
 
 

Pericŭlum est in mora  

Небезпека в зволіканні  

Епіграф заняття із предмета "Захисту України", що проводила викладач 

Ірина Олексіївна  Меленець зі студентами 113 групи відділення "Початкова 

освіта", повністю відповідав головній ідеї,  що була покладена в основу 

заняття з теми «Кровотечі. Алгоритм дій при кровотечах», яке було 

проведено 1 грудня 2020 року. 

Заняття мало на меті розширити та 

поглибити  знання студентів про різні види 

травм, що супроводжуються  кровотечами; 

розглянути види зовнішніх та внутрішніх 

кровотеч,  причини їх виникнення; з’ясувати 

ознаки та симптоми кровотеч; сформувати 

поняття про  алгоритм  визначення та надання 

допомоги у разі  капілярної, венозної, 

артеріальної та внутрішньої кровотечі; розвивати мовлення,  аналітичне 

мислення, навички побудови алгоритму швидких дій, спостережливість, 

вміння розпізнавати кровотечі; виховувати  активну громадянську позицію, 

людяність, зібраність. 

Заняття проведене за чітко розробленим 

планом, складеним відповідно до робочої 

навчальної програми предмета "Захист 

України".  

Для досягнення мети використано різні 

форми, методи, прийоми роботи, а саме: 

створення проблемних ситуацій, постановка 

творчих завдань, самостійна дослідницька 

робота студентів щодо складання алгоритмів дій при кровотечах, визначення 

причин та симптомів кровотеч.  

У ході заняття було розглянуто та 

з'ясовано причини, симптоматику та 

алгоритм долікарської допомоги при різних 

видах кровотеч. Студенти самостійно 

пояснювали суть понять «травма», 

«політравма» «гематоракс», створювали 

алгоритми дій при наданні допомоги у разі  

капілярної, венозної, артеріальної та 

внутрішньої кровотечі.  



 
 

 Під час актуалізації опорних знань студентів і контролю вихідного рівня 

знань була використана хмара слів, за допомогою якої здобувачі освіти 

пригадали причини політравми.   

  Для перевірки теоретичних знань і 

практичних умінь студентів за темою 

"Травматизм. Причини, симптоми, 

профілактика" було проведено фронтальне  

тестування із застосуванням інноваційного 

методичного прийому: шифрування змісту 

матеріалу за допомогою QR-коду.  

Такий прийом дає можливість  компактно проаналізувати рівень знань 

молоді, здійснити перевірку засвоєного матеріалу, удосконалити уміння 

студентів використовувати індивідуальні електронні пристрої (смартфони) у 

навчальному процесі. 

У ході заняття, при вивченні нового теоретичного матеріалу, студенти 

мали можливість виконувати вправи на порівняння, класифікацію, аналіз 

понять, послідовність дій, тощо, використовуючи робочі зошити з 

друкованою основою, які є авторською методичною розробкою викладача.  

Ірина Олексіївна використовувала різні форми організації навчання: 

студенти працювали у парах, у віртуальних групах, виконували індивідуальні 

самостійні завдання, складали блок-схеми, заповнювали таблиці, 

формулювали визначення.   



 
 

  Для узагальнення і систематизації знань студентам було запропоновано 

тестові завдання з онлайн-сервісу  

LearningApps.org. та інтегровану вправу 

«Сенкан».  

Під час заняття були використані 

інноваційні технології, здійснювалася робота в 

онлайн-сервісах, конструкторах для 

інтерактивної дошки, навчальний матеріал 

пов’язувався із практичною діяльністю, що 

збагатило практичний досвід використання ІКТ у майбутній професійній 

діяльності. 

 Заняття пройшло змістовно, цікаво інтенсивно, дало якісний навчальний 

і виховний результат.  

  


