожнай аптэчкі вадзіцеля
— Правілы  захавання  лекавых 
сродкаў у хатніх умовах

Азнаямленне  са  зместам  дамаш-
няй і дарожнай аптэчак; азнаямле-
нне з правіламі захавання лекавых 
сродкаў у дамашніх умовах

Заслухоўванне  паведа-
мленняў;  дэманстрацыя 
плакатаў, дамашняй і да-
рожнай аптэчак; складан-
не  памяткі  па  захаванні 
лекавых сродкаў у дама-
шніх умовах

§ 2.1.4; 
падрых- 
таваць 
паведам-
ленне 
аб лека- 
вых 
раслінах
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28 Лекавыя расліны
— Паняцце «лекавыя расліны»
— Выкарыстанне лекавых раслін 
пры  аказанні  першай  дапамогі 
ў палявых умовах
— Віды лекавых раслін і іх прак-
тычнае  выкарыстанне:  маліна 
звычайная,  чарніцы,  шыпшына 
карычневая, трыпутнік вялікі, ра-
монак аптэчны, валяр’ян лекавы, 
мята перцавая, ліпа драбналістая, 
крапіва двухдомная
— Правілы бяспечнага абыходжа-
ння з лекавымі раслінамі

Фарміраванне паняцця «лекавыя 
расліны»; фарміраванне ўяўлення 
аб  лекавых  уласцівасцях  раслін; 
вывучэнне асаблівасцей выкары-
стання лекавых раслін пры аказа-
нні першай дапамогі; азнаямленне 
з відамі лекавых раслін; фармірава-
нне навыкаў бяспечнага абыходжа-
ння з лекавымі раслінамі

Заслухоўванне  паведа-
мленняў;  дэманстрацыя 
плакатаў  і  гербарыя  ле-
кавых раслін; выкананне 
заданняў у сшытках для 
практычных работ

§ 2.3

Медыка-біялагічныя аспекты палавога выхавання (7 г)

29 Праблемы ўзаемаадносін юнакоў 
і дзяўчат. Рэпрадуктыўнае 
здароўе
— Значэнне палавога выхавання
— Псіхалагічныя асаблівасці раз-
віцця дзяўчат і юнакоў
— Праблема ўзаемаадносін юна-
коў і дзяўчат
— Паняцце рэпрадуктыўнага зда-
роўя
— Асноўныя паказчыкі рэпрадук-
тыўнага здароўя

Вывучэнне  значэння  палавога 
выхавання; азнаямленне з асаблі-
васцямі  псіхалагічнага  развіцця 
дзяўчат і юнакоў; фарміраванне па-
няцця «рэпрадуктыўнае здароўе»; 
вывучэнне  асноўных  паказчыкаў 
рэпрадуктыўнага здароўя

Гутарка; праца ў групах 
па  складанні  пераліку 
псіхалагічных асабліва-
сцей  дзяўчат  і  юнакоў; 
выкананне  тэста  «Ці 
правільныя вашы ўяўле-
нні аб хлопчыках і дзяў-
чатах?»; удзел у дыскусіі 
па праблемных сітуацы-
ях; тлумачэнне паняцця 
«рэпрадуктыўнае  зда-
роўе»;  гутарка  з  выка-
рыстаннем  пытанняў; 

§ 3.1
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складанне пераліку фа-
ктараў,  якія  негатыўна 
ўплываюць на рэпраду-
ктыўнае здароўе

30 Гігіена і культура палавых адно-
сін 
— Віды кантрацэпцыі
— Метады прымянення

Азнаямленне  з  асноўнымі  відамі 
кантрацэпцыі  і  метадамі  іх  пры-
мянення

Тлумачэнне  з  элемен-
тамі гутаркі; праца з тэк-
стам вучэбнага дапамо-
жніка і складанне схемы 
«Кантрацэптывы»

§ 3.4

31 Цяжарнасць
— Паняцце «цяжарнасць»
— Найбольш спрыяльны ўзрост 
для шлюбу і цяжарнасці
— Фізіялагічныя і псіхалагічныя 
асаблівасці працякання цяжарна-
сці
— Гігіена цяжарнай жанчыны
— Уплыў алкаголю, нікаціну і та-
ксічных рэчываў на развіццё плода

Фарміраванне ўяўлення аб апты-
мальным узросце для цяжарнасці, 
гігіене цяжарнай жанчыны; разгляд 
асаблівасцей уплыву алкаголю, ні-
каціну і таксічных рэчываў на раз-
віццё плода

Дэманстрацыя  плака-
таў і прэзентацый; гута-
рка;  складанне памяткі 
для  цяжарнай  жанчы-
ны; запаўненне табліцы 
«Уплыў шкодных факта-
раў на развіццё зародка»

§ 3.5; 
падрых- 
таваць 
прэзен-
тацыю 
па тэме 
вучэбнага 
занятку

32 Аборт і яго вынікі
— Паняцце «аборт»
— Аборт і яго вынікі для маладога 
арганізма
— Магчымыя ўскладненні пасля 
аборту

Фарміраванне ўяўлення аб выні-
ках аборту для маладога арганізма; 
азнаямленне з магчымымі ўскла-
дненнямі  ў  развіцці  арганізма 
ў перыяд пасля аборту

Дэманстрацыя прэзента-
цый; аповед аб медыцы-
нскіх  супрацьпаказан-
нях па штучным спыне-
нні цяжарнасці; пісьмо-
вае складанне пераліку 
магчымых  ускладнен-
няў пасля аборту; удзел 
у  дыскусіі  па  прабле-
мных сітуацыях

§ 3.6;
падрых- 
таваць 
рэферат 
па тэме 
«Ахова 
мацярын- 
ства і 
дзяцін- 
ства»
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1 2 3 4 5

33 Захворванні, якія перадаюцца па-
лавым шляхам (ЗППШ)
— Паняцце  «захворванні,  якія 
перадаюцца палавым шляхам»
— Ганарэя. Шляхі перадачы, ас-
ноўныя  сімптомы,  прынцыпы 
лячэння
— Сіфіліс.  Шляхі  перадачы, 
асноўныя сімптомы, прынцыпы 
лячэння
— Трыхаманоз. Шляхі перадачы, 
асноўныя сімптомы, прынцыпы 
лячэння
— Прафілактыка  захворванняў, 
якія перадаюцца палавым шля-
хам

Фарміраванне ўяўлення аб  выні-
ках захворванняў, якія перадаюц-
ца палавым шляхам; азнаямленне 
з правіламі культуры палавых ад-
носін 

Заслухоўванне паведам-
ленняў;  самастойная 
праца  з  тэкстам  вучэб-
нага дапаможніка і запаў - 
ненне табліцы «ЗППШ»; 
мадэляванне  праблем-
най сітуацыі; выкананне 
заданняў у сшытках для 
практычных работ

§ 3.7;  
падрых- 
таваць 
рэферат 
па тэме 
«СНІД»

34 Прафілактыка СНІДу
— Паняцце аб ВІЧ-інфекцыі, аб 
СНІДзе
— Крыніцы  заражэння  і  шляхі 
перадачы
— Прынцыпы догляду за хворымі
— Прафілактыка

Фарміраванне ўяўлення аб ВІЧ- 
інфекцыі, СНІДзе; вывучэнне кры-
ніц заражэння, шляхоў перадачы 
і  асноўных  прымет  СНІДу;  фар-
міраванне  ўяўлення  аб  небяспе-
цы  СНІДу;  выхаванне  пачуцця 
патрэбнасці ў захаванні ўласнага 
здароўя

Заслухоўванне  паведа-
мленняў; тлумачэнне ву-
чэбнага матэрыялу аб гі-
потэзах узнікнення ВІЧ- 
інфекцыі; дэманстрацыя 
відэаролікаў па тэме ву-
чэбнага  занятку;  праца 
ў  групах  па  замалёўцы 
знешняга выгляду чала-
века («Здаровы, актыўны 
чалавек»,  «ВІЧ-інфіцы-
раваны  чалавек»,  «Хво-
ры СНІДам»)

Падрых- 
тавацца
да кант- 
ролю ве-
даў

1
7

Заканчэнне

1 2 3 4 5

35 Абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў за курс 10 класа

Праверка  ўзроўню  засваення 
асноўных  тэарэтычных  ведаў 
і  практычных  уменняў  па  кур-
се  «Медыцынская  падрыхтоўка» 
за 10 клас

Тэсціраванне; выкананне 
практычных нарматываў 
па аказанні першай дапа-
могі пацярпелым
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МЕДЫЦЫНСКАЯ ПРАКТЫКА
(5 дзён па 6 г; усяго 30 г)

Дата

Коль- 
касць 

вучэбных 
гадзін

Тэма практычнага занятку Месца правядзення Неабходнае  
абсталяванне

Прозвішча, ініцыялы  
адказных  

за правядзенне

1 2 3 4 5 6

Першая дапамога пры траўмах і няшчасных выпадках (24 г) 

2 Тэхніка  правядзення  рэаніма-
цыйных мерапрыем стваў (штуч - 
ная вентыляцыя лёгкіх, непра мы 
масаж  сэрца).  Правілы  транс- 
 парціроўкі пацярпелых на насі-
лках  і  з  дапамогай  падручных 
сродкаў

Насавая  хустачка 
або марля, стол або 
кушэтка,  падруч-
ныя сродкі, саніта-
рныя насілкі 

2 Асаблівасці  аказання  першай 
дапамогі  пры  пашкоджанні 
пазваночніка  і спіннога мозга, 
траўме грудной клеткі і галавы. 
Алгарытм дзеянняў 

Шчыт, шырокая до-
шка,  перавязачны 
матэрыял  (умоў- 
на стэрыльны), коў - 
дра

1 Аказанне першай дапамогі пры 
непрытомнасці, калапсе, папада-
нні іншароднага цела ў дыхаль-
ныя шляхі. Алгарытм дзеянняў  

Нашатырны  спірт, 
вата або марля, ку-
шэтка

2 Аказанне першай дапамогі пры 
раненні. Адпрацоўка методыкі 
абыходжання  з  перавязачным 
матэрыялам 

Розныя віды бінтоў 
(умоўна  стэрыль-
ныя)  і  пластыраў, 
вата, марля, сурвэткі

1
9

Працяг

1 2 3 4 5 6

2 Адпрацоўка  спосабаў  спынен-
ня крывацёкаў (пальцавае пры - 
цісканне сасуда да косці, максі-
мальнае  згібанне  канечнасці, 
накладанне  гумовага  жгута, 
накладанне  жгута-закруткі, 
накладанне  сціскальнай  па-
вязкі). Алгарытм дзеянняў пры 
насавым крывацёку 

Жгут  гумовы  ста-
ндартны, шырокая 
стужка  з  тканіны, 
падкладка  з  тоўс-
тай тканіны, драў-
ляны  кіёчак,  ка-
сынка

2 Адпрацоўка правіл накладання 
першаснай асептычнай павязкі. 
Тэхніка накладання мяккіх бі-
нтавых  павязак  (бінтавыя  па-
вязкі на галаву і павязкі на во-
бласць  грудной  клеткі).  Алга-
рытм дзеянняў 

Перавязачны матэ- 
рыял (бінты (умоў- 
на стэрыльныя), мар- 
ля,  гіграскапічная 
вата,  баваўняная 
або  трыкатажная 
тканіна), кушэтка

2 Тэхніка накладання павязак на 
верхнюю і ніжнюю канечнасці. 
Алгарытм дзеянняў

Перавязачны матэ- 
рыял (бінты (умоў- 
на  стэрыльныя), 
марля, гіграскапіч-
ная  вата,  баваў-
няная  або  трыка-
тажная  тканіна), 
кушэтка

2 Аказанне першай дапамогі пры 
закрытых пашкоджаннях: уда-
рах; расцяжэннях; вывіхах; раз-

Пузыр з лёдам або 
гіпатэрмічны пакет, 
ручнік або кавалак
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Працяг
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рывах сухажылляў, звязак і мыш- 
цаў;  траўматычным  таксікозе 
(сіндроме працяглага сціскан-
ня). Алгарытм дзеянняў

тканіны, бінты, эла-
стычныя бінты

2 Аказанне першай дапамогі пры 
пераломах. Адпрацоўка правіл 
імабілізацыі верхняй  і ніжняй 
канечнасцей з дапамогай шын 
і падручных сродкаў. Алгарытм 
дзеянняў

Шыны або падруч-
ныя  сродкі  (драў-
ляныя рэйкі, палос - 
кі  фанеры  даўжы-
нёй 30—50 см, 100— 
150 см), бінты, ка-
сынкі, вата, кавалкі 
тканіны, кушэтка 

2 Асаблівасці  аказання  першай 
дапамогі пацярпелым пры вы-
бухах, абрушваннях будынкаў, 
на месцы дарожна-транспартна-
га здарэння. Алгарытм дзеянняў

Санітарныя насіл кі, 
шыны або падруч-
ныя  сродкі  (драў - 
ляныя  рэйкі,  па-
лоскі  фанеры  даў-
жы нёй  30—50  см, 
100—150 см), бінты, 
касынкі,  вата,  ка-
валкі  тканіны,  ку-
шэтка

1 Асаблівасці  аказання  першай 
дапамогі  пацярпелым  пры 
стыхійных бедствах: паводках, 
лясных  пажарах.  Алгарытм 
дзеянняў

Санітарныя насіл кі, 
шыны або падруч-
ныя  сродкі  (драў - 
ляныя рэйкі, па лос- 
кі  фанеры  даўжы-

2
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

нёй 30—50 см, 100— 
150 см), бінты, ка-
сынкі, вата, кавалкі 
тканіны, кушэтка

2 Аказанне першай дапамогі пры 
паражэнні электрычнасцю, апё-
ках і абмаражэннях. Алгарытм 
дзеянняў

Перавязачны матэ-
рыял (умоўна стэ-
рыльны),  пузыр 
з  лёдам  або  гіпа - 
тэр мічны  пакет, 
дошка  або  драў-
ляны кіёчак, гума-
выя пальчаткі,  іза-
люючыя  падстаў - 
кі, абутак на гума-
вай падэшве

1 Аказанне першай дапамогі пры 
сонечным  і  цеплавым  ударах, 
утапленні.  Адпрацоўка  правіл 
выратавання  тапельца.  Алга-
рытм дзеянняў 

Насоўка або марля, 
стол або кушэтка

1 Аказанне  першай  дапамогі 
пры атручэннях чадным газам, 
прэпаратамі бытавой хіміі, ал-
каголем  і яго сурагатамі, моц-
надзеючымі ядавітымі рэчы вамі. 
Алгарытм дзеянняў пры харчо-
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вых  атручэннях,  атручэннях 
ядавітымі раслінамі і грыбамі

Лекавыя прэпараты і расліны (2 г) 

1 Камплектацыя  медыцынскіх 
аптэчак  розных  відаў:  дамаш-
няй, першай дапамогі, маці і дзі-
цяці,  турыстычнай,  дарожнай 
аптэчкі  вадзіцеля.  Аказанне 
першай  да памогі  пацярпелым 
з выкарыстаннем медыцынскіх 
аптэчак

Дамашняя аптэчка, 
аптэчка першай да-
памогі, аптэчка ма-
ці  і  дзіцяці,  туры-
стычная  аптэчка, 
дарожная  аптэчка 
вадзіцеля

1 Аказанне  першай  дапамогі 
ў выпадку  алергічнай  рэакцыі 
на  лекавы  сродак.  Алгарытм 
дзеянняў.
Выкарыстанне лекавых раслін 
пры аказанні першай дапамогі 
ў палявых умовах

Агульны догляд хворых і пацярпелых (4 г)

2 Вывучэнне прызначэння і асноў-
ных правіл выкарыстання прад - 
метаў догляду хворых. Вымярэ-
нне тэмпературы цела.
Вывучэнне тэхнікі падліку пу-
льсу,  вымярэнні  частаты  дыха

Грэлка, пузыр з лё- 
дам або гіпа тэрміч-
ны  пакет,  кружка 
Эсмарха, судны пад- 
кладныя, мочапры-
ёмнік, паільнік, ме-

2
3

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

ння і артэрыяльнага ціску. Алга-
рытм дзеянняў

дыцынскі тэрмометр, 
танометр,  фанен- 
даскоп, секундамер, 
кушэтка

1 Вывучэнне канструкцыі аднара-
зовага шпрыца. Набор у шпрыц 
лекавага  раствору  з  ампулы 
і флакона. Адпрацоўка практы-
чных  навыкаў  па  падскурным 
і  ўнутрымышачным  увядзен-
ні лекавых сродкаў. Алгарытм 
дзеянняў

Аднаразовыя шпры- 
цы, ампулы  і фла-
коны (з умоўна стэ-
рыльнымі лека вымі 
прэпара тамі), вата, 
антысептык

1 Вывучэнне тэхнікі накладання 
гарчычнікаў, кампрэсаў, грэлкі, 
пузыра з лёдам, прымочак. Ад-
працоўка практычных навыкаў. 
Алгарытм дзеянняў

Гарчычнікі,  латок 
для  цёплай  вады, 
тоўстая тканіна, коў - 
дра,  гумавая  грэ-
лка, пялёнка, мяк-
кая тканіна або ма-
рля,  цырата,  бінт, 
кушэтка
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11 КЛАС
(35 г)

№  
вучэб-

нага за- 
 нятку 
і дата 

правя-
дзення

Тэма вучэбнага занятку,
асноўныя пытанні зместу

Мэты вывучэння тэмы  
вучэбнага занятку

Характарыстыка асноўных 
відаў і спосабаў  

дзейнасці

Дамашняе
заданне

1 2 3 4 5

Агульны догляд хворых і пацярпелых (13 г)

1 Асаблівасці догляду хворых і  па-
цярпелых
—  Паняцце догляду хворых
—  Значэнне  правільнага  догляду 
хворых у працэсе іх лячэння
—  Асноўныя  прадметы  догляду 
хворых, тэхніка іх прымянення
—  Тэмпература цела
—  Тэрмометр і правілы абыходжа-
ння з ім
—  Вызначэнне тэмпературы цела

Вывучэнне  правіл  догляду 
хворых; азнаямленне з асноў-
нымі прадметамі догляду хво-
рых

Уводная  гутарка  з  дэма-
нстрацыяй плакатаў і сро-
дкаў догляду хворых (грэ-
лка,  кружка  Эсмарха,  су-
дны падкладныя, мочапры-
ёмнік); выкананне заданняў 
у сшытках для практычных 
работ

§ 4.1

2
3

Артэрыяльны ціск, пульс, дыханне, 
методыка іх вымярэння
—  Паняцце аб артэрыяльным ціску
—  Вымярэнне артэрыяльнага ціску
—  Паняцце «пульс»
—  Вызначэнне частаты, рытму і на-
пружання пульсу
—  Назіранне за дыханнем хворага
—  Падлік дыхальных рухаў

Фарміраванне  практычных 
навыкаў  вымярэння  тэмпе-
ратуры цела, артэрыяльнага 
ціску;  вызначэнне  частаты, 
рытму і напружання пульсу; 
падліку дыхальных рухаў

Тлумачэнне методыкі вы-
мярэння тэмпературы цела, 
артэрыяльнага ціску, пуль-
су і дыхання з дэманстра-
цыяй плакатаў і танометра; 
інструктаж  па  выкананні 
практычных  работ;  выка-
нанне  практычных  работ; 
адпрацоўка  практычных

§ 4.1

2
5

Працяг

1 2 3 4 5

—  Практычная работа № 1 
«Вымярэнне  тэмпературы  цела. 
Падлік пульсу, частаты дыхання»
—  Практычная работа № 2 
«Вывучэнне  тэхнікі  вымярэння 
артэрыяльнага ціску»

навыкаў па вымярэнні тэм - 
пературы цела, пульсу, час- 
таты дыхання і артэрыяль-
нага  ціску;  праца  ў  парах; 
выкананне заданняў у сшыт- 
ках для практычных работ

4
5

Механізмы рэфлекторнага ўздзеян-
ня на кровазварот
—  Паказанні  і  супрацьпаказанні 
цеплавых і халадавых працэдур
—  Паняцце аб кампрэсе, гарчычні-
ках, грэлцы і пузыры з лёдам
—  Тэхніка  пастаноўкі  кампрэсаў, 
гар чычнікаў, грэлак
—  Прымяненне холаду (пузыр з лё-
дам, прымочкі)
—  Практычная работа № 3 
«Вывучэнне тэхнікі накладання га-
рчычнікаў, кампрэсаў, грэлкі, пузы-
ра з лёдам»

Фарміраванне  практычных 
навыкаў па накладанні кам - 
п рэсаў, гарчычнікаў, грэлкі, 
пузыра  з  лёдам;  вывучэнне 
асаблівасцей  уздзеяння  хо-
ладу і цяпла на кровазварот 
чалавека

Тэсціраванне; тлумачэнне 
вучэбнага матэрыялу з эле-
ментамі дэманстрацыі га-
рчычнікаў, кампрэсаў, грэ-
лкі, пузыра з лёдам; інстру-
ктаж па выкананні практы-
чнай  работы;  адпрацоўка 
тэхнікі накладання гарчы-
чнікаў, кампрэсаў,  грэлкі, 
пузыра з лёдам; выкананне 
практычнай работы; выка-
нанне заданняў у сшытках 
для практычных работ

§ 4.2

6
7

Асноўныя шляхі ўвядзення ў арга-
нізм лекавых сродкаў
—  Метады і шляхі ўвядзення лека-
вых сродкаў
—  Правілы правядзення ін’екцый
—  Магчымыя  ўскладненні  пасля 
выканання  ін’екцый:  інфільтрат, 
абсцэс,  інфіцыраванне  арганізма, 

Вывучэнне методыкі  і шля-
хоў увядзення лекаў; авало-
данне практычнымі навыкамі 
па падскурным і ўнутрымы-
шачным увядзенні лекавых 
сродкаў;  вывучэнне  магчы-
мых ускладненняў пасля вы-
канання ін’екцыі

Тэсціраванне;  тлумачэн-
не  вучэбнага  матэрыялу; 
знаёмства з аснашчэннем 
для  практычных  работ; 
інструктаж  па  выкананні 
практычных работ; выка-
нанне практычных работ, 
праца ў парах; адпрацоўка

§ 4.3
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медыкаментозная эмбалія, алергіч-
ная рэакцыя
—  Практычная работа № 4 
«Вывучэнне канструкцыі аднаразо-
вага шпрыца, яго падрыхтоўка і пры-
мяненне»
—  Практычная работа № 5 
«Набыццё практычных навыкаў па 
падскурным  і  ўнутрымышачным 
увядзенні лекавых сродкаў»

практычных  навыкаў  па 
падскурным і ўнутрымы-
шачным увядзенні лекавых 
сродкаў і выкарыстанні ад-
наразовага шпрыца; выка-
нанне заданняў у сшытках 
для практычных работ

8 Асабістая гігіена хворых
—  Замена нацельнай і пасцельнай 
бялізны
—  Гігіена поласці рота, скуры, ва-
ласоў
—  Прамыванне вачэй, вушэй, носа
—  Пролежні
—  Прафілактыка пролежняў

Фарміраванне  ўяўлення  аб 
асабістай  гігіене  хворага; 
вывучэнне асаблівасцей до-
гляду  поласці  рота,  скуры, 
валасоў;  вывучэнне  асаблі-
васцей  прамывання  вачэй, 
вушэй і носа; навучанне спо-
сабам  папярэджання  про-
лежняў

Індывідуальнае апытанне; 
гутарка з элементамі дэма-
нстрацыі  плакатаў;  скла-
данне памяткі па доглядзе 
скуры, носа, вачэй і вала-
соў  хворага;  адпрацоўка 
практычных  навыкаў  па 
папярэджанні пролежняў

§ 4.4

9 Гігіена зроку
—  Асаблівасці  гігіены  зроку  пад-
летка
—  Прафілактычныя  меры  пры 
рабоце за камп’ютарам
—  Гімнастыка для вачэй

Разгляд асаблівасцей гігіены 
зроку;  вывучэнне  сутнасці 
прафілактычных  мерапры-
емстваў пры рабоце за камп’-
ютарам; азнаямленне з гімна-
стыкай для вачэй

Вуснае  апытанне;  тлума-
чэнне  вучэбнага  матэры-
ялу аб гігіене вачэй; праца 
з рознымі крыніцамі інфа-
рмацыі, дэманстрацыя пла-
катаў і мадэлі вока; склада-
нне памяткі «Як захаваць 
зрок пры рабоце за камп’ю-
тарам»

§ 4.5

2
7
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10 Паняцце аб лячэбным харчаванні
—  Лячэбнае харчаванне
—  Харчаванне хворых
—  Харчовы рацыён
—  Прафілактыка авітамінозаў і гі-
павітамінозаў

Фарміраванне  ўяўлення  аб 
лячэбным харчаванні; азна-
ямленне з мерапрыемствамі 
па прафілактыцы авітаміно-
заў і гіпавітамінозаў

Тлумачэнне паняцця «ля-
чэбнае харчаванне» з дэма-
нстрацыяй плакатаў; рашэ-
нне  сітуацыйных  задач; 
самастойная работа з тэк-
стам  вучэбнага  дапамож-
ніка і запаўненне табліцы 
«Арганічныя  і  неаргані-
чныя рэчывы»; складанне 
харчовага рацыёну для хво-
рага на грып

§ 4.6

11 Псіхалогія паводзін хворага
—  Псіхалагічныя асаблівасці паво-
дзін хворага
—  Узроставыя асаблівасці і фізічны 
стан хворых
—  Тыпы рэакцыі чалавека на хва-
робу
—  Навыкі зносін з хворымі

Фарміраванне  ўяўлення  аб 
псіхалагічных асаблівасцях 
паводзін хворага; вывучэнне 
ўзроставых асаблівасцей хво-
рых, тыпаў рэакцыі чалавека 
на хваробу

Тэсціраванне; тлумачэнне 
вучэбнага  занятку;  праца 
ў групах па складанні пе- 
раліку псіхалагічных асаб- 
лівасцей паводзін хворага, 
адпрацоўка навыкаў зносін 
з хворымі; удзел у дыскусіі 
па праблемных сітуацыях

§ 4.7; пад-
рыхтаваць 
рэферат 
або прэзен-
тацыю пра 
дзейнасць 
Міжнарод- 
нага руху 
Чырвона-
га Крыжа 
і Чырвона- 
га Паўме-
сяца

12 Арганізацыя аказання медыцынскай 
дапамогі ў Рэспубліцы Беларусь
—  Гуманітарная дзейнасць, аснова-
творныя прынцыпы Міжнароднага

Фарміраванне  ўяўлення  аб 
асноватворных  прынцыпах 
дзейнасці Міжнароднага ру-
ху Чырвонага Крыжа і Чыр-

Заслухоўванне паведамле-
нняў;  дэманстрацыя  прэ-
зентацый;  дэманстрацыя 
відэаролікаў  аб  дзейнасці

§ 4.8;  
паўтарыць 
§ 4.1—4.7
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руху Чырвонага Крыжа і Чырвона-
га Паўмесяца
—  Беларускае Таварыства Чырво-
нага Крыжа, дзейнасць у развіцці 
і рэалізацыі гуманітарнага права

вонага  Паўмесяца,  а  такса-
ма Беларускага Таварыства 
Чыр вонага Крыжа

Міжнароднага руху Чыр-
вонага Крыжа і Чырвона-
га Паўмесяца, Беларуска-
га Таварыства Чырвонага 
Крыжа

13 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў па тэме «Агульны догляд хворых 
і пацярпелых»

Праверка  ўзроўню  засваен-
ня  асноўных  тэарэтычных 
і практычных ведаў, уменняў 
і  навыкаў,  неабходных  пры 
агульным  доглядзе  хворых 
і пацярпелых

Выкананне  самастойнай 
работы

Першая дапамога пры захворваннях (11 г)

14 Мэты і задачы першай дапамогі
—  Паняцце «першая дапамога»
—  Мэты, задачы, значэнне першай 
дапамогі
—  Паняцце аб сімптоме і сіндроме 
хваробы
—  Знешнія і ўнутраныя фактары, 
якія ўплываюць на ўзнікненне і раз-
віццё захворванняў
—  Шляхі перадачы захворванняў

Азнаямленне з прыёмамі ака - 
зання першай дапамогі; фа-
рміраванне ўяўлення аб знеш - 
ніх  і  ўнутраных  фактарах, 
якія ўплываюць на ўзнікне-
нне захворванняў

Тлумачэнне вучэбнага ма-
тэрыялу аб мэтах і задачах 
першай дапамогі; выканан-
не заданняў у сшытку для 
практычных  работ;  скла-
данне  пераліку  знешніх 
і ўнутраных фактараў, якія 
ўплываюць на ўзнікненне 
і развіццё захворвання

§ 5.1

15 Хваробы органаў дыхання
—  Асноўныя  сімптомы  захворва-
нняў  органаў  дыхання  (востры 
бранхіт,  пнеўманія,  бранхіяльная 
астма)
—  Першая дапамога

Фарміраванне  ўяўлення  аб 
агульных скаргах і прыметах 
захворванняў органаў дыха-
ння; азнаямленне з асабліва-
сцямі першай дапамогі і дог-
лядам хворых

Пісьмовае апытанне; дэма-
нстрацыя плакатаў; рашэн-
не сітуацыйных задач; са-
мастойная праца з тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка 
і запаўненне табліцы «За-

§ 5.2
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—  Асаблівасці догляду хворых
—  Прафілактыка  захворванняў 
органаў дыхання

хворванні органаў дыхан-
ня»;  выкананне  заданняў 
у  сшытках  для  практыч-
ных работ

16
17

Хваробы органаў кровазвароту
—  Асноўныя сімптомы захворван-
няў органаў кровазвароту
—  Агульныя скаргі, прычыны і пры - 
меты  захворванняў  органаў  кро-
вазвароту
—  Першая дапамога пры стэнака-
рдыі, інфаркце міякарда, гіпертані-
чным крызе, непрытомнасці, інсу-
льце
—  Асаблівасці догляду хворых 
—  Прафілактыка сардэчна-сасудзі-
стых парушэнняў

Вывучэнне агульных прымет 
захворванняў  органаў  кро-
вазвароту; вывучэнне прыё-
маў першай дапамогі пры за-
хворванні органаў кровазва-
роту; фарміраванне ўяўлення 
аб мерах папярэджання сар-
дэчна-сасудзістых захворва-
нняў

Тэсціраванне;  тлумачэн-
не  вучэбнага  матэрыялу 
з  дэманстрацыяй  плака-
таў  і  мадэлі  сэрца;  рашэ-
нне  сітуацыйных  задач; 
самастойная  праца  з  тэ-
кстам  вучэбнага  дапамо-
жніка і запаўненне таблі-
цы «Захворванні органаў 
кровазвароту»;  адпрацоў-
ка практычных навыкаў па 
аказанні першай дапамогі 
пры  стэнакардыі,  інфа-
ркце  міякарда,  гіпертані-
чным крызе, непрытомна-
сці, інсульце

§ 5.3

18
19

Хваробы органаў стрававання
—  Асноўныя сімптомы і прычыны 
захворванняў органаў страўнікава- 
кішачнага тракту
—  Захворванні органаў страваван-
ня: востры гастрыт, язвавая хваро-
ба страўніка  і дванаццаціперснай

Разгляд  сімптомаў  і  пры-
чын  захворванняў  органаў 
страўнікава-кішачнага  тра-
кту, асаблівасцей працякання 
захворванняў органаў стра-
вавання; вывучэнне асабліва-
сцей догляду хворых і прафі-

Вуснае  апытанне;  тлума-
чэнне  вучэбнага  матэры-
ялу  з  дэманстрацыяй  до-
следаў  негатыўнага ўздзе-
яння алкаголю на органы 
стрававання;  рашэнне  сі-
туацыйных  задач;  сама-

§ 5.4; пад-
рыхтаваць 
рэферат 
або прэзен- 
тацыю па 
тэмах: 
«Цукровы
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кішкі, вострая пячоначная коліка
—  Першая дапамога пры захворва-
ннях органаў стрававання
—  Асаблівасці догляду хворых
—  Прафілактыка  страўнікава-кі-
шачных захворванняў

лактычных мерапрыемстваў 
па папярэджанні захворван-
няў органаў стрававання

стойная  праца  з  тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка 
і запаўненне табліцы «Хва-
робы  органаў  страваван-
ня»;  выкананне  заданняў 
у  сшытках  для  практыч-
ных работ

дыябет у ця- 
жарных», 
«Ускладне- 
нні пры 
цукровым 
дыябеце», 
«Цукровы 
дыябет  
у дзяцей»

20 Хваробы эндакрыннай сістэмы
—  Асноўныя сімптомы і прычыны 
цукровага дыябету
—  Аказанне першай дапамогі пры 
дыябетычнай коме
— Асаблівасці догляду хворых
—  Прафілактыка  цукровага  дыя-
бету

Фарміраванне  ўяўлення  аб 
асноўных сімптомах і прыме-
тах цукровага дыябету; выву-
чэнне асаблівасцей догляду 
хворых  цукровым  дыябе-
там; разгляд сутнасці прафі-
лактычных мерапрыемстваў 
цукровага дыябету

Заслухоўванне паведамле-
нняў; дэманстрацыя прэзе-
нтацый; рашэнне сітуацый-
ных задач; тлумачэнне ву-
чэбнага матэрыялу аб аса-
блівасцях догляду хворых 
на цукровы дыябет

§ 5.5

21 Хваробы органаў мочавыдзяляльнай 
сістэмы
—  Асноўныя сімптомы і прычыны 
захворванняў  мочавыдзяляльнай 
сістэмы
—  Захворванні органаў мочапала-
вой сістэмы: востры піеланефрыт, 
нырачная коліка, востры цыстыт
—  Першая дапамога
—  Асаблівасці догляду за хворымі
—  Прафілактыка захворванняў мо-
чавыдзяляльнай сістэмы

Фарміраванне ведаў аб пры-
метах і прычынах захворван-
няў мочавыдзяляльнай сістэ-
мы;  вывучэнне  асаблівасцей 
працякання захворванняў мо-
чавыдзяляльнай сістэмы; раз-
гляд сутнасці догляду хворых 
і азнаямленне з прафілакты-
чнымі мерапрыемствамі пры 
захворваннях  органаў  моча-
выдзяляльнай сістэмы

Апытанне  з  выкарыстан-
нем раздатачнага матэры-
ялу;  тлумачэнне  з  элеме-
нтамі  дэманстрацыі  пла-
катаў і мадэлі «Будова ны-
ркі»;  самастойная  праца 
з тэкстам вучэбнага дапа-
можніка  і  запаўненне  та-
бліцы «Захворванні моча-
выдзяляльнай сістэмы»

§ 5.6; пад-
рыхтаваць 
рэферат 
або прэзен- 
тацыю па 
тэмах: «Ра- 
дыяцыйнае 
паражэнне 
і метады 
аховы», «Ра- 
дыяцый-
ныя апёкі», 
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«Проціра- 
дыяцый-
ная ахова 
насельні- 
цтва»

22 Радыяцыйнае паражэнне
—  Паняцце аб радыеактыўнасці
—  Біялагічнае дзеянне іанізуючага 
выпраменьвання на арганізм чала-
века
—  Вострая прамянёвая хвароба і яе 
сімптомы
—  Першая дапамога
—  Догляд хворых
—  Прафілактыка

Фарміраванне  ўяўлення  аб 
радыяцыі,  радыяцыйным 
паражэнні;  разгляд  сімпто-
маў  прамянёвай  хваробы; 
азнаямленне з правіламі до-
гляду хворых

Тэсціраванне;  дэманстра-
цыя прэзентацый і плака-
таў;  заслухоўванне  паве-
дамленняў;  адпрацоўка 
практычных  навыкаў  па 
доглядзе хворых

§ 5.7

23
24

Анкалагічныя захворванні
—  Паняцце аб анкалагічных захво-
рваннях
—  Асноўныя сімптомы і прынцыпы 
дыягностыкі пухлін 
—  Рак малочнай залозы: асноўныя 
сімптомы, прынцыпы лячэння і до-
гляд хворых
—  Рак лёгкіх: асноўныя сімптомы, 
прынцыпы лячэння і догляд хворых

Разгляд  асноўных  сімпто-
маў  і  прынцыпаў  лячэння 
анкалагічных захворванняў; 
вывучэнне асаблівасцей до-
гляду хворых і прафілакты-
чных мерапрыемстваў

Вуснае апытанне; тлумачэ-
нне вучэбнага матэрыялу 
аб  анкалагічных  захво-
рваннях;  праца  з  розны-
мі крыніцамі  інфармацыі 
і тэкстам вучэбнага дапа-
можніка, запаўненне таблі-
цы «Анкалагічныя захво-
рванні»

§ 5.8
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—  Рак страўніка: асноўныя сімпто-
мы,  прынцыпы  лячэння  і  догляд 
хворых
—  Прафілактыка анкалагічных за-
хворванняў

Інфекцыйныя захворванні (11 г)

25 Паняцце аб інфекцыі
—  Паняцце аб інфекцыі
—  Прычыны ўзнікнення і распаў-
сюджвання інфекцыйных захворва-
нняў
—  Шляхі перадачы інфекцыі

Фарміраванне паняцця «інфек - 
цыя»; вывучэнне прычын уз- 
нік нення і распаўсюджвання 
інфекцыйных захворванняў; 
разгляд шляхоў перадачы ін- 
фекцыі

Тлумачэнне паняцця «інфек- 
цыя»;  рашэнне  сітуацый-
ных  задач;  самастойная 
праца з тэкстам вучэбнага 
дапаможніка і запаўненне 
табліцы «Спосабы перада-
чы інфекцыйных захворва-
нняў»;  выкананне  задан-
няў у сшытках для практы-
чных работ

§ 6.1

26 Эпідэмія, пандэмія, эпідэмічны ачаг. 
Імунітэт
—  Эпідэмія і пандэмія
—  Эпідэмічны ачаг
—  Эпідэмічны працэс
—  Сучасныя метады і сродкі бараць-
бы з інфекцыйнымі захворваннямі
—  Імунітэт, віды імунітэту
—  Роля  вакцын  і  сываратак  у  па-
пярэджанні і лячэнні інфекцыйных 
захворванняў

Разгляд  сучасных  метадаў 
і  сродкаў  барацьбы  з  інфе-
кцыйнымі  захворваннямі; 
сістэматызацыя ведаў аб іму-
нітэце і значэнні вакцын і сы-
варатак  у  барацьбе  з  інфе-
кцыямі

Тэсціраванне; тлумачэнне 
вучэбнага  матэрыялу  аб 
сучасных метадах і сродках 
барацьбы з інфекцыйнымі 
захворваннямі;  самастой-
ная праца з тэкстам вучэ-
бнага дапаможніка, запаў-
ненне табліцы «Параўналь-
ная характарыстыка вакцы-
ны і сывараткі» і складанне 
схемы  «Віды  імунітэту»; 
выкананне заданняў у сшы-
тках для практычных работ

§ 6.1.1; 
6.1.2
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27 Кішэчныя інфекцыі
—  Крыніцы кішэчных інфекцый
—  Шляхі  перадачы  кішэчных  ін-
фекцый
—  Брушны тыф, дызентэрыя, віру-
сны і сываратачны гепатыты: асноў-
ныя сімптомы і асаблівасці догляду 
хворых
—  Прафілактыка кішэчных захво-
рванняў

Фарміраванне  ўяўлення  аб 
кішэчных інфекцыях і шля-
хах  перадачы  ўзбуджальні-
каў кішэчных інфекцый; вы - 
вучэнне  сімптомаў  кішэч-
ных інфекцый; азнаямленне 
з правіламі догляду хворых 
і спосабамі іх лячэння; раз-
гляд прафілактычных мера-
прыемстваў па папярэджанні 
кішэчных інфекцый

Апытанне па картках з за-
даннямі; тлумачэнне вучэ-
бнага матэрыялу аб кішэ-
чных інфекцыях; рашэнне 
сітуацыйных задач; сама-
стойная  праца  з  тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка 
і запаўненне табліцы «Кі-
шэчныя інфекцыі»; выка-
нанне заданняў у сшытках 
для практычных работ

§ 6.2; пад-
рыхтаваць 
рэферат або 
прэзента- 
цыю па тэ-
мах: «Грып 
і грамад- 
ства», «Ус-
кладненні 
і наступст- 
вы ангіны», 
«Лячэнне  
і прафілак- 
тыка пра-
студных за- 
хворванняў»

28  Паветрана-кропельныя інфекцыі
—  Крыніцы паветрана-кропельных 
інфекцый
—  Шляхі перадачы
—  Асноўныя сімптомы паветрана- 
кропельнай інфекцыі
—  Вострыя  рэспіраторныя  віру-
сныя інфекцыі: грып і ангіна
—  Асаблівасці догляду хворых
—  Прафілактыка  паветрана-кро-
пельных інфекцый

Фарміраванне ведаў аб кры-
ніцах  паветрана-кропель-
ных  інфекцый;  вывучэнне 
шляхоў перадачы і асноўных 
прымет паветрана-кропель-
ных інфекцый; азнаямленне 
з асаблівасцямі догляду хво-
рых; разгляд мер па папярэ-
джанні  паветрана-кропель-
най інфекцыі

Выкананне  індывідуаль-
ных заданняў; дэманстра-
цыя плакатаў, мадэлі гарта-
ні і прэзентацый; заслухоў-
ванне  паведамленняў;  са-
мастойная праца з тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка 
і запаўненне табліц «Інфе-
кцыі дыхальных шляхоў», 
«Догляд хворых і прафіла-
ктычныя мерапрыемствы»; 
выкананне заданняў у сшы-
тках для практычных работ

§ 6.3; рас-
працаваць 
рэкаменда-
цыі ў выг-
лядзе па-
мяткі для 
дзяцей 
і бацькоў 
па тэмах: 
«Сцеражы-
ся прасту-
ды!», «Як 
засцерагчы
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ад прасту-
ды сябе 
і сваіх блі-
зкіх», «Да-
памажы 
сабе сам»

29 Дзіцячыя інфекцыі
—  Паняцце аб дзіцячых інфекцыях
—  Крыніцы заражэння адром, вет-
раной воспай
—  Шляхі перадачы і асноўныя сі-
мптомы пры адры і ветраной воспе
—  Асаблівасці догляду хворых
—  Прафілактыка  адру  і  ветраной 
воспы

Фарміраванне  ўяўлення  аб 
дзіцячых інфекцыях — адры 
і ветраной воспе; вывучэнне 
крыніц  інфекцый,  шляхоў 
перадачы і асноўных сімпто-
маў захворванняў; азнаямле-
нне  з  асаблівасцямі догляду 
і прафілактыкай інфек цый

Вуснае  апытанне;  тлума-
чэнне  вучэбнага  матэры-
ялу аб дзіцячых інфекцыях  
(адзёр  і  ветраная  воспа)  
з дэманстрацыяй плакатаў; 
рашэнне сітуацыйных задач; 
выкананне заданняў у сшы-
тках для практычных работ

§ 6.4

30 Дзіцячыя інфекцыі (працяг)
—  Крыніцы заражэння шкарляты-
най і краснухай
—  Шляхі перадачы і асноўныя сім-
птомы пры шкарлятыне і краснусе
—  Догляд хворых
—  Прафілактыка шкарлятыны і крас - 
нухі

Фарміраванне  ўяўлення  аб 
дзіцячых інфекцыях — шка-
рлятыне,  краснусе;  азнаям-
ленне з крыніцамі інфекцый, 
шляхамі перадачы і асноўнымі 
сімптомамі захворванняў; раз-
гляд асаблівасцей догляду хво-
рых і прафілактыкі інфекцый

Тлумачэнне вучэбнага ма- 
тэрыялу аб дзіцячых інфе-
кцыях (шкарлятына і кра-
снуха); самастойная праца 
з тэкстам вучэбнага дапа-
можніка  і  запаўненне  та-
бліцы  «Дзіцячыя  інфек-
цыі»

§ 6.4

31 Туберкулёз
—  Крыніцы інфекцыі
—  Шляхі  перадачы  і  асноўныя 
сімп томы туберкулёзу

Разгляд прычын захворван-
ня на туберкулёз; вывучэнне 
форм  туберкулёзу;  азнаям-
ленне  з  асаблівасцямі  до-

Тэсціраванне; вучэбная гу-
тарка  аб  туберкулёзе;  са-
мастойная праца з тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка

§ 6.5
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—  Формы туберкулёзу
—  Асаблівасці догляду за хворымі
—  Прафілактыка туберкулёзу

гляду хворых на туберкулёз; 
разгляд прафілактыч ных ме-
рапрыемстваў па папярэджа-
нні захворвання

і складанне схемы «Шляхі 
перадачы туберкулёзу»; вы-
кананне заданняў у сшыт-
ках для практычных работ

32 Паражэнне скурных покрываў
—  Паняцце аб педыкулёзе, каросце, 
мікраспарыі
—  Крыніцы інфекцыі
—  Шляхі перадачы 
—  Асноўныя сімптомы пры педы-
кулёзе, каросце, мікраспарыі
—  Асаблівасці догляду хворых
—  Прафілактыка педыкулёзу, каро-
сты, мікраспарыі

Азнаямленне  з  крыніцамі 
інфекцый,  шляхамі  перада-
чы,  асноўнымі  сімптомамі 
пры педыкулёзе, каросце, мі-
краспарыі; разгляд асабліва-
сцей догляду хворых і прафі-
лактычных мерапрыемстваў 
пры паражэннях скурных по-
крываў

Выкананне  індывідуаль-
ных заданняў; тлумачэнне 
вучэбнага  матэрыялу  аб 
прычынах паражэння ску-
рных  покрываў  з  дэман-
страцыяй плакатаў; сама-
стойная  праца  з  тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка 
і запаўненне табліцы «За-
хворванні  скуры»;  выка-
нанне заданняў у сшытках 
для практычных работ

§ 6.6

33 Крывяныя інфекцыі
—  Паняцце  аб  крывяных  інфек-
цыях
—  Крыніцы заражэння, шляхі пе-
радачы, асноўныя сімптомы сыпно-
га  тыфу,  клешчавога  энцэфаліту, 
лейшманіёзу 
—  Асаблівасці догляду хворых
—  Прафілактыка крывяных інфек-
цый

Вывучэнне крыніц заражэн-
ня, шляхоў перадачы, асноў-
ных  сімптомаў  крывяных 
інфекцый; разгляд прыёмаў 
догляду  хворых  і  прафіла-
ктычных мерапрыемстваў

Тлумачэнне вучэбнага ма-
тэрыялу  аб  асаблівасцях 
крывяных  інфекцый;  са-
мастойная праца з тэкстам 
вучэбнага  дапаможніка 
і запаўненне табліцы «Ха-
рактарыстыка  крывяных 
інфекцый»; складанне па-
мяткі аб паводзінах у лесе 
з мэтай папярэджання ўку-
саў кляшчоў

§ 6.7 
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34 Гельмінтозы
—  Паняцце аб гельмінтозах
—  Крыніцы  заражэння,  шляхі 
перадачы, асноўныя сімптомы аска-
рыдозу, трыхацэфалёзу, энтэрабіёзу 
—  Прафілактыка гельмінтозаў

Азнаямленне з крыніцамі за-
ражэння, шляхамі перадачы, 
асноўнымі сімптомамі гель-
мінтозаў;  разгляд  асабліва-
сцей прафілактыкі гельмін-
тозаў

Індывідуальнае апытанне; 
дэманстрацыя  плакатаў 
і  гутарка  з  выкарыстан-
нем пытанняў; выкананне 
заданняў  у  сшытках  для 
практычных  работ;  скла-
данне памяткі па папярэ-
джанні заражэння чалаве-
ка гельмінтамі

§ 6.8

35 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў за курс 11 класа

Праверка ўзроўню засваен-
ня  асноўных  тэарэтычных 
ведаў і практычных уменняў 
па курсе «Медыцынская пад-
рыхтоўка» за 11 клас

Тэсціраванне;  выкананне 
практычных  нарматываў 
па аказанні першай дапа-
могі хворым
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