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КОМУНІКАЦІЯ 

Комунікація зі студентами буде здійснюватись за допомогою Е-mail, за вказаним 

телефоном, в аудиторії за розкладом. 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення дисципліни «Перша долікарська допомога»: функціональні 

характеристики організму, патологічні процеси і хвороби, невідкладні стани, санітарно- 

просвітня робота. 

Пререквізити курсу: 

Основою для освоєння дисципліни є знання, вміння та навички, отримані в процесі 

вивчення таких дисциплін як «Вікова фізіологія та гігієна», «Загальна та вікова психологія які 

надають знання щодо будови та анатомо-функціональних особливостей організму, особливості 

взаємодії організму із навколишнім середовищем для розробки гігієнічних нормативів, вимог, 

стандартів, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я. 

Мета курсу. Засвоєння теоретичних основ надання долікарської допомоги, оволодіння 

практичними навичками надання невідкладної медичної допомоги потерпілим. 

Завдання дисципліни: формування у студентів знань, певних вмінь та навичок щодо 

забезпечення повного та своєчасного проведення серцево-легеневої реанімації, зупинки 

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

їм життя. 

Очікувані результати 

В результаті вивчення дисципліни “Перша долікарська допомога” студент повинен: 

знати: 

– загальні принципи надання першої долікарської допомоги в разі нещасних випадків і 

гострих станів; 

– основні клінічні прояви захворювань внутрішніх органів та заходи їх профілактики; 

– види пов’язок та правила їх накладання; 

– способи й види транспортування потерпілих; 

– види ран і кровотеч, принципи їх виникнення, ознаки, принципи зупинки кровотеч; 

– першу долікарську допомогу при опіках та відмороженнях; 

– види ушкоджень тканин, кісток, суглобів; 

– профілактики травматичного шоку; 

– клінічні прояви нещасних випадків, отруєнь, гострих захворювань. 

вміти: 

надавати першу долікарську допомогу в різних випадках при: 
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– відмороженні; 

– тепловому і сонячному ударі; 

– харчових отруєннях; 

– отруєння алкоголем; 

– отруєння чадним газом; 

– утопленні; 

– вивихах; 

– ранах; 

– переломах; 

– опіках; 

– непритомності. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (24 год.) та практичних занять (12 год.), організації 

самостійної роботи студентів (24 год.). 

Перелік тем (загальні блоки) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕРМІНАЛЬНІ СТАНИ. КРОВОТЕЧА, РАНИ, ОПІКИ, 

ВІДМОРОЖЕННЯ 

Тема 1. Поняття про медичну допомогу. Нормативно-правові засади надання домедичної 

допомоги. Алгоритм огляду постраждалого. 

Тема 2. Загальні питання реаніматології. Термінальні стани та проведення реанімаційних заходів. 

Втоплення. Алгоритм надання першої долікарської допомоги. 

Тема 3. Кровотеча і крововтрата. Тимчасові методи зупинки кровотечі. Алгоритм надання 

першої долікарської допомоги. 

Тема 4. Десмургія. Рани м'яких тканин. Алгоритм надання першої долікарської допомоги.  

Тема 5. Шок. Алгоритм надання першої долікарської допомоги. 

Тема 6. Опіки та відмороження. Електротравма. Алгоритм надання першої долікарської 

допомоги. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ХІРУРГІЇ ТА ТЕРАПІЇ 

Тема 7. Травма. Закриті ушкодження м'яких тканей. Пошкодження кісток і суглобів. Алгоритм 

надання першої долікарської допомоги. 

Тема 8. Пошкодження грудної клітини. Черепно-мозкова травма. Алгоритм надання першої 

долікарської допомоги. 

Тема 9. Невідкладні стани при хірургічних захворюваннях. Невідкладні стани при 

терапевтичних та неврологічних захворюваннях. Алгоритм надання першої долікарської 

допомоги. 

Тема 10. Отруєння. Укуси тварин. Алгоритм надання першої долікарської допомоги. 

 

На практичних заняттях розглядаються алгоритми надання першої долікарської 

допомоги при термінальних та невідкладних станах, накладання пов'язок та транспортної 

іммобілізації постраждалим із метою збереження їм життя 

Формат проведення практичних занять включає: 

– перевірку знань попередньо вивченого матеріалу (контрольний захід); 

– опрацювання нового матеріалу та отримання завдання на наступне заняття. 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 Поточний контроль Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

№ Теми Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МК Т7 Т8 Т9 Т10 МК  

теорія 6 3 3 2 6 3  3 2 2 2   

практика - 3 3 4 - 3  3 4 4 4   

За тему 6 6 6 6 6 6 20 6 6 6 6 20 100 

Т – тема; МК – модульний контроль. 



 

Контрольні роботи проводяться за технологіями тестування або надання розвернутої 

відповіді на питання,  або поєднання декількох видів контролю. 

В таблиці вказана максимальна кількість балів, яку може отримати студент за кожну 

контрольну роботу. 

Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік студент отримує, якщо під час 

опанування дисципліни він набрав 60 і більше балів. 

 

Самостійна робота (СР) студентів 

Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 

потребують поглибленого вивчення. СР контролюється за допомогою тестів та контрольних 

робіт. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення включені до контрольних заходів. 

Увесь обсяг СР містить завдання які вимагають від студента систематичної самостійної роботи. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для підготовки до контрольних заходів 

надається певний термін. Контрольні заходи, які складаються (здаються) із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-1 або 2 бали). Після дедлайнів, отримати 

максимальну кількість балів за контрольну роботу не можливо. 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних робіт 

заборонено(в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Політика щодо відвідування: відвідування практичних занять є обов’язковим, бали за 

відвідування лекційних занять не нараховуються. Поважною причиною відсутності на заняттях 

вважається хвороба, що підтверджується довідкою від лікаря (лікарняним). 

Мобільні пристрої: на заняттях не використовуються. 


