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2. Спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія)  
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5. Назва дисципліни: Долікарська медична допомога у невідкладних станах. 

6. Лектори: Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, професор  

7. Статус дисципліни: варіативна. 

8. Курс, семестр: ІІ курс, 3 семестр. 

9. Кількість кредитів: 4. Модулів – 2. Всього 120 академічних годин; лекцій 16 годин, 

практичних занять 34 годин, самостійної роботи 70 годин. 

10. Попередні умови для вивчення дисципліни: предметом вивчення навчальної 

дисципліни є сучасні теоретичні уявлення та практичні досягнення в галузі лікарського 

контролю, що в комплексному використанні дозволяють максимально точно визначити 

стан організму людини. Комплекс медичних заходів, спрямованих на надання медичної 

допомоги при невідкладних станах, які відмічають у навчальних закладах, на виробництві, 

у побуті, під час дорожньо-транспортних пригод, катастроф, техногенних аварій та при 

гострих неврологічних, терапевтичних, хірургічних та термінальних станах. Ненадання 

долікарської медичної допомоги при нещасних випадках, раптових гострих захворюваннях 

людини призводить до тяжких наслідків, аж до летальних. Своєчасна долікарська медична 

допомога відіграє важливу роль у подальшому лікуванні потерпілих і хворих, сприяє 

скороченню термінів їх медичної та трудової реабілітації. .Міждисциплінарні зв’язки: 

“Анатомія”, ”Фізіологія”, ”Біохімія”, “Морфологія“, “Гігієна і екологія“, “Теорія фізичної 

культури і спорту”, “Спортивна медицина”, “Психологія ” а також дисциплін, пов’язаних з 

лікуванням і реабілітацією хворих. 

11. Опис дисципліни (зміст, цілі, структура): 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння базових теоретичних положень долікарської 

допомоги, оволодіння практичними навичками надання невідкладної медичної допомоги 

потерпілим на місці події та під час госпіталізації до медичного закладу. 

Головними завданнями  є оволодіння знаннями, вміннями та навичками щодо 

забезпечення повного та своєчасного проведення серцево-легеневої реанімації, зупинки 

кровотечі, накладання пов'язок та транспортної іммобілізації постраждалим із метою 

збереження їм життя. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

прийоми надання першої медичної допомоги при різних видах ушкоджень, невідкладних 

станах та нещасних випадках; 

  основні процедури по догляду за хворими; 

  основні способи перенесення, і транспортування потерпілих; 

  основні принципи організації і тактики роботи медичної служби у надзвичайних 

ситуаціях і на етапах евакуації потерпілих із місця події.  

вміти: 

надавати першу медичну допомогу при:   

порушенні дихання; 

  зупинці серцевої діяльності; 



  опіках та відмороженнях; 

  утопленні та інших видах механічної асфіксії; 

  непритомності, шоку; 

  загальному переохолодженні організму; 

  тепловому та сонячному ударах; 

  отруєннях чадним газом та іншими отрутами; 

  ураженні електричним струмом; 

  харчових отруєннях тощо; 

 здійснювати перенесення, завантаження й транспортування потерпілих із використанням 

підручних засобів.  

Зміст та структура: курс складається зі вступної частини і 8 тем: Вступ. (1) Анатомічна 

будова тіла людини. Системи організму людини та їх фізіологічні функції. (2) Основи 

фармакології. (3) Долікарська допомога при травмах та пораненнях з основами десмургії. 

(4) Долікарська допомога при кровотечах. (5) Основи реанімації (6) Долікарська допомога 

при ушкодженнях фізичними факторами навколишнього середовища (7) Невідкладні стани. 

Долікарська допомога при отруєннях (8) Найпоширеніші інфекційні хвороби, венеричні 

захворювання та СНІД. 

12. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни «Долікарська медична допомога у 

невідкладних станах » здійснюється за допомогою різних форм контролю – контрольних 

опитувань або шляхом аудиторного тестового контролю з теоретичних питань, виконання 

домашніх і індивідуальних завдань, розв’язування практичних завдань за темами курсу, 

теоретичних завдань самостійної роботи, рефератів тощо. Поточний контроль здійснюється 

на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям, під час індивідуальної роботи 

викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно за змістом 

практичного заняття. Застосовується об’єктивний (стандартизований) контроль теоретичної 

та практичної підготовки студентів. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки 

студентів: усне та письмове опитування, вхідна діагностика і контроль за сформованими 

когнітивними знаннями та розуміннями. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної 

роботи (у балах) та оцінки модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. Завданням 

модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), здатності 

осмислювати теоретичний зміст частини дисципліни за окремими темами курсу, уміння 

публічно чи письмово презентувати опанований матеріал. 

Підсумковий контроль. Вивчення дисципліни «Долікарська медична допомога у 

невідкладних станах» передбачено навчальним планом у 3 семестрі, форма підсумкового 

контролю – екзамен, який проводиться згідно графіку освітнього процесу за розкладом 

екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується як сума балів за результатами поточного контролю та самостійної роботи 

(60 балів) та екзаменаційної оцінки (40 балів) і виставляється за шкалою ЄКТС та 

національною шкалою оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, 

які повністю виконали навчальний план і набрали необхідну кількість балів з цієї 

дисципліни за кредитно-трансферною накопичувальною системою (не менше 60 % від 100 

балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінки за національною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно»), за шкалою ЄКТС (А, B, C, D, E) – заносяться 

в Відомість обліку успішності та Залікову книжку студента. Заповнена та оформлена 

відомість обліку успішності повертається в деканат у визначений термін особисто 

викладачем. У випадку отримання менше 60 балів – за національною шкалою 

(«незадовільно»), за шкалою ЄКТС (FX, F) – студент обов’язково здійснює перескладання 



для ліквідації академзаборгованості. 

13. Структура оцінювання: Оцінювання проводиться за видами навчальної діяльності: Усне 

опитування, вирішення завдань, виконання практичних робіт (на практичних заняттях), 

перевірка письмових робіт (комплексних контрольних робіт, домашніх завдань), дискусія, 

диспут, колективне обговорення, (запитань, що виносяться на самостійне опрацювання 

студентами, рефератів та ін.). 

14. Навчально-методичне забезпечення:  

Перелік та зміст начально-методичного забезпечення вивчення курсу за вибором 

«Долікарська медична допомога у невідкладних станах» включає в себе: – конспект лекцій 

з курсу «Долікарська медична допомога у невідкладних станах»; – тематичні плани лекцій, 

практичних занять, самостійної роботи студентів; – завдання для практичних занять та 

самостійної роботи; – питання, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь студентів; переліку екзаменаційних питань, переліку залікових питань, тем рефератів 

для підвищення рейтингової оцінки. 

15. Література для вивчення дисципліни. 

Основна 

1. Анатомія людини: 3 т. : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації/ А.С. 

Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін; за ред. В.Г. Черкасова, А.С. 

Головацького. – Вінниця : Нова кн. – 2009. 

2. Афанасьев В.В., Бидерман Ф.М. Стандарты оказания помощи при острых отравлениях. 

– С.-Пб. : МАПО, 1998. 

3. Бондаренко Г.О. Анатомія і фізіологія людини : Навч. посіб.для студ. вищ. мед.навч. 

закл. I-II рівнів акредитації/ Г.О.Бондаренко, С.О. Куц; Кіровогр. базовий мед. коледж 

ім. Є.Й. Мухіна. – Кіровоград, 2002.– 248 c.  

4. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Первая медицинская помощь. Учебник для учащихся 

мед. училищ и колледжей. – М. : Медицина, 2000. 

5. Гищак Т.В., Долинна О.В. Основи медичних знань та медицини катастроф: Навчальний 

посібник. – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 140 с.  

6. Гострі отруєння грибами: діагностика та невідкладна допомога на догоспітальному 

етапі : метод. рек. / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 

Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи; уклад.: Зозуля І.С., Іващенко 

О.В., Струк В.Ф. – К., 2010. – 22 c. 

7. Жидецький В.Ц. Перша допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести 

та відповіді : Навч. посіб./ В.Ц. Жидецький, М.Є. Жидецька. – К. : Основа, 2003. – 124 

c. 

8. Западнюк Б.В., Крейдич С.А. Невідкладна медична допомога: Посібник. – К.: Київський 

нац. ун-т внутр. справ, 2006. 17. 

9. Інфекційні хвороби. – Тернопіль, 2007. – 485 с.  

10. Кучмістова О.Ф. Перша долікарська допомога з основами анатомії та фізіології людини 

: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. Ф. Кучмістова, А. П. Строкань; Київ. нац. 

ун-т технологій та дизайну. – К.: КНУТД, 2005. – 169 c.  



11. Левицький А.Ф., Заворицький Е.Ю., Дерех Л.З. Посібник для надання першої медичної 

допомоги при дорожньо-транспортних пригодах. – К. : НВП Світлофор, 1998.  

12. Малий Ю.В. Транспортна іммобілізація (методичні, біомеханічні, технічні аспекти)/ 

Ю.В. Малий, В.К. Малий. – Т. : Укрмедкн., 2004.–187 c.  

13. Надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків/ Черкас. держ. технол. ун-

т; Уклад.: Кожем'якін О.С., Цікановський В.Л. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – 39 c.  

14. Недоступ М.Ф. Медична підготовка: Навчально-методичний посібник / МВС України; 

Луганськ. акад. ВС – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004.  

15. Основи медичних знань / О.Ф. Головко, П.Д. Плахтій, В.О. Головко. – Кам'янець-

Подільський : Аксіома, 2006. – 291 с.  

16. Перша долікарська допомога : Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. 

ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації/ О.М. Кіт, О.Л. Ковальчук, І.С. 

Вардинець, А.О. Боб. – Т. : ТДМУ: Укрмедкн., 2008. – 335 c.  

17. Петрик О.І. Перша допомога при дорожньо-транспортних пригодах : Навч.-

метод.посіб./ О.І. Петрик, Р.О. Валецька. – Луцьк : Вежа, 2000.–64 с.  

18. Плахтій П.Д. Фізіологія людини : Навч. посіб. з фізіології людини для студ. пед. ун-тів 

та ін-тів/ П.Д. Плахтій; Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам"янець-Подільський. – 

2000.  

19. Приходько І.І. Перша медична допомога: Навч. посіб. / МВС України. Акад. внутр. 

військ МВС України. – Харків, 2006. – 55 с.  

20. Самура Б.А. Первая доврачебная помощь. – Х., 2004.  

21. Смирнов В.М. Физиология человека. – М.: Медицина, 2002.  

22. Старушенко Л.І. Анатомія та фізіологія людини : Підруч. для студ.вищ. мед. навч. закл. 

I-II рівнів акредитації/ Л.І. Старушенко. – К. : Здоров'я, 2003. – 332 c.  

23. Філімонов В.І. Фізіологія людини : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня 

акредитації/ В.І. Філімонов. – К. : Медицина, 2010. – 775 c.  

24. Черкашина З.А. Доврачебная помощь пострадавшим и внезапно заболевшим. – М.: 

Медицина, 2003.  

25. Чуприна О.В. та ін. Основи медичних знань: долікарська допомога та медико-санітарна 

підготовка: Навчальний посібник // О.В. Чуприна, Т.В. Гищак, О.В. Долинна. – К.: 

Паливода А.В., 2006 – 215 с.  

26. Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе. Практическое руководство 

/ Вольный И.Ф., Постернак Г.И., Пешков Ю.В., Ткачева М.Ю. Под ред. профессора 

Никонова В.В. (Харьков), профессора Белебезьева Г.И. (Киев). – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Луганск, 2006.– 224 с. 

Додаткова 

1. Афанасьев В.В. Неотложная токсикология : руководство для врачей/ В.В. Афанасьев. – 

М.: Гэотар-медиа, 2009. – 379 c. 

2. Абрагамович О.О. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб : Посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. 3-4-го рівнів акредитації, лікарів-інтернів, сімейн. лікарів, лікарів палати 

інтенсив. лікування терапевт. профілю/ О.О. Абрагамович, О.В. Бродик, А.Ф. Файник; 

Львів. нац. мед.ун-т ім. Д. Галицького, Каф. шпитал. терапії. – Л., 2007. – 297 c. 



3. Горбашко А.И. Острые желудочно-кишечные кровотечения/ А.И. Горбашко. – Л. : 

Медицина, 1974. – 240 c.  

4. Дащук А.М. Венерические болезни. (Инфекционные болезни, передающиеся половым 

путем) : руководство/ А.М. Дащук, Б.Р. Петров. – Х. : С.А.М., 2009. – 294 c. 

5. Клименко М.О. Опікова хвороба (патогенез і лікування)/ М.О. Клименко, Л.Г. 

Нетюхайло. – Полтава, 2009. – 118 c.  

6. Невідкладна допомога при гострих отруєннях/ М.С. Регеда, І.Г. Гайдучок, М.М. 

Ванівський та ін.. – Л. : Сполом, 2001. – 142 c.  

7. Невідкладні стани : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації/ За 
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