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(35 г)

Новік, І. М. Медыцынская падрыхтоўка : вучэб. дапам. для 10—11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай 
навучання / І. М. Новік, Н. К. Калян, Ж. Э. Мазец. — Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2020.

№  
урока 
і дата 

правя -
дзення

Тэма ўрока,
асноўныя пытанні зместу 

Мэты вывучэння  
тэмы ўрока

Характарыстыка асноўных 
відаў і спосабаў  

дзейнасці

Матэрыял 
вучэбнага
дапамож-

ніка

1 2 3 4 5

1 Мэты і задачы медыцынскай пад-
рыхтоўкі. Агульныя прынцыпы 
аказання першай дапамогі
— Мэты і задачы медыцынскай 
пад рыхтоўкі
— Комплекс мерапрыемстваў са-
ма- і ўзаемадапамогі
— Ацэнка ступені цяжкасці стану 
пацярпелага (прытомнасць, пульс, 
дыханне, сардэчная дзейнасць, 
рэакцыя зрэнкі на святло)
— Аб’ём аказання першай да па-
могі пацярпелым на месцы зда-
рэння

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; праца 
з рознымі крыніцамі ін-
фармацыі; удзел у ды-
скусіі па праблемных сі-
туацыях

§ 1

Першая дапамога пры траўмах і няшчасных выпадках (23 г)

2 Першая дапамога пры страце 
пры томнасці. Паняцце рэанімацыі
— Непрытомнасць. Прычыны 
страты прытомнасці

Разгляд прычын страты прытом-
насці; вывучэнне прыёмаў пра вя-
дзення рэанімацыйных мера пры-
емстваў хворым і пацярпелым; вы -

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб асаблі ва-
с цях аказання пер шай 
дапамогі ў экстрэ маль -

§ 2

1

Працяг

1 2 3 4 5

— Першая дапамога пры непры-
томнасці
— Прыметы жыцця і смерці
— Паняцце рэанімацыі
— Рэанімацыйныя мерапры ем-
ствы 

вучэнне паказанняў да пра вядзення 
рэанімацыі

ных сі туацы ях з дэманс-
тра цыяй пла катаў

3 Іншароднае цела ў дыхальных 
шляхах
— Сімптомы пападання інша-
род нага цела ў дыхальныя шляхі. 
Асаблівасці аказання першай 
дапамогі
— Практычная работа № 1
«Вывучэнне методыкі пра вя-
дзення штучнай вентыляцыі лёг-
кіх і непрамога масажу сэрца»

Вывучэнне асаблівасцей аказання 
першай дапамогі пацярпелым пры 
пападанні іншароднага цела ў ды-
хальныя шляхі; фарміраванне 
пра ктычных уменняў і навыкаў 
правядзення штучнай вентыляцыі 
лёгкіх і непрамога масажу сэрца

Інструктаж па вы ка нан-
ні практычнай рабо ты; 
выкананне прак тыч най 
работы (пра вя дзен не 
штучнай вен ты ля цыі 
лёгкіх і не пра мо га ма са-
жу сэрца на ма не ке не); 
праца з ву чэб ным да-
па можнікам, таблі цай 
і інструкцыяй; рашэнне 
сітуацыйных задач; вы- 
ка нанне задан няў у сшы-
т ках для практычных ра-
бот

§ 3

4 Паняцце аб ране. Папярэджанне 
ўскладненняў пры раненнях
— Паняцце «рана»
— Ускладненні пасля раненняў
— Першая дапамога пры ранен-
нях

Фарміраванне паняцця аб ране;  
азнаямленне з магчымымі ўсклад-
нен нямі пасля ранення; разгляд 
класіфікацыі ран; вывучэнне алга-
рытму аказання першай дапамогі 
пры раненнях

Вуснае апытанне; тлу ма- 
чэнне вучэб нага ма тэ ры- 
ялу аб асаблі вас цях ака- 
зання пер шай да памогі 
пры роз ных відах ра нен-
няў; дэманстрацыя ме- 

§ 4

2

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг
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тодыкі абыходжання 
з пе равязачным матэры- 
ялам (бінты, вата, лей ка-
пластыр і інш.)

5
6

Крывацёкі
— Паняцце «крывацёк»
— Віды крывацёкаў: вонкавы 
і ўнутраны, змешаны, артэрыяль-
ны, вянозны, капілярны
— Спосабы часовага спынення 
крывацёку
— Носавы крывацёк
—  Практычная работа № 2
«Вывучэнне правіл накладання 
кроваспыняльнага жгута (жгута-
закруткі) на бядро і плячо»

Фарміраванне паняцця аб кры-
вацёку і яго відах; вывучэнне спо-
сабаў часовага спынення кры вацё-
ку; разгляд асаблівасцей спынення 
насавога крывацёку; фарміраванне 
практычных уменняў і навыкаў па 
накладанні жгута (жгута-за круткі) 
на бядро і плячо

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; тлумачэн-
не вучэбнага матэ рыялу 
з элементамі дэманстра-
цыі аб відах крывацёкаў 
і спосабах іх спынення; 
ін структаж па выканан ні  
практычнай работы; вы-
кананне практыч най ра-
боты (адпрацоўка прак-
тычных навыкаў па на-
кладанні крова спыняль-
нага жгута і жгута-зак ру-
ткі); дэманстрацыя таб ліц; 
праца ў парах; вы ка нанне 
заданняў у сшытках для 
практычных работ

§ 5

7
8

Перавязачны матэрыял
— Перавязачныя матэрыялы 
і срод кі
— Віды павязак
— Выкарыстанне падручнага ма-
тэрыялу для накладання павязак
— Агульныя правілы накладання 
мяккай бінтавой павязкі

Вывучэнне агульных правіл на-
кла дання павязак; разгляд аса блі-
васцей выкарыстання падручнага 
матэрыялу для накладання павя-
зак; фарміраванне практычных 
уменняў і навыкаў 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-

§ 6

3

Працяг

1 2 3 4 5

—  Практычная работа № 3 
«Ускрыццё індывідуальнага пе-
равязачнага пакета. Накладанне 
першаснай асептычнай павязкі 
на розныя часткі цела»

ні практычнай работы; 
выкананне практычнай 
работы; праца ў парах 
па накладанні павязак 
на галаву, перадплечча, 
локцевы, каленны, га-
лёнкаступнёвы суставы;
выкананне заданняў 
у сшытках для практыч-
ных работ

9 Пашкоджанні мяккіх тканак і су-
ставаў
— Віды і характарыстыка пашко-
джанняў
— Удары мяккіх тканак. Алга-
рытм аказання першай дапамогі
— Расцяжэнні і разрывы звязак, 
сухажылляў і мышцаў
— Вывіхі: прыроджаныя і набы-
тыя

Фарміраванне ўяўлення аб пашко-
джаннях мяккіх тканак і суставаў; 
азнаямленне з асаблівасцямі 
і асноўнымі прыметамі пашко-
джанняў; вывучэнне алгарытму 
аказання першай дапамогі пры 
ўдарах мяккіх тканак

Выкананне індывідуаль-
ных заданняў; удзел 
у гу тарцы; аналіз экстрэ-
ма льных сітуацый; за-
паўненне табліцы «Пер-
шая дапамога пры па ш-
коджаннях мяккіх тка-
нак і суставаў»

§ 7

10 Траўматычны таксікоз (сіндром 
працяглага сціскання)
— Траўматычны таксікоз (сін-  
дром працяглага сціскання)
— Аказанне першай дапамогі на 
месцы здарэння
— Алгарытм выцягвання пацяр-
пелага з завалаў

Фарміраванне ўяўлення пра траў-
матычны таксікоз; разгляд асаблі-
васцей аказання першай дапамогі 
пры траўматычным таксікозе (сін-
дроме працяглага сціскання)

Выкананне тэставых за-
данняў; аналіз экстрэ-
мальных сітуацый; удзел 
у гутарцы

§ 8

4

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг
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11
12

Пераломы 
— Паняцце аб пераломах
— Віды і прыметы пераломаў
— Асаблівасці пераломаў у дзя-
цей і дарослых
— 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
— Ускладненні пры пераломах
— Практычная работа № 4
«Вывучэнне правіл імабілізацыі 
верхніх і ніжніх канечнасцей 
з дапамогай шын і падручных 
сродкаў пры пераломах, ударах, 
расцяжэннях, вывіхах»

Фарміраванне паняцця аб пера-
ломах касцей; вывучэнне відаў 
пераломаў касцей; разгляд асаб-
лі васцей пераломаў у дзяцей 
і да рослых; азнаямленне з асаб-
лі вас цямі траўматычнага шоку 
пры пераломах; фарміраванне 
ўяўлення аб асаблівасцях траўм 
пазваночніка. Вывучэнне прыёмаў 
і метадаў аказання першай дапамогі  
пры пераломах касцей; вывучэнне 
сродкаў і правіл імабілізацыі; ава-
лоданне практычнымі ўменнямі 
і навы ка мі па накладанні шын 
пры пера ломах касцей верхніх 
і ніжніх ка нечнасцей; вывучэнне 
правіл тран спарціроўкі пацярпе-
лых з пашкоджаннем галавы і па-
званочніка

Вуснае апытанне; тлу-
ма чэнне вучэбнага ма-
тэ рыялу аб відах перало-
маў, аб асаблівасцях пе-
раломаў у дзяцей і да-
рос лых; праца з тэкстам 
вучэбнага дапаможніка 
і складанне схемы «Віды 
пераломаў». Тлумачэнне 
методыкі аказання пер-
шай дапамогі пры пе-
раломах касцей з дэ-
манстрацыяй плакатаў; 
інструктаж па выкананні 
практычнай работы; вы-
кананне практычнай 
работы; праца ў парах, 
ад працоўка практыч-
ных уменняў і навыкаў 
па імабілізацыі верхніх 
і ніжніх канечнасцей 
з да памогай шын і пад-
ручных сродкаў пры пе-
раломах

§ 9

13
14

Апёкі
— Паняцце аб апёках
— Ступені апёкаў

Фарміраванне паняцця аб апёках 
і іх відах; вывучэнне кароткай ха-
рактарыстыкі ступеней апёкаў; вы-

Тлумачэнне паняцця 
«апё кі» з дэманстрацыяй 
плакатаў; самастойная

§ 10

5

Працяг

1 2 3 4 5

— Вызначэнне плошчы апёку
— Апёкавая хвароба і апёкавы шок
— Алгарытм аказання першай да-
памогі пры апёках, правілы яе ака-
зання і правілы транспарціроўкі 
абпаленых
— Правілы накладання павязак 
на абпаленую паверхню
— Асаблівасці аказання першай 
дапамогі пры апёках слізістай 
абалонкі вачэй, рота, стрававода
— Прафілактыка апёкаў

вучэнне прыёмаў і метадаў аказан-
ня першай дапамогі пры апёках; 
аз наямленне з асаблівасцямі пра-
цякання апёкавай хваробы; вы-
ву чэнне правіл накладання па-
вя зак на абпаленую паверхню; 
авалоданне навыкамі вызначэння 
плошчы апёку

праца з тэкстам вучэб-
на га дапаможніка, скла-
данне схемы «Кла сі фі-
кацыя відаў апёкаў» і за-
паўненне табліцы «Ха-
рактарыстыка апёкаў»; 
адпрацоўка практычных 
уменняў і навыкаў па 
накладанні павязак на 
абпаленую паверхню

15 Абмаражэнні
— Паняцце пра абмаражэнне
— 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»

§ 11

16 Утапленне
— Паняцце аб утапленні
— Прыметы ўтаплення (сапраўд-
нага, асфіксічнага, сінкапальнага)
— Алгарытм аказання першай 
дапамогі пры ўтапленні
— Прафілактыка ўтапленняў

Раскрыццё сутнасці паняцця «ўта-
пленне»; вывучэнне асноўных сім-
п томаў утаплення, прыёмаў і спо-
сабаў аказання першай дапа могі 

Тлумачэнне вучэбнага 
матэрыялу аб утапленні 
з дэманстрацыяй пла ка-
таў; рашэнне сітуа цый-
ных задач; выкананне 
за данняў у сшытках для 
прак тычных работ; ад-

§ 12

6
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працоўка практычных 
уменняў і на вы каў ака-
зан ня першай дапа мо гі 
пры ўтапленні

17
18

Электратраўмы і паражэнне ма-
ланкай
— Паняцце аб электратраўме
— Прыметы паражэння элек-
трычным токам
— Мясцовыя і агульныя сімп-
томы пры паражэнні электрыч-
ным токам
— Першая дапамога пры элек-
тратраўме
— Прафілактыка элек тратраўм
— Сімптомы паражэння малан-
кай
— Першая дапамога пры пара-
жэнні маланкай
— Правілы паводзін падчас на-
вальніцы

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

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

§ 13

19 Сонечны і цеплавы ўдары
— Паняцці аб цеплавым і сонеч-
ным ударах
— Прычыны сонечнага і цепла-
вога ўдараў
— Асноўныя прыметы
— Алгарытм аказання першай да-

Азнаямленне з асаблівасцямі цеп-
лавога і сонечнага ўдараў; вы ву-
чэнне прыёмаў аказання першай 
дапамогі пры сонечным і цеплавым 
ударах; разгляд прафілактычных 
мерапрыемстваў па папярэджанні 
сонечнага і цеплавога ўдараў

Тлумачэнне прычын 
уз нікнення сонеч на га 
і цеплавога ўдараў; пра ца 
з тэкстам вучэб нага да-
паможніка і запаў нен не 
табліцы «Характарысты-
ка сонечнага і цеплавога 

§ 14

7
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памогі пры сонечным і цеп ла вым 
ударах
— Прафілактыка цеплавых і со-
нечных удараў

ўдараў»; адпрацоўка прак-
тычных уменняў і на вы-
каў па аказанні першай 
да памогі пры сонечным 
і цеп лавым ударах

20 Укусы жывёл
— Укусы насякомых
— Прыметы і клінічная карціна 
паражэння чалавека ядамі нася-
ко мых
— Першая дапамога пры ўкусах 
насякомых
— Укусы змей
— Першая дапамога пры ўкусе 
змяі
— Ускладненні раны пры ўкусах 
дамашніх і дзікіх жывёл

Фарміраванне ўяўлення аб пара-
жэнні чалавека ядамі насякомых 
і змей; вывучэнне метадаў і пры-
ёмаў аказання першай дапамогі 
пры паражэнні чалавека ядамі 
жывёл; азнаямленне з магчымымі 
ўскладненнямі ран пры ўкусах 
жывёл

Дэманстрацыя плакатаў; 
праца з тэкстам вучэбна-
га дапаможніка і запаў-
ненне табліцы «Пара-
жэнне чалавека ядамі 
жывёл»; выкананне за-
данняў у сшытках для 
практычных работ

§ 15

21 Атручэнні хімічнымі рэчывамі
— Паняцце «атручэнне»
— Асноўныя прыметы атручэння 
хімічнымі рэчывамі
— Першая дапамога пры вострых 
атручэннях 
— Паняцце «моцнадзеючыя ядаві-
тыя рэчывы» (МДЯР)
— Прыметы і першая дапамога 
пры атручэнні МДЯР
— Прафілактыка атручэнняў хі-
мічнымі рэчывамі

Фарміраванне паняцця «атручэн-
не»; вывучэнне асноўных прымет 
атручэння і асаблівасцей аказан-
ня першай дапамогі пацярпелым 
пры атручэнні хімічнымі рэчывамі; 
азнаямленне з прафілактычнымі 
мерапрыемствамі

Праца з тэкстам вучэб-
нага дапаможніка і за-
паўненне табліцы «Ха-
рактарыстыка атрутных 
рэчываў»; выкананне 
заданняў у сшытках 
для практычных работ; 
ад працоўка практыч-
ных уменняў і навыкаў 
па аказанні першай 
дапамогі пры атручэннях 
хімічнымі рэ чы вамі

§ 16
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22 Харчовыя атручэнні
— Паняцце аб харчовым атру-
чэн ні
— Асноўныя прыметы атручэння
— Першая дапамога
— Прафілактыка харчовых ат-
ручэнняў

Вывучэнне асноўных прымет 
харчовых атручэнняў; азнаямлен-
не з асаблівасцямі аказання пер-
шай дапамогі пры харчовых ат ру-
чэннях і прафілактычнымі мера-
прыемствамі

Вуснае апытанне; тлу-
мачэнне вучэбнага ма-
тэрыялу аб харчовых 
атручэннях; складанне 
памяткі па папярэджанні 
харчовых атручэнняў 
і спецыфіцы аказання 
першай дапамогі

§ 17

23 Атручэнні грыбамі і ядавітымі 
раслінамі
— Атручэнне грыбамі
— Сімптомы атручэння грыбамі
— Атручэнне ядавітымі раслінамі
— Алгарытм аказання першай 
дапамогі пры атру чэн нях, праві-
лы яе аказання
— Прафілактыка атручэнняў гры-
бамі і яда вітымі раслінамі

Вывучэнне прычын і прымет ат-
ручэння грыбамі і ядавітымі рас-
лінамі; адпрацоўка прыёмаў і спо-
сабаў аказання першай дапамогі 
пры атручэнні грыбамі і ядавітымі 
раслінамі

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 расліна-
мі і грыбамі

§ 18;
паўтарыць 
§ 1—17

24 Абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў па тэме «Першая дапамога 
пры траўмах і няшчасных вы-
падках»

Праверка ўзроўню засваення ас-
ноўных тэарэтычных ведаў і прак-
тычных уменняў і навыкаў, не-
аб ходных для аказання першай 
дапамогі пры траўмах і няшчасных 
выпадках

Выкананне самастойнай 
работы

Лекавыя прэпараты і расліны (4 г)

25 Лекавыя прэпараты
— Паняцце «лекавы прэпарат» 
— Лекавыя формы
— Групы лекавых прэпаратаў: ан-

Фарміраванне паняццяў «лекавы 
прэпарат» і «лекавыя формы»; 
вывучэнне асноўных груп лекавых 
прэпаратаў

Тлумачэнне вучэб нага 
матэрыялу аб гру пах ле-
кавых прэпара таў і ле-
кавых фор мах з дэманс-

§ 19
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тысептычныя і дэзынфіцы рую-
чыя, процімікробныя, сар дэчна-
сасудзістыя, абязбольваю чыя, 
проціалергічныя, гарачка па-
ніжальныя, проці кашлевыя і ад-
харкавальныя

трацыяй плакатаў; са- 
мас тойная праца з тэкс-
там вучэбнага да па мо-
жніка, складанне схемы 
«Класіфікацыя ле кавых 
форм» і за паў ненне таб-
ліцы «Групы лекавых 
прэ паратаў»

26 Уплыў разнастайных фактараў 
на дзеянне лекавых сродкаў на 
арганізм
— Асноўныя фактары, якія ўп лы-
ваюць на дзеянне лекавых сродкаў
— Магчымыя рэакцыі арганізма 
на лекавыя сродкі, ускладненні
— Алгарытм аказання першай 
дапамогі ў выпадку алергічнай 
рэакцыі на лекавы сродак

Вывучэнне ўплыву разнастайных 
фак тараў на дзеянне лекаў на 
арга нізм; фарміраванне ўяўлення 
аб магчымых ускладненнях пры 
медыкаментознай тэрапіі; ава ло-
данне навыкамі аказання першай 
дапамогі ў выпадку алергічнай 
рэакцыі 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

§ 20

27 Аптэчкі
— Змесціва дамашняй аптэчкі
— Змесціва дарожнай аптэчкі 
вадзіцеля
— Аказанне першай дапамогі па-
цярпелым з выкарыстаннем да-
рожнай аптэчкі вадзіцеля
— Правілы захавання лекавых 
сродкаў у хатніх умовах

Азнаямленне са змесцівам да-
машняй і дарожнай аптэчак; аз-
наямленне з правіламі захавання 
лекавых сродкаў у дамашніх умовах

Дэманстрацыя плакатаў, 
дамашняй і дарожнай  
аптэчак; складанне па-
мяткі па захаванні лека-
вых сродкаў у дамашніх 
умовах

§ 21

10

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4 5

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, шы пшына 
карычневая, трыпут нік вялікі, ра-
монак аптэчны, валяр’ян лекавы, 
мята перцавая, ліпа драбналістая, 
крапіва двухдомная
— Правілы бяспечнага абыхо-
джання з лекавымі раслінамі

Фарміраванне паняцця «лекавыя 
расліны»; фарміраванне ўяўлення 
аб лекавых уласцівасцях раслін; 
вывучэнне асаблівасцей выкарыс-
тання лекавых раслін пры ака зан-
ні першай дапамогі; аз на ям лен не 
з відамі лекавых раслін; фар мі-
раван не навыкаў бяспечнага абы-
ходжання з лекавымі раслінамі 

Дэманстрацыя плакатаў 
і гербарыя лекавых ра-
слін; выкананне заданняў 
у сшытках для практыч-
ных работ

§ 22

Медыка-біялагічныя аспекты палавога выхавання (7 г)

29 Рэпрадуктыўнае здароўе
— Паняцце рэпрадуктыўнага зда-
роўя
— Асноўныя паказчыкі рэпрадук-
тыўнага здароўя
— Фактары, разбуральныя для 
рэ прадук тыўнага здароўя
— Ахова рэпрадук тыўнага зда-
роўя

Фарміраванне паняцця «рэпра-
дуктыўнае здароўе»; вывучэн не 
асноўных паказчыкаў рэпра дук-
тыўнага здароўя; азнаямленне 
з фактарамі, разбуральнымі для 
рэ прадук тыўнага здароўя

Гутарка; тлумачэнне па-
няцця «рэпрадуктыўнае 
здароўе»; гутарка з вы-
карыстаннем пы танняў; 
складанне пе раліку фа-
к тараў, якія не га тыў на 
ўплываюць на рэпра дук-
тыўнае зда роўе

§ 23
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30 Гігіена палавых адно сін. Кантра-
цэпцыя 
— Паняцці «інтымная гігіена» 
і «гі гіена палавых адносін»
— Віды кантрацэпцыі

Азнаямленне з асноўнымі відамі 
кантрацэпцыі і метадамі іх пры-
мянення

Тлумачэнне з элемен-
та мі гутаркі; праца 
з тэк стам вучэбнага да-
паможніка і складанне 
схемы «Віды кантрацэп-
цыі»

§ 24

31 Цяжарнасць
— Паняцце «цяжарнасць»
— Найбольш спрыяльны ўзрост 
для шлюбу і цяжарнасці
— Фізіялагічныя і псіхалагічныя 
асаблівасці працякання цяжар-
насці

Фарміраванне ўяўлення аб апты-
мальным узросце для цяжарнасці, 
вывучэнне фізіялагічных і псіха-
ла гічных асаблівасцей працякання 
цяжарнасці

Дэманстрацыя плакатаў; 
гутарка

§ 25

32 Гігіена цяжарнай жанчыны
— Гігіена цяжарнай жанчыны
— Уплыў алкаголю, нікаціну і та-
ксічных рэчываў на развіццё плода

Фарміраванне ўяўлення аб гігіене 
цяжарнай жанчыны; разгляд аса-
б лівасцей уплыву алкаголю, ніка-
ціну і таксічных рэчываў на раз віц-
цё плода

Складанне памяткі для 
ця жарнай жанчыны; за-
паўненне табліцы «Уп-
лыў шкод ных фактараў 
на развіццё зародка»

§ 26

33 Аборт і яго наступствы
— Паняцце «аборт»
— Аборт і яго наступствы для ма-
ладога арганізма
— Ускладненні пасля аборту

Фарміраванне ўяўлення аб наступ-
ствах аборту для маладога аргані-
зма; азнаямленне з магчымымі 
ўскладненнямі ў развіцці аргані-
зма ў перыяд пасля аборту

Пісьмовае складанне 
пе раліку магчымых ус-
клад ненняў пасля абор-
ту; удзел у дыскусіі па 
праб лемных сітуа цыях

§ 27

34 Прафілактыка захворванняў, 
якія перадаюцца палавым шляхам 
(ЗППШ)
— Паняцце «захворванні, якія 
пе ра даюцца палавым шляхам» 
(ЗППШ)

Фарміраванне ўяўлення аб вы ні-
ках захворванняў, якія пера да юцца 
палавым шляхам; аб ВІЧ-інфекцыі, 
СНІДзе; вывучэнне крыніц зара-
жэння, шляхоў перадачы і ас ноў-
ных прымет СНІДу; фар міраванне

Самастойная праца з тэк-
с там вучэб нага да па мож-
ні ка і запаў нен не таб ліцы 
«ЗППШ»; вы ка нан не за-
данняў у сшыт ках для
прак тычных работ; дэ-

§ 28; пад-
рыхта-
вац ца да 
кан т ролю
ведаў
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— Ганарэя. Шляхі перадачы, ас-
ноўныя сімптомы, прынцыпы 
лячэння
— Сіфіліс. Шляхі перадачы, ас-
ноўныя сімптомы, прынцыпы 
лячэння
— Трыхаманоз. Шляхі перадачы, 
асноўныя сімптомы, прынцыпы 
лячэння
— Паняцце аб ВІЧ-інфекцыі, аб 
СНІДзе
— Крыніцы заражэння і шляхі пе-
радачы
— Прафілактыка ЗППШ

ўяўлення аб небяспецы СНІДу; 
выхаванне пачуцця патрэбнасці 
ў захаванні ўласнага здароўя

манстрацыя відэаролікаў 
па тэме ўрока

35 Абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў за курс 10 класа

Праверка ўзроўню засваення 
ас ноўных тэарэтычных ведаў 
і практычных уменняў па курсе 
«Медыцынская падрыхтоўка» за 
10 клас

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

13

МЕДЫЦЫНСКАЯ ПРАКТЫКА
(5 дзён па 6 г; усяго 30 г)

Дата

Коль- 
касць 

вучэбных 
гадзін

Тэма практычных заняткаў 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
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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), ма- 
рля, 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

1 2 3 4 5 6

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-
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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-

17

Працяг

1 2 3 4 5 6

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 паражоных (4 г)

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

Грэлка, пузыр з лё- 
дам або гіпа тэрміч-
ны пакет, кружка 
Эсмарха, судны пад- 
кладныя, мочапры-
ёмнік, паільнік, ме-
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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 практыч-
ных уменняў і навыкаў па пад-
скурным і ўнутрымышачным 
увядзенні лекавых сродкаў. Ал-
гарытм дзеянняў

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

1 Вывучэнне тэхнікі накладан-
ня гарчычнікаў, кампрэсаў, 
грэлкі, пузыра з лёдам, прымо-
чак. Адпрацоўка практычных 
уменняў і 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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