ВСТУП
Робочу програму з дисципліни «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситацій» складено для закладів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 120102 – «Лабораторна діагностика» відповідно до складових галузевих стандартів вищої
освіти – ОКХ і ОПП, затверджених МОН і МОЗ України.
галузь знань

1201 «Медицина»

спеціальність

120102 Лабораторна діагностика

освітня програма

«Лабораторна діагностика»

Опис навчальної дисципліни. Внаслідок поступального розвитку суспільства в другій
половині ХХ та на початку XXI ст. позитивні, на перший погляд, зміни в забезпеченні рівня
життя людини призвели до підвищення ризику її здоров’я й існування людства взагалі. Ще століття тому основними чинниками масової загибелі людей у мирний час були несприятливі для
людини природні та біолого-соціальні катаклізми: землетруси, урагани, інфекційні захворювання тощо. Значимість їх не знижується й зараз, оскільки тяжкість наслідків природних катаклізмів зросла в останні десятиліття в 7-8 разів порівняно з минулим століттям. Проте останніми роками в структурі надзвичайних ситуацій відзначається підвищення частки техногенних катастроф, яка сягає 85 % від загальної їх кількості. У зв’язку з цим у підготовці фахівців, зокрема
спеціалістів лабораторної діагностики, відповідно до сучасних вимог і завдань, які стоять перед
вищими медичними навчальними закладами І-III рівнів акредитації, є формування знань і навичок надання невідкладної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях.
У локальних конфліктах, під час надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час важлива
роль у своєчасному та якісному наданні медичної допомоги пораненим та хворим належить
спеціалістам із медичною освітою, тому вивчення дисципліни «Військово-медична підготовка
та медицина надзвичайних ситуацій» студентами медичних закладів має велике значення. Наскільки своєчасно, правильно й чітко буде надано медичну та долікарську (медсестринську, фельдшерську) допомогу, настільки кращими будуть шанси щодо збереження життя та успішного
лікування поранених і хворих на подальших етапах медичної евакуації.
Актуальність вивчення предмета зумовлена також змінами, які почали відбуватися внаслідок реорганізації Збройних Сил України, та накопичення матеріалів з досвіту роботи військовомедичної служби та узагальнення тактики ведення бойових дій.
Медична служба Збройних сил України, Українська Військово-медична академія упродовж 2015 року розробили і прийняли низку СТАНДАРТІВ медичної допомоги пораненим на
догоспітальному етапі. Основні серед них: Стандарт підготовки військовослужбовця з тактичної
медицини і Стандарт фахової підготовки санітарного інструктора роти (батареї). Зазначені стандарти змінили технології надання медичної допомоги, оснащення військовослужбовця й усіх
медичних працівників та вимоги до їх фахової підготовки. Загальні принципи, вимоги, положення стандартів забезпечення тактичної медицини враховані в даній програмі і передбачаються для відпрацювання і фахової підготовки спеціалістів лабораторної діагностики.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Дисципліна «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій» складається з лекцій, навчальної практики під керівництвом викладача й самостійної позааудиторної
роботи студентів. На навчальній практиці особливу увагу необхідно приділяти питанням надання медичної допомоги пораненим і ураженим на полі бою та долікарської допомоги у медичному пункті батальйону (МПБ). Самостійна робота студентів планується і забезпечується відповідно до основних положень «Організації навчального процесу у вищих закладах освіти», затверджених Міністерством освіти України. Друга частина дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій» вивчається згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001р № 827
«Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф».
1.1 Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для розвитку почуття патріотизму та гордості за Збройні Сили України, їх медичну службу, формування готовності до захисту Вітчизни у локальних воєнних конфліктах, під час надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час. Вивчення дисципліни передбачає усвідомлення,
що своєчасне і професійне надання першої медичної допомоги підвищує шанс щодо збереження
життя пораненого, а успішність та якість лікування поранених і хворих залежить від вирішення
питань забезпечення майном та технікою в умовах сучасної війни.
Навчальна дисципліна «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій» закладає основи знань та вмінь лаборанта, що можуть бути використані в умовах воєнного
часу та надзвичайних ситуацій. Програмою передбачено, що усі питання військово-медичної
підготовки та медицини надзвичайних ситуацій вивчаються з урахуванням знань і практичних
навичок, отриманих студентами з інших навчальних дисциплін, насамперед з анатомії та фізіології людини, хірургії, терапії,
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є:
• Навчити студентів основним способам надання першої медичної допомоги пораненим;
прийомам та способам перенесення (транспортування) поранених з урахуванням характеру поранення і виду транспорту;
Сприяти розвитку творчого мислення та організаторських здібностей, які забезпечують
виконання завдань підрозділами;
вивчити положення нормативно-правової бази, основні принципи і завдання Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій України;
вивчити основні заходи, що проводяться у сфері цивільного захисту';
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті).
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій» забезпечує набуття студентами компетентностей:
 інтегральна:
- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у процесі навчання з дисципліни
«Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій».
 загальні:
 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 знання та розуміння предметної області та розуміння професії;

 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;
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються;
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;
 здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись
другою мовою.
 спеціальні (фахові, предметні):
- планування підрозділів медичної роти, військового мобільного госпіталю та раціональна
організація їх роботи;
- заповнення та ведення медичної документації, робота з нормативно-технічними документами;
- надання першої медичної та долікарської допомоги пораненим на полі бою та у надзвичайних ситуаціях, евакуація поранених до лікувальних закладів.
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей».
№

Компетентність

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Військовомедична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій» у професійній діяльності або у процесі навчання.
Загальні компетентності
1
Здатність застоМати спеціалізоВміти
Зрозуміле і неВідповідати за
совувати знання з вані концептуарозв’язувати
двозначне донеприйняття рішень
у практичних си- льні знання, які
складні задачі і
сення власних
у складних умотуаціях.
набуті у процесі
проблеми, які ви- висновків, знань
вах
навчання
никають у профе- та пояснень, що
сійній діяльності
їх обґрунтовують
до фахівців та
нефахівців
2
Знання та розуМати глибокі
Вміти здійснюва- Здатність ефекти- Нести відповідаміння предметної знання із структи професійну
вно формувати
льність за профеобласті та розутури професійної діяльність, що
комунікаційну
сійний роз-виток,
міння професії
діяльності
потребує оновстратегію у проздатність до полення та інтеграфесійній діяльно- дальшого профеції знань
сті
сійного навчання
з високим рівнем
автономності
3
Здатність до виЗнати тактики та
Вміти обирати
Використовувати Нести відповідабору стратегії
стратегії спілкуспособи та страстратегії спілкульність за вибір

4

5

6

7

8

9

спілкування, здатність працювати
в команді, навички міжособистісної взаємодії
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу, здатність
вчитися і бути
сучасно навченим
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
Визначеність і
наполегливість
щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
Визначеність і
наполегливість
наполегливі щодо
поставлених завдань і взятих
обов’язків
Здатність спілкуватися рідною
мовою як усно,
так і письмово;
здатність спілкуватись другою
мовою

вання, закони та
способи комунікативної поведінки

тегії спілкування
для забезпечення
ефективної командної роботи

вання та навички
міжособистісної
взаємодії

та тактику способу комунікації

Знати способи
аналізу, синтезу
та подальшого
сучасного навчання

Вміти аналізувати інформацію,
приймати обґрунтовані рішення,
вміти отримувати
сучасні знання
Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології
у професійній
діяльності середнього медичного
персоналу

Встановлювати
відповідні зв’язки
для досягнення
цілей

Нести відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань

Використовувати
інформаційні та
комунікацій ні
технології у професійній діяльності.

Нести відповідальність за використання інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності

Вміти забезпечувати якісне виконання робіт

Встановлювати
зв’язки для забезпечення якісного
виконання робіт
Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для ефективного виконання завдань та
обов’язків
Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для ефективного виконання завдань та
обов'язків
Використовувати
при фаховому та
діловому спілкуванні та при підготовці документів рідну мову.
Використовувати
іноземну мову у
професійній діяльності

Нести відповідальність за якісне
виконання робіт

Мати спеціальні
знання в галузі
інформаційних і
комунікаційних
технологій, що
застосовують ся у
професійній діяльності фельдшера (медичної сестри)
Знати методи
оцінювання показників якості діяльності
Знати обов’язки
та шляхи виконання поставлених завдань

Знати обов'язки
та шляхи виконання поставлених завдань

Мати досконалі
знання рідної мови та базові знання іноземної мови

Вміти визначити
мету та завдання
бути наполегливим та сумлінним
при виконанні
обов’язків
Вміти визначити
мету та завдання
бути наполегливим та сумлінним
при виконання
обов’язків
Вміти застосовувати знання рідної мові, як усно
так і письмово,
вміти спілкуватись іноземною
мовою

Відповідати за
якісне виконання
поставлених завдань

Відповідати за
якісне виконання
поставлених завдань

Нести відповідальність за вільне
володіння рідною
мовою, за розвиток професійних
знань.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
1

Планування підрозділів медичної
роти, військового
мобільного госпіталю та раціональна організація
їх роботи

Знати потреби
МР, ВМГ відповідно до структури, профілю і потужності відповідної організації
охорони здоров’я. Знати
конструктивні
особливості приміщень

Оцінити передбачуване навантаження МР, ВМГ
та відповідно до
цього спланувати
приміщення та
раціональне використання апаратури.

Визначати тактику організації роботи МР та ВМГ
згідно алгоритму.

Відповідати за
якісне виконання поставлених
завдань.

2

Заповнення та
ведення медичної
документації, робота з нормативно-технічними
документами

Знати вимоги
стосовно заповнення та ведення
медичної документації

Вміти заповнювати медичну документацію

Обґрунтовано
доносити до колег та пацієнтів
інформацію про
проведення лікувальних заходів.

Нести відповідальність за
правдивість та
якість та заповненої документації.

3

Надання першої
медичної та долікарської допомоги пораненим на
полі бою та у
надзвичайних ситуаціях, евакуація
поранених до лікувальних закладів

Мати спеціалізовані знання стосовно надання
першої медичної
та долікарської
допомоги пораненим.

Вміти надавати
першу медичну
та
долікарську
допомогу Правильно оцінювати
ризики та організовувати безпечне середовище.

Визначити тактику надання екстреної медичної
допомоги згідно
алгоритму.

Нести відповідальність щодо
належного дотримання основних правил надання першої
медичної та долікарської допомоги.

Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:
- керівні документи, що регламентують організацію та проведення підготовки військовослужбовців з тактичної медицини;
- основні завдання та організаційну структуру роти, батареї, батальйону, дивізіону, відповідної бригади;
- функціональні обов’язки санітарного інструктора роти (батареї);
- табельні індивідуальні та групові засоби медичного оснащення (до рівня медичного пункту батальйону включно), їх призначення і застосування;
- організацію проведення і засоби санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів в підрозділі, на місці його розташування та у осередках надзвичайних ситуацій;

- основні принципи, правила та алгоритми надання домедичної допомоги в секторі обстрілу, секторі укриття при веденні бойових дій та у міжбойовий період, відповідно до діючих стандартів і протоколів;
- способи відтягування, перенесення, переміщення пораненого з сектору обстрілу в сектор
укриття;
- основні принципи сортування поранених та алгоритм його проведення при виникненні
санітарних втрат, в т.ч. масових;
- основні принципи медичної допомоги при бойовому стресі, заходи профілактики бойової
втоми;
- основи ведення медичної облікової і звітної документації, правила заповнення медичної
інформаційної картки;
- методику викладання та тематику занять з підготовки військовослужбовців з тактичної
медицини;
- основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний час;
- основи організації лікувально-евакуаційних заходів у військах;
- основи воєнної патології поранень та уражень;
- завдання та структуру організації Державної служби медицини катастроф, заклади та рухомі формування служби, обсяг роботи лікаря-лаборанта в складі бригад екстреної медичної допомоги та рятувальних загонів;
- причини виникнення та класифікацію надзвичайних ситуацій, особливості та медикотактичні характеристики різного виду аварій, стихійних лих, принципи захисту населення від
вражаючих факторів екстрених ситуацій та при застосуванні сучасної зброї;
- принципи лікувально-евакуаційного забезпечення населення в системі Державної служби
медицини катастроф;
- особливості організації лікувально-евакуаційних заходів в осередках масового ураження;
принципи надання медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на радіаційно небезпечних об’єктах, одиниці виміру радіоактивності та йонізуючого випромінювання (дозиметричний
контроль), клінічну класифікацію променевої хвороби;
- типові синдроми отруєнь та обсяг домедичної допомоги при ураженні сильнодіючими
отруйними речовинами, антидоти та їх використання; класифікацію та характеристику стихійних лих, принципи надання невідкладної допомоги в районі стихійних лих;
- основи організації захисту хворих та персоналу лікувально-профілактичних установ у
надзвичайних ситуаціях;
- організацію і засоби санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у надзвичайних
ситуаціях.
Студенти повинні вміти:
- застосовувати табельні індивідуальні та групові засоби медичного оснащення;

- організовувати та надавати домедичну допомогу пораненим та ураженим в обсязі наведених у стандарті алгоритмів, застосовуючи наявні медичні засоби в умовах бойової обстановки;
- організовувати медичне забезпечення роти в різних видах бойових дій;
- організовувати та забезпечувати відтягування, перенесення, переміщення пораненого різними способами із сектору обстрілу в сектор укриття (евакуації);
- організовувати завантаження та розвантаження поранених і уражених в санітарний транспорт;
- організовувати та забезпечувати витягування поранених і уражених із бойових транспортних засобів;
- організовувати та проводити сортування поранених при виникненні санітарних втрат (в
т.ч. масових) відповідно до алгоритму;
- надавати домедичну допомогу при бойовому стресі, проводити профілактику бойової
втоми, посттравматичного стресового розладу;
- заповнювати та вести облікову і звітну документацію, медичну інформаційну картку;
- визначати характер і ступінь тяжкості поранень та уражень ядерною, хімічною і біологічною (бактеріологічною) зброєю;
- організовувати та проводити заняття з підготовки військовослужбовців роти (батареї) з
тактичної медицини;
- проводити санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи у підрозділі (у місці його розташування та при переміщенні);
- надавати домедичну та долікарську допомогу пораненим і ураженим в умовах бойової
обстановки;
- організовувати медичне забезпечення роти та батальйону в різних видах бойових дій;
- надавати домедичну та долікарську допомогу в осередках надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час;
- користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, а також засобами індивідуального медичного оснащення; проводити медичне сортування та евакуацію потерпілих в
осередках масового ураження; працювати з приладами хімічної розвідки та дозиметричного контролю;
- проводити санітарну (спеціальну) обробку потерпілих та об’єктів навколишнього середовища в осередках хімічного, радіаційного і бактеріологічного ураження;
- надавати домедичну допомогу в разі отруєння сильнодіючими отруйними речовинами;
- працювати в складі бригад і загонів екстреної медичної допомоги в осередках масового
ураження.
Студенти мають бути поінформовані про:
- умови діяльності медичної служби Збройних сил у сучасній війні;
- організацію харчування військовослужбовців на принципах аутсорсингу;

- уражаючу дію сучасної зброї;
- величину та структуру імовірних санітарних втрат у зоні локальних бойових дій;
- загальну організацію медичного забезпечення військ у воєнний час;
- екологічну обстановку на території України, регіону та імовірні аварії й катастрофи;
- практику проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт службами екстреної допомоги в інших країнах;
- досвід роботи служби екстреної медичної допомоги під час ліквідації наслідків великомасштабних надзвичайних ситуацій різного походження.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Викладається у 1 семестрі ІV-го курсу денної форми навчання в обсязі – 90 год., зокрема:
лекції – 14 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 58 год., консультації – 2 год. У
курсі передбачено 2 змістових модулі.

3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
№
з/п

Теми

Загальни
Лекції
й обсяг

Навчальна
практика під Самостійн
керівництвом а робота
викладача

Частина І. Військово-медична підготовка
Розділ 1. Основи організації медичного
забезпечення військ
1

Основні завдання медичної служби Збройних сил
України у воєнний час. Вражаюча дія сучасної
зброї та санітарні втрати

4

1

—

3

2

Основи організації лікувально-евакуаційного
забезпечення військ

4

2

1

1

3

Організація надання першої медичної допомоги
пораненим на полі бою. Індивідуальні та групові
засоби медичного захисту.

4

2

1

1

Організація надання долікарської допомоги
пораненим і ураженим в медичному пункті
батальйону (МПБ)

4

2

1

1

Медичне забезпечення механізованої роти і
батальйону в оборонному та наступальному боях

4

1

1

2

—

—

1

1

4

5

Розділ 2. Основи організації забезпечення
медичним майном і технікою у воєнний час.
6

Медичне оснащення санітара та санітарного

4

2

інструктора роти
Розділ 3. Основи військово-польової хірургії
7

Заходи першої медичної та долікарської
(фельдшерської) допомоги при пораненнях та
ураженнях

4

2

1

1

Травматичний шок. Синдром тривалого
здавлювання тканин. Термічні опіки.
Обмороження

4

1

1

2

4

—

1

3

4

—

1

3

11 Основи організації санітарно-гігієнічних заходів
у військах

2

—

—

2

12 Гігієна розташування та пересування військ,
особливості гігієни військово-службовців
спеціальних родів військ

2

—

—

2

13 Гігієна харчування особового складу військ

2

—

—

2

14 Гігієна польового водопостачання

2

—

—

2

15 Завдання та основи протиепідемічного захисту
військ

4

—

—

4

16 Загальна характеристика протиепідемічних сил і
засобів, протиепідемічний захист на етапах
медичної евакуації. Санітарно-епідеміологічна
розвідка

4

—

—

4

17 Протиепідемічний захист військ в умовах
застосування ворогом бактеріологічної зброї

4

—

—

4

1

—

1

—

18 Організація захисту населення в надзвичайний
період. Основи створення, структура та завдання
Державної служби медицини катастроф

4

1

1

2

19 Організація екстреної медичної допомоги
постраждалим у надзвичайних ситуаціях.
Система лікувально-евакуаційного забезпечення
населення в надзвичайних ситуаціях

4

1

1

2

8

Розділ 4. Основи військово-польової терапії
9

Завдання та зміст ВПТ. Характеристика ядерної
зброї. Радіаційні ураження

10 Особливості хімічної зброї. Характеристика
осередку хімічного зараження. Ураження
бойовими отруйними речовинами
Розділ 5. Основи військової гігієни

Розділ 6. Основи військової епідеміології

Модульна контрольна робота
Частина ІІ. Медицина надзвичайних ситуацій
Розділ 7. Завдання та основи організації
медичного забезпечення населення у
надзвичайних ситуаціях

Розділ 8. Техногенні катастрофи
20 Транспортні катастрофи, їх медико-тактична
характеристика. Лікувально-евакуаційні заходи в
осередку транспортних аварій і катастроф

4

—

1

4

21 Аварії на АЕС і радіаційно-небезпечних
об’єктах, їх медико-тактична характеристика

4

—

1

4

22 Хіміко-технологічні катастрофи. Класифікація
сильнодійних отруйних речовин, симптоми
отруєння. Основні лікувально-профілактичні
заходи в осередку хімічного ураження

4

—

1

1

23 Розділ 9. Стихійні лиха, їх класифікація та
медико-тактичні особливості. Основи
організації та проведення аварійнорятувальних і невідкладних робіт, медична
допомога в районах стихійних лих

2

—

—

2

24 Розділ 10. Екстрена медична допомога при
масових ураженнях у мирний та воєнний час.
Основні принципи і способи захисту
населення при масових ураженнях у
надзвичайних ситуаціях природного та
техногенного характеру

2

—

—

2

25 Розділ 11. Організація санітарно-гігієнічних і
протиепідемічних заходів у надзвичайних
ситуаціях. Зміст і організація режимнообмежувальних заходів в епідемічних
осередках

2

—

—

2

Модульна контрольна робота

1

—

1

—

Консультації

2
14

16

58

Усього

90

4. Теми лекцій
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва теми

Основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний час. Вражаюча
дія сучасної зброї та санітарні втрати
Основи організації лікувально-евакуаційного забезпечення військ
Організація надання першої медичної допомоги пораненим на полі бою.
Індивідуальні та групові засоби медичного захисту.
Організація надання долікарської допомоги пораненим і ураженим в медичному
пункті батальйону (МПБ)
Медичне забезпечення механізованої роти і батальйону в оборонному та
наступальному боях

Кількість
годин
1
2
2
2
1

6
7
8
9
10

Медичне оснащення санітара та санітарного інструктора роти
Заходи першої медичної та долікарської (фельдшерської) допомоги при пораненнях
та ураженнях
Травматичний шок. Синдром тривалого здавлювання тканин. Термічні опіки.
Обмороження
Організація захисту населення в надзвичайний період. Основи створення, структура
та завдання Державної служби медицини катастроф
Організація екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.
Система лікувально-евакуаційного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях

1
2
1
1
1

5. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

13

Назва теми
Основи організації лікувально-евакуаційного забезпечення військ
Організація надання першої медичної допомоги пораненим на полі бою.
Індивідуальні та групові засоби медичного захисту.
Організація надання долікарської допомоги пораненим і ураженим в медичному
пункті батальйону (МПБ)
Медичне забезпечення механізованої роти і батальйону в оборонному та
наступальному боях
Медичне оснащення санітара та санітарного інструктора роти
Заходи першої медичної та долікарської (фельдшерської) допомоги при пораненнях
та ураженнях
Травматичний шок. Синдром тривалого здавлювання тканин. Термічні опіки.
Обмороження
Завдання та зміст ВПТ. Характеристика ядерної зброї. Радіаційні ураження
Особливості хімічної зброї. Характеристика осередку хімічного зараження.
Ураження бойовими отруйними речовинами
Організація захисту населення в надзвичайний період. Основи створення, структура
та завдання Державної служби медицини катастроф
Організація екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.
Система лікувально-евакуаційного забезпечення населення в надзвичайних
ситуаціях
Транспортні катастрофи, їх медико-тактична характеристика. Лікувальноевакуаційні заходи в осередку транспортних аварій і катастроф
Аварії на АЕС і радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-тактична
характеристика
Хіміко-технологічні катастрофи. Класифікація сильнодійних отруйних речовин,
симптоми отруєння. Основні лікувально-профілактичні заходи в осередку хімічного
ураження

Кількість
годин
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

2

Модульна контрольна робота

6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23

24

25

Основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний час. Вражаюча
дія сучасної зброї та санітарні втрати
Основи організації лікувально-евакуаційного забезпечення військ
Організація надання першої медичної допомоги пораненим на полі бою.
Індивідуальні та групові засоби медичного захисту.
Організація надання долікарської допомоги пораненим і ураженим в медичному
пункті батальйону (МПБ)
Медичне забезпечення механізованої роти і батальйону в оборонному та
наступальному боях
Медичне оснащення санітара та санітарного інструктора роти
Заходи першої медичної та долікарської (фельдшерської) допомоги при пораненнях
та ураженнях
Травматичний шок. Синдром тривалого здавлювання тканин. Термічні опіки.
Обмороження
Завдання та зміст ВПТ. Характеристика ядерної зброї. Радіаційні ураження
Особливості хімічної зброї. Характеристика осередку хімічного зараження.
Ураження бойовими отруйними речовинами
Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у військах
Гігієна розташування та пересування військ, особливості гігієни військовослужбовців спеціальних родів військ
Гігієна харчування особового складу військ
Гігієна польового водопостачання
Завдання та основи протиепідемічного захисту військ
Загальна характеристика протиепідемічних сил і засобів, протиепідемічний захист
на етапах медичної евакуації. Санітарно-епідеміологічна розвідка
Протиепідемічний захист військ в умовах застосування ворогом бактеріологічної
зброї
Організація захисту населення в надзвичайний період. Основи створення, структура
та завдання Державної служби медицини катастроф
Організація екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.
Система лікувально-евакуаційного забезпечення населення в надзвичайних
ситуаціях
Транспортні катастрофи, їх медико-тактична характеристика. Лікувальноевакуаційні заходи в осередку транспортних аварій і катастроф
Аварії на АЕС і радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-тактична
характеристика
Хіміко-технологічні катастрофи. Класифікація сильнодійних отруйних речовин,
симптоми отруєння. Основні лікувально-профілактичні заходи в осередку хімічного
ураження
Стихійні лиха, їх класифікація та медико-тактичні особливості. Основи організації
та проведення аварійно-рятувальних і невідкладних робіт, медична допомога в
районах стихійних лих
Екстрена медична допомога при масових ураженнях у мирний та воєнний час.
Основні принципи і способи захисту населення при масових ураженнях у
надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру
Організація санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у надзвичайних
ситуаціях. Зміст і організація режимно-обмежувальних заходів в епідемічних
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7. Індивідуальні завдання: підготовка презентацій, написання рефератів.
8. Завдання для самостійної роботи: підготовка презентацій або рефератів за темами
практичних занять.

9. Методи навчання
Словесні – розповідь, пояснення, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні
– практична робота, задачі. За характером логіки пізнання використовуються такі методи:
аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково- пошуковий,
дослідницький.

10. Методи контролю:
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до його
конкретних цілей. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання практичних
завдань, включаючи компетентнісно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий контроль, усне
опитування, письмова відповідь на запитання викладача. Студенти отримують оцінку за кожне
практичне заняття, яка є комплексною та включає контроль як теоретичної, так практичної підготовки студента. Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті.
Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових
модулів шляхом підрахунку балів, які студенти отримали при виконанні практичних та
індивідуального завдань та результатів окремих тестів.

11. Форма підсумкового контролю успішності навчання:
контроль засвоєння практичних навичок, тестовий контроль, письмова відповідь на
відкрити питання. Оцінка за залік виставляється як сума всіх семестрових оцінювань. Для
отримання позитивної оцінки є обов’язковим написання модульної контрольних робіт та
відпрацювання всіх практичних робіт.

12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:
ЗМ1
Форми семестрового
оцінювання

Min. – 25 балів

ЗМ2
Max. – 45 балів

Min. –
35балів

Max. – 55 балів

Усна відповідь

1

3

2

3

Доповнення

1

2

1

2

7

10

3

5

21

35

Презентації
Демонстрація практичних навичок

5

10

Модульна контрольна робота 1

18

30

Модульна контрольна
робота 2

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Підсумкова оцінка

Кількість навчальних
годин / кредитів

45/1,5

45/1,5

Кількість тем / їхні номери

6/ 1-6

6/ 7-12

Мінімум

25

35

60

Максимум

45

55

100

Єдина шкала оцінок для студентів:
Оцінка ЕCTS
А
B
C
D
E
FX
F

Статистичний показник
Найкращі 10% студентів
Наступні 25 % студентів
Наступні 30 % студентів
Наступні 25 % студентів
Останні 25 % студентів
Повторне перескладання
Обов’язковий повторний курс навчання

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail

90-100
75-89
60-74
35-59

А
В, С
D, E
FX

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни /
Fail

0-34

F

13. Методичне забезпечення (навчальний контент):
конспект та плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів.
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