
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 

для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни 
"Основи медичних знань" 

освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" 
 

Навчальний курс, спеціальність, спеціалізація підготовки:      ІІІ, ЗЛіТ 

 

Лабораторні заняття № 1, 2  (4 год.) 

 Тема: М’які пов’язки. 
 

 Мета занять: Ознайомити студентів з різноманітними видами м’яких 

пов’язок.         

 Завдання занять:  Навчити студентів накладати найбільш уживані м’які 

пов’язки на кінцівки/суглоби, тулуб, голову.   
 

 Навчально-матеріальне забезпечення занять: 

 1.Стенди по темі заняття (пов’язки на голову, пов’язки на кінцівки, 

пов’язки на тулуб). 2.Табельні шини (Крамера, Дітеріхса, дротяні). 3.Еластичні 

бинти шириною 3-5 см та 8-12 см. 
 

  План занять: 

 1.Вимоги до матеріалу м’яких пов’язок. 

 2.Правила бинтування. 

 3.Класифікація м’яких пов’язок (за призначенням, терміном використання, 

зовнішнім виглядом). 

 4.Визначення умов накладання м’яких пов’язок на кінцівки/суглоби 

(циркулярної стискуючої пов’язки, спіральної пов’язки, спіральної пов’язки з 

перегином, черепахоподібних, вісімкоподібної). 
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 5.Практичне відпрацювання накладання м’яких пов’язок: циркулярної 

стискуючої, спіральної, спіральної пов’язки з перегином.  

 6.Практичне відпрацювання накладання м’яких пов’язок на суглоби: 

вісімкоподібної та черепахо подібної (дві модифікації). 

 7.Практичне відпрацювання накладання м’яких пов’язок на грудну клітку: 

транспортної (Вельпо) та лікувальної (Дезо).      

  8. Практичне відпрацювання накладання м’яких пов’язок на голову: на 

вухо, на око, на тім’яну частину голови (чепець). 

  

  Хід занять:  

 1.Опитування студентів. 

 2.Розгляд теоретичного матеріалу.  

 3.Оволодіння практичними навиками накладання м’яких пов’язок різних 

видів.  

 4.Методичний аналіз заняття та його оцінка. 

 

  Контрольні питання: 

 1.Умови застосування м’яких пов’язок (циркулярної, спіральної, спіральної 

з перегином, вісімкоподібної, черепахоподібних, чепця, косинко подібної). 

 2.Загальні правила бинтування. 

 3.Запобігання ускладнень при бинтуванні. Ознаки правильно та 

неправильно накладених пов’язок. 

 4.Техніка накладання м’яких пов’язок на ділянку голови (на вухо та око). 

 5.Техніка накладання м’яких пов’язок на тім’яну ділянку голови  

 6.Техніка накладання циркулярної стискуючої пов’язки на кінцівки. 

 7.Техніка накладання спіральної пов’язки та спіральної з перегином 

пов’язки  на кінцівки. 

 8.Техніка накладання вісімкоподібної пов’язки на зап’ястя, гомілково-

стопний суглоб та потилицю. 

 9. Техніка накладання імобілізуючих  м’яких пов’язок (Вельпо, Дезо, 

косинкоподібної). 
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 Навчальна література: 

1.Неотложные состояния  и  экстренная медицинская помощь:  Справочник 

/Под ред. акад.Е.И.Чазова.- М.: Медицина, 1988. - С.391-392, С.498-502. 

2.Ткаченко С.С., Шаповалов В.М. Оказание доврачебной помощи при 

повреждениях опорно-двигательного аппарата.- Л.: Медицина, 1984.- С.44-63. 

3.Юрихин А.П. Десмургия.- Л.: Медицина, 1984.- С.30-118. 

 

Методичну розробку для проведення лабораторних занять 
склала:                              

канд.мед.наук, доцент Рябуха О.І. 
 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри 
Протокол від  _______________  20 ____ р.  № _____ 
 


