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1. Опис навчальної дисципліни

Найменува

ння показників

Галузь знань,

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість 

кредитів – 2,5

Галузь знань:

01 «Освіта»

Денна форма

навчання

За вибором

Модулів – 1

Спеціальність:

017 «Фізична культура і

спорт»

Семестр

2
Змістовних 

модулів – 2

Лекції

22 години

Загальна 

кількість годин – 

90

Семінарські

заняття

24 годин
Самостійна

робота

44 годин
Тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2

самостійної

роботи студента –

2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:

«Молодший спеціаліст»

Вид вихідного

контролю – залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи

становить для денної форми навчання – 46:44 (51:49%).



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надання студентам знань з освоєння прийомів  першої  допомоги

потерпілим  від  нещасних  випадків  і  хворим  з  гострими  захворюваннями,

навчання навичкам виконання різних процедур по допомозі  хворим, а  також

знайомство з основними соціально-медичними проблемами здоров'я населення. 

Завдання:

а) методичні: 

‒ викласти  теоретичні  основи  першої  допомоги  при  різноманітних

невідкладних станах, гострих захворюваннях; 

‒ сприяти  засвоєнню принципів  профілактичних  заходів  та  методологічних

особливостей застосування отриманих знань на практиці.

       б) пізнавальні:

‒ дати уявлення про сучасний стан розвитку основ медичних знань;

‒ озброїти знаннями закономірностей змін у стані здоров’я хворих, факторах

соціально-економічного,  біологічного,  антропогенного,  медичного

характеру, що впливають на нього.

в) практичні: 

‒ дати  змогу  студентам  опанувати  практичними  навичками  з  даної

дисципліни,  які  необхідні  для  того,  щоб на науковій основі організувати

процес надання першої медичної допомоги;

‒ обирати ефективні форми проведення профілактичних заходів та занять,

що поліпшують стан хворих.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: 

‒ медицина:  визначення,  завдання,  розділи;  фактори,  що  впливають  на

здоров'я людини; історія розвитку медицини: медицина в рабовласницькому,

феодальному,  капіталістичному  устрої;  розвиток  медико-біологічних

дисциплін, клінічної медицини;

‒ поняття  про  травму  та  її  класифікацію;  переломи  й  вивихи:  симптоми,

перша  допомога  на  місці  події;  види  й  причини  переломів,  можливі



ускладнення;  транспортна  іммобілізація  стандартними  й  імпровізованими

шинами, пов'язками;

‒ види зовнішньої кровотечі; накладення асептичної пов'язки у сполученні з

піднесеним  положенням  при  венозній  кровотечі;  пальцеве  притиснення

артерій  при  їхньому  ушкодженні  до  підлягаючої  кістки;  максимальне

згинання в суглобах ушкодженої кістки; закручення;

‒ основні  види  поранень  та  основні  принципи  лікування  ран;  особливості

поранень м’яких тканин голови, пошкоджень головного мозку, шиї, грудної

клітини, серця, живота, хребта; перша допомогу при них;

‒ основні  поняття  десмургії,  асептики  та  антисептики;  види  пов’язок  і

правила накладення на голову і грудну клітину; основні види пов’язок на

живіт, паху, пальцях, кисті; основні види пов’язок на проміжності та нижніх

кінцівках;

‒ реаніматологія: основні поняття; шок: класифікація, симптоми; реанімаційні

заходи на місці випадку; 

‒ основні  види  гострих  захворювань  легень,  серця;  основні  види  гострих

гнійних  захворювань  шкіри;  основні  види  антропонозних  повітряно-

краплинних  і  кишкових  інфекцій:  причини,  симптоми;  основні  види

венеричних  захворювань:  характеристики  збудників,  клінічні  прояви,

профілактика;

‒ основні  види отруєнь та  принципи їх профілактики та  першої  допомоги;

основні види зооантропонозів: основні симптоми, лікування, профілактика.

вміти: 

‒ надати  першу невідкладну  допомогу  при виникненні  помилкового крупу,

нападу бронхіальної астми, гострої судинної недостатності, гіпертонічного

кризу, нападу стенокардії, «гострого живота», епілептичного й істеричного

припадку, гострих отруєнь,  алергічних реакцій,  при закритих і  відкритих

ушкодженнях, при травматичному шоку, при опіках і відмороженнях, при

укусах тварин і комах, при влученні стороннього предмета в око, вухо, горло

й ніс; 



‒ проводити непрямий масаж серця;

‒ проводити штучну вентиляцію легенів; 

‒ накладати джгут та імпровізований джгут; закручення при кровотечах;

‒ накладати бинтові пов'язки на різні ділянки тіла;

‒ накладати імпровізовані шини;

‒ забезпечити іммобілізацію при ушкодженнях кісток таза й хребта;

‒ забезпечити безпечну доставку хворого й потерпілого в лікувальну установу.

3. Программа навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Поняття про травми,  поранення,  кровотечі  та

опіки. Перша допомога при них. Десмургія.

1. Історія медицини, здоров'я населення і чинники які його визначають.
2. Поняття  про  травми  та  їх  класифікація.  Травматизм  його  види.  Перша

допомога при переломах, вивихах.
3. Поранення, кровотечі та опіки. Перша медична допомога при них.
4. Десмургія. Види пов'язок і способи їх накладення.
5. Реаніматологія:  основні  поняття.  Шок:  класифікація,  симптоми.

Реанімаційні заходи на місці випадку.
6. Організація медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

Змістовий  модуль  2.  Захворювання  різних  систем  організму  та

інфекції людини, їх лікування.

1. Гострі захворювання легенів, серця, шлунку, печінки і нирок.
2. Гострі гнійні захворювання шкіри і підшкірної клітковини, пальців і кисті.
3. Пошкодження і захворювання очей, вуха, горла і носа.
4. Антропонозні повітряно-краплинні, повітряно-пилові й кишкові інфекції.
5.  Захворювання людини, що передаються статевим шляхом.
6.  Гострі отруєння отрутами. Перша допомога. Профілактика.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і

тем

Кількість годин
Денна форма

В

сього

Л

екції

Прак

тичні

Само

стійна



робота
Модуль 1 Основи медичних знань

Змістовий модуль 1. Поняття про травми, поранення кровотечі та

опіки. Перша допомога при них. Десмургія.
Тема  1.  Історія  медицини,

здоров'я населення і чинники які його

визначають. 

6 2 2 2

Тема 2. Поняття про травми та

їх класифікація. Травматизм його види.

Перша  допомога  при  переломах,

вивихах.

6 2 2 2

Тема 3. Поранення, кровотечі та

опіки.  Перша  медична  допомога  при

них.

8 2 2 4

Тема  4.  Десмургія.  Види

пов'язок і способи їх накладення.
8 2 2 4

Тема 5. Реаніматологія: основні

поняття.  Шок:  класифікація,

симптоми.  Реанімаційні  заходи  на

місці випадку.

8 2 2 4

Тема  6.  Організація  медичної

допомоги при надзвичайних ситуаціях.
6 2 4

Разом за змістовним модулем

1

4

2

1

0
12 20

Змістовий модуль 2. Захворювання різних систем організму та

інфекції людини, їх лікування
Тема  1.  Гострі  захворювання

легенів,  серця,  шлунку,  печінки  і

нирок.

8 2 2 4

Тема  2.  Гострі  гнійні

захворювання  шкіри  і  підшкірної

клітковини, пальців і кисті.

8 2 2 4

Тема  3.  Пошкодження  і

захворювання очей, вуха, горла і носа.
8 2 2 4

Тема  4.  Антропонозні

повітряно-краплинні, повітряно-пилові

й кишкові інфекції.

8 2 2 4

Тема  5.  Захворювання людини,

що передаються статевим шляхом.
8 2 2 4



Тема  6.  Гострі  отруєння

отрутами.  Перша  допомога.

Профілактика

8 2 2 4

Разом за змістовним модулем

2

4

8

1

2
12 24

Підсумок за модуль 1 9

0

2

2
24 44

5. Теми практичних занять

№

 теми
Назва теми дисципліни

Кіль

кість

годин
Змістовий модуль 1. Поняття про травми, поранення кровотечі та

опіки. Перша допомога при них. Десмургія.
1. Історія медицини, здоров'я населення і чинники які його 

визначають.
2

2. Поняття про травми та їх класифікація. Травматизм його 

види. Перша допомога при переломах, вивихах.
2

3. Поранення, кровотечі та опіки. Перша медична допомога 

при них.
2

4.
Десмургія. Види пов'язок і способи їх накладення. 2

5. Реаніматологія: основні поняття. Шок: класифікація, 

симптоми. Реанімаційні заходи на місці випадку.
2

6. Організація медичної допомоги при надзвичайних 

ситуаціях.
2

Разом за змістовним модулем 1 12
Змістовий модуль 2. Захворювання різних систем організму та



інфекції людини, їх лікування
1. Гострі  захворювання  легенів,  серця,  шлунку,  печінки  і

нирок.
2

2. Гострі гнійні захворювання шкіри і підшкірної клітковини,

пальців і кисті.
2

3. Пошкодження і захворювання очей, вуха, горла і носа.
2

4. Антропонозні  повітряно-краплинні,  повітряно-пилові  й

кишкові інфекції.
2

5. Захворювання людини, що передаються статевим шляхом.
2

6. Гострі отруєння отрутами. Перша допомога. Профілактика
2

Разом за змістовним модулем 2 12
Підсумок за модуль 1 24

6. Самостійна робота

№

 теми
Назва теми дисципліни

Кіль

кість

годин
Змістовий модуль 1. Поняття про травми, поранення кровотечі та

опіки. Перша допомога при них. Десмургія.
1. Історія  медицини,  здоров'я  населення  і  чинники які  його

визначають.
2

2. Поняття про травми та  їх  класифікація.  Травматизм його

види. Перша допомога при переломах, вивихах.
2

3. Поранення,  кровотечі  та  опіки.  Перша медична допомога

при них.
4

4. Десмургія. Види пов'язок і способи їх накладення.
4

5. Реаніматологія:  основні  поняття.  Шок:  класифікація,

симптоми. Реанімаційні заходи на місці випадку.
4

6. Організація  медичної  допомоги  при  надзвичайних

ситуаціях.
4

Разом за змістовним модулем 1 20
Змістовий модуль 2. Захворювання різних систем організму та



інфекції людини, їх лікування
1. Гострі  захворювання  легенів,  серця,  шлунку,  печінки  і

нирок.
4

2. Гострі гнійні захворювання шкіри і підшкірної клітковини,

пальців і кисті.
4

3. Пошкодження і захворювання очей, вуха, горла і носа.
4

4. Антропонозні  повітряно-краплинні,  повітряно-пилові  й

кишкові інфекції.
4

5. Захворювання людини, що передаються статевим шляхом.
4

6. Гострі отруєння отрутами. Перша допомога. Профілактика
4

Разом за змістовним модулем 2 24
Підсумок за модуль 1 44

7. Методи навчання

‒ методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

‒ методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

‒ методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної

діяльності.

8. Методи контролю

фронтальний,  груповий,  індивідуальний,  комбінований,  самоконтроль

студентів.

9. Відповідність результатів контролю знань студентів у системі ЄКТС

За  4-

бальною

шкалою

Оц

інка  в

ЄКТС

Критерії оцінювання

5(відмінно

)

А Студент  виявляє  особливі  творчі  здібності,  вміє

самостійно  здобувати  знання,  без  допомоги  викладача

знаходить  та  опрацьовує  необхідну  інформацію,  вміє

використовувати  набуті  знання  і  вміння  для  прийняття

рішень  у  нестандартних  ситуаціях,  переконливо



аргументує  відповіді,  самостійно  розкриває  власні

обдарування і нахили.

4(добре)

В

Студент  вільно  володіє  вивченим  обсягом

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує

вправи  і  задачі  у  стандартних  ситуаціях,  самостійно

виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

С

Студент  вміє  зіставляти,  узагальнювати,

систематизувати інформацію під керівництвом викладача;

в  цілому  самостійно  застосовувати  її  на  практиці;

контролювати  власну  діяльність;  виправляти  помилки,

серед  яких  є  суттєві,  добирати  аргументи  для

підтвердження думок.

3(задовіль

но)

D

Студент  відтворює  значну  частину  теоретичного

матеріалу,  виявляє  знання  і  розуміння  основних

положень;  з  допомогою  викладача  може  аналізувати

навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є

значна кількість суттєвих.

Е

Студент володіє  навчальним матеріалом на  рівні,

вищому за початковий, значну частину його відтворює на

репродуктивному рівні.

2(незадові

льно)
FХ

Студент  володіє  матеріалом  на  рівні  окремих

фрагментів, що становлять незначну частину навчального

матеріалу.

F

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного

розпізнання  і  відтворення  окремих  фактів,  елементів,

об’єктів.

10.Методичне забезпечення

1. Навчальна типова програма дисципліни «Основи медичних знань».

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи медичних знань».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до заліку.



11.Рекомендована література

Базова

1. Афанасьев  Ю.Г.,  Овчаренко  А.Г.,  Трутнева  Л.И.  Оказание  помощи  при

переломах, ожогах и несчасных случаях. – Ббарнаул, 2007. – 32 с. 

2. Баззаев  Т.В.,  Барыкин  П.И.  Оказание  первой  медицинской  помощи

пострадавшим  при  чрезвычайных  ситуациях:  Методическое  пособие.

Рязань, 1998. 

3. Баззаев Т.В. и др. Первая доврачебная помощь при отравлениях и укусах:

Учебное пособие. Рязань, 2001. 

4. Жилов Ю.Д.,  Куценко Г.И.,  Назарова Е.Н.  Основы медико-биологических

знаний: Учебник. М.: Высшая школа, 2001. 

5. Основы медыцинских знаний / Под ред. Тарасова Ю.С. – в 2 томах. – т.1.-

Самара, 2006. – 175 с.

6. Первая  медицинская  помощь:  Справочник  /  Сост.  Ю.С.  Тыра.  Харьков:

Фолио: Единорог, 2001. 

7. ЧупринаО.В. Основи медичних знань: Підручник.—К.:, 2006.

Допоміжна

1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студентов:

Учебное пособие. М., 1995. 

2. Земан М.А. Техника наложения повязок. СПб.: Питер, 1994. 

3. Кошелев А.А. Медицина катастроф. Теория и практика: Учебное пособие.

СПб.: Паритет, 2000. 

4. Краснов А.Ф. и др. Травматология. М., 1995. 

5. Кузнецов В.М. Сестринское дело в хирургии. Ростов н/Д: Феникс, 2000. 

6. Общий уход за больными / А. Л. Гребнев, А.А. Шептулин, А.М. Хохлов. – 2-

е изд. – М.: Медицина, 1999. – 287 с.

7. Петров С.В. Общая хирургия. СПб.: Лань, 1999. 

8. Соков Л.П., Соков С.Л. Курс медицины катастроф: Учебник. М: РУДН, 1999.
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