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1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: старший викладач Березовський Віктор Семенович 

e-mail: bvs 1956@gmail.com 

Кафедра:  медицини катастроф, військової медицини, та нейрохірургії Адреса: пр. 

Маяковского 26, ЦУК. 

 

Викладач: доцент, к.мед.н Лур’є Константин Ігорович 
e-mail: Lurieki67@gmail.com 

Кафедра: медицини катастроф, військової медицини, та нейрохірургії Адреса: пр. 

Маяковского 26, ЦУК. 

 

Викладач: викладач Клименко Валерій Іванович 
e-mail: Klimenko.valery4444@gmail.com 

Кафедра:  медицини катастроф, військової медицини, та нейрохірургії Адреса: пр. 

Маяковского 26, ЦУК. 

 

Викладач: викладач Вовк Олександр Миколайович 
e-mail: ya.van240159@gmail.com 

Кафедра:  медицини катастроф, військової медицини, та нейрохірургії Адреса: пр. 

Маяковского 26, ЦУК. 

 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни:  «Підготовка офіцерів запасу медичної служби» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 90 годин / 3 кредити ECTS (лекцій –0, практичних занять 

– 50, СРС – 40). 

 

3. Семестр: 3-4 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти    (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «підготовка 

офіцерів запасу медичної служби» ): 

вивченні студентами навчальні дисципліни блоків гуманітарної, соціально-економічної і 

природничо-наукової підготовки та предмети професійної підготовки навчання та 

інтегруючи з цими дисциплінами 

 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при 

вивченні «підготовка офіцерів запасу медичної служби»): організація і проведення 

лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, у тому числі з 

організації надання домедичної допомоги та первинної медичної допомоги при 

надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру та бойових умовах. 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 
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5.1 Призначення навчальної дисципліни  

  Предметом вивчення дисципліни є невідкладні дії та організаційні заходи, 

спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та 

мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події 

особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні 

володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, 

яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі 

дії та заходи. 

 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна:  

 Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог. Здатність особистості до організації 

інтегрального гуманітарного освітнього простору, формування єдиного 

образу культури або цілісної картини світу. 

 

Загальні: 

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Здатність до здійснення 

саморегуляції, ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків.  

 

Спеціальні (фахові, предметні): 

Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. Здатність до визначення 

тактики надання екстреної медичної допомоги. Навички надання екстреної медичної 

допомоги. Навички виконання медичних маніпуляцій.  

 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: Метою викладання Програми – 

кінцеві цілі встановлюються на основі Стандарту підготовки лікаря-стоматолога за фахом 

відповідно і є основою для побудови змісту навчальних дисциплін. 
 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

- для модулю «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях»: 

визначити основні принципи оцінки стану постраждалих при надзвичайних 

ситуаціях техногенного і природного характеру і в бойових умовах; 

оволодіти навичками надання домедичної допомоги постраждалим і пораненим 

при основних невідкладних станах. 

- для модулю «Основи організації медичного забезпечення населення і військ»: 

опанувати основи організації медичного забезпечення населення і військ як 

складової системи медичного забезпечення населення держави з урахуванням основних 

положень Кодексу цивільного захисту, Закону Про екстрену медичну допомогу, Воєнної 

доктрини України. 

засвоїти організацію і порядок проведення лікувально-евакуаційних заходів серед 

цивільного населення і військ в залежності від масштабу та характеру санітарних втрат у 
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військах та серед населення. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з 2 

модулів:  

  модуль 1: годин 60  (лекцій – 0, практичних занять – 30, СРС – 30); 

  модуль 2: годин 30  ( лекцій – 0, практичних занять – 20, СРС – 10). 

 

Модуль 1, змістовий модуль 1-9тем.  

Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. 

Первинний огляд постраждалого. 

Кровотечі і методи їх зупинки. 

Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога. 

Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях, 

переломах, вивихах, розтягах. 

Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях. 

Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах. 

Домедична допомога при дії засобів масового ураження. 

Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат в бойових та небойових 

умовах. Організація та проведення переміщення пораненого. 

Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, 

профілактика, домедична допомога 

 

Модуль 2, змістовий модуль 1-6 тем. 

Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні. Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. 

Основи цивільного захисту населення. 

Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення 

Організація цивільного захисту лікувальних та фармацевтичних закладів. 

Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України в умовах 

збройних конфліктів. 

Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ. 

 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

 

Назви змістових дулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьог

о 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

Модуль «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» 

Тема 1. Домедична допомога в екстремальних і 

бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний 

огляд постраждалого 

8  4   4 

Тема 2. Кровотечі і методи їх зупинки 8  4   4 

Тема 3. Порушення прохідності дихальних шляхів. 

Домедична допомога 
6  2   4 

Тема 4. Види ушкоджень у бойових і небойових 8  4   4 
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умовах. Домедична допомога при пораненнях, 

переломах, вивихах, розтягах 

Тема 5. Надання домедичної допомоги при термічних і 

хімічних ураженнях 
4  2   2 

Тема 6. Домедична допомога при найпоширеніших 

невідкладних станах 
4  2   2 

Тема 7. Засоби масового ураження. Домедична 

допомога 
4  2   2 

Тема 8. Медичне сортування при виникненні масових 

санітарних втрат. Організація та проведення евакуації 

пораненого 

8  6   2 

Тема 9. Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і 

бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, 

домедична допомога 

4  2   2 

Підсумковий модульний контроль 6  2   4 

Разом за модуль 60  30   30 

Модуль «Основи організації медичного забезпечення населення і військ» 

Тема 1. Нормативно-правові засади цивільного захисту 

в Україні. Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

3  2   1 

Тема 2. Основи цивільного захисту населення 8  6   2 

Тема 3.Медичний, біологічний і психологічний захист, 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення 

4  2   2 

Тема 4. Організація цивільного захисту лікувальних і 

фармацевтичних закладів 
3  2   1 

Тема 5. Завдання, організація та актуальні питання 

медичної служби ЗС України в умовах збройних 

конфліктів 

3  2   1 

Тема 6. Сучасна система лікувально-евакуаційного 

забезпечення військ 
6  4   2 

Підсумковий модульний контроль 3  2   1 

Разом за модуль 30  20   10 

Усього годин 90  50   40 

6. Самостійна робота студента  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Модуль «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» 

1. Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна 

дисципліна. Первинний огляд постраждалого 
4 

2. Кровотечі і методи їх зупинки 4 

3. Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога 4 

4. Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при 

пораненнях, переломах, вивихах, розтягах 
4 

5. Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях 2 

6. Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах 2 

7. Засоби масового ураження. Домедична допомога 2 

8. Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Організація 

та проведення евакуації пораненого 
2 

9. Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий 2 
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стрес: ознаки, профілактика, домедична допомога 

10. Підсумковий модульний контроль 4 

Разом годин за модуль 30 

Модуль«Основи організації медичного забезпечення населення і військ» 

11. Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні. Захист населення 

і територій від надзвичайних ситуацій 
1 

12. Основи цивільного захисту населення 2 

13. Медичний, біологічний і психологічний захист, забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення 
2 

14. Організація цивільного захисту лікувальних та фармацевтичних закладів 1 

15. Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України в 

умовах збройних конфліктів 
1 

16. Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ 2 

17. Підсумковий модульний контроль 1 

Разом годин за модуль 10 

Усього годин 40 

 

 

 

 

Консультативна допомога: щоденно за необхідністю (1-2 год.)  

Контрольні заходи:  самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час проходження студентом on-line курсу. Оцінка 

«Зараховано» за курс виставляється лише студентам, яким зараховані усі заняття з курсу 

та відсоток правильних відповідей за результатами контролю кожної теми складає не 

менше 60%. Курс вважається не зарахованим, якщо пропущено хоча б одну тему, або 

відсоток правильних відповідей хоча б за однією темою менше 60%. Студенти, які 

успішно виконали програму, за результатами курсу отримують сертифікат з навчальної 

дисципліни. Наявність сертифікату є обов’язковою для допуску до диференційованого 

заліку. Практикум заповнюється студентом кожного заняття та підписується викладачем 

після завершення практичного заняття. 

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1. Основна література  

Перший модуль- 

1. Матеріали підготовки до практичного заняття. 

2. Конституція України, 1996 (ст. 3, 16, 49, 50, 106, 138). 

3. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, 1992 

(ст.37). 

4. Закон України “Про екстрену медичну допомогу”, від 05.07. 2012 р. №5081-VI. 

5. Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі: навчальний 

посібник / [В.О. Крилюк, С.О. Гур’єв, А.А. Гудима та ін..] – Київ. – 2016 – 400 с. 

6. Екстрена медична допомога (вибрані аспекти): навчальний посібник / 

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та 

екстренної медичної допомоги». – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2014. – 320 с. 

7. Стандарт підготовки І-СТ-3: Підготовка військовослужбовця з тактичної 

медицини (видання 2). К: «МП Леся», 2015. – 148 с.  

8. Стандарт підготовки «Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї)» 
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(видання 1) –Київ. – 2015 – 191 с.  

9. Екстрена медична допомога (до госпітальні протоколи): посібник // за редакцією 

професора О.В. Богомолець, професора Г.Г. Рощіна. – Київ. Юстон. – 2016. – 212 с 

 

Другий модуль- 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

черв.1996 р. – К.: Преса України. – 1997.–С.80. 

2. Закон України „ Основи законодавства України про охорону здоров’я“, 1992 

(ст.37). 

3. Закон України „ Про правовий режим надзвичайного стану “, 2000 (1, 4-9,13, 16, 

27-29). 

4. Кодекс цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 

34-35, ст.458) 

5. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 5 липня 2012 р. № 5081V1. 

6. Указ Президента України від 16.01.2013 р. № 20/2013 «Деякі питання Державної 

служби України з  надзвичайних ситуацій» 

7. Постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 р. № 1116 «Про 

затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф». 

8. Закон України “ Про Збройні Сили України ”, Редакція від 28.07.2016р. 

9. Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”, в останній чинній 

редакції від 30 березня 2017 року. 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №253 „Про 

затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної 

оборони) для господарських, культурних та побутових потреб“ 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004р. №368 „Про 

затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру за їх рівнями“. 

12. Організація медичного забезпечення військ: Підруч. для студ. вищ. мед. закл. 

освіти України III-IV рівнів акредитації / За редакцією професора Бадюка М.І. – К.: “МП 

Леся”, 2014. – 430 с. 

 

7.2. Додаткова література  

1. Міжнародне гуманітарне право / Під ред. Базова В.П. – К., “Варта” – 2000 – 176 

с.  

2. Васійчук В.О. Основи цивільного захисту: навч. посіб. – Львів, 2010. – 384 с. 

3. Військово-медична підготовка / Під редакцією Бадюка М.І. – К.: „МП Леся“, 

2007. – 482 с. 

4. Русаловський А. В. Цивільний захист: навч. посіб. / За наук. ред. Запорожця О.І. 

– К.: АМУ, 2008. – 250 с. 

5. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення при надзвичайних 

ситуаціях: Навчальний посібник / За ред. проф. І.В.Кочіна. – К.: Здоров’я, 2005. – 432 с. 

6. Медицина катастроф. Навчальний посібник/ Під ред. проф. І.В.Кочіна. – К: “ 

Здоров’я” – 2001– 290 с. 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (заключний) 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 
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відповідності з конкретними цілями. Поточний контроль включає оцінювання 

початкового рівня знань (усне або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з 

використанням тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття 

(контроль професійних умінь під час курації хворих, вирішення типових ситуаційних 

задач), оцінювання кінцевого рівня знань (вирішення ситуаційних задач ІІІ рівня, 

інтерпретація результатів лабораторних та інших методів обстеження хворого). 

Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, усна 

співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної 

кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – 

«задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну 

роботу – не більше 10). Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої 

арифметичної оцінки за традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості 

занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною 

розробкою для запланованої теми. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку після 

завершення вивчення дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної підготовки 

студента (виконання практичних навичок біля ліжка хворого) та рівня теоретичних знань і 

вмінь їх використовувати в конкретних ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних 

завдань). 

До складання диференційованого  заліку допускаються студенти, у яких відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не 

пройдений онлайн курс із СРС). Студенту, який з поважної причини мав пропуски 

навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 

відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, мали високу 

успішність протягом семестру та впевнено оволоділи практичними навичками залік 

виставляється автоматично без додаткового опитування. 

Успішність студентів при складанні диференціойованого заліку оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та 

конвертується автоматично в електронному журналі в бали ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (60%) 

та оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна кількість балів, яку студент 

може набрати при вивченні модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність - 120 балів. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми 

модулю з дисципліни та складається з середньої арифметичної кількості балів за модуль 1 

та 2. 

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 
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- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 


