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1. Метою викладання навчальної дисципліни «Екстрена та невідкладна медична 

допомога» є діагностування невідкладних станів, проведення лікувально-евакуаційних 

заходів, визначення тактики надання екстреної медичної допомоги, надання екстреної 

медичної допомоги. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична біологія», «Медична та 

біологічна фізика», «Медична інформатика», «Медична хімія», «Біологічна та 

біоорганічна хімія», «Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», 

«Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Безпека життєдіяльності; 

основи біоетики та біобезпеки», «Патоморфологія», «Патофізіологія», 

«Фармакологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Внутрішня медицина», 

«Неврологія», «Психіатрія і наркологія», «Оториноларингологія», «Офтальмологія», 

«Урологія». 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, Медичної та 

біологічної фізики, медичної інформатики, медичної хімії, біологічної та 

біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, фізіології, 

мікробіології, вірусології та імунології, безпеки життєдіяльності; основи біоетики 

та біобезпеки, патоморфології, патофізіології, фармакології, пропедевтики 

внутрішньої медицини, внутрішньої медицини, неврології, «психіатрії і наркології», 

«оториноларингології», «офтальмології», «урології» та ін. дисциплін для рішення 

конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-

методичною літературою. 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

Програма дисципліни «Екстрена та невідкладна медична допомога» складена відповідно 

до порядку підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня освіти у вищих 

медичних навчальних закладах освіти України у відповідності до вимог кредитно-

трансферної системи організації навчального процесу ЕСТ8. Основним фокусом 

програми є вивчення та засвоєння низки клінічних дисциплін. Предметним напрямком 

програми 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. Програма орієнтована на отримання знань і формування практичних 

навичок та вмінь оцінки стану постраждалих; вміння надавати екстрену медичну 

допомогу постраждалим при невідкладних станах.   

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

- визначити основні принципи організації і надання екстреної медичної допомоги в 

Україні; 

- оволодіти навичками діагностики невідкладних станів на місці події у складі бригади 

екстреної медичної допомоги (лідер, учасник) та відділенні екстреної медичної 

допомоги багатопрофільної лікарні 

- навчитися розпізнавати невідкладні стани у роботі лікаря амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини, поліклініки, відділення стаціонару (незалежно від 

профілю); 

- навчитися визначити протокол з медицини невідкладних станів, який найбільше 

відповідає симптомам постраждалого (пацієнта); 
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- надати екстрену медичну допомогу відповідно до визначеного протоколу з медицини 

невідкладних станів з виконанням адекватних маніпуляцій. 

- опанувати організаційними принципами надання екстреної медичної допомоги і 

випадку надзвичайних ситуацій мирного часу; 

- вивчити послідовність дій бригад екстреної медичної допомоги у випадку масових 

уражень; 

- навчитись проводити медичне сортування постраждалих.  

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») 

дисципліна «Екстрена та невідкладна медична допомога» забезпечує набуття студентами 

наступних компетентностей:  

 

 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.  

 

  загальні: 

 

ЗК.05.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК.06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК.07. Здатність працювати в команді. 

ЗК.11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 

 спеціальні (фахові, предметні): 

 

ФК.08. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги.   

ФК.09. Навички надання екстреної медичної допомоги.  

ФК.10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.  

ФК.11. Навички виконання медичних маніпуляцій.  
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Перелік невідкладних станів 

згідно списку 1 ОКХ 

 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 2, 

підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних відповідей 

/ доповнень 

10 

1.2. Діагностику,  тактику лікування та 

надання екстреної медичної 

допомоги відповідно до існуючих 

протоколів  з медицини 

невідкладних станів: асфіксія, 

гіпертонічний криз, гостра 

дихальна недостатність 

(респіраторний дистрес-синдром), 

гостра серцева недостатність, 

гострі порушення серцевого 

ритму,  гостре отруєння, у т.ч. 

бойовими отруйними речовинами, 

гострий коронарний синдром, 

електротравма, гостра церебральна 

недостатність, епілептичний 

статус, гостра кровотеча, зупинка 

кровообігу і дихання, колапс, 

коми, непритомність, утоплення, 

шоки, гострі анафілактичні 

реакції, судомний синдром, 

холодова, теплова травма, у т.ч. у 

польових умовах 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 2, 

підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

10 

1.3.  Діагностично-лікувальний 

алгоритм надання медичної 

допомоги при невідкладних станах 

та масових ураженнях 

Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 2, 

підсумковий контроль; 

оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

10 

 Вміти 

2.1. Відновлювати прохідність 

дихальних шляхів, вводити 

ротогорловий і носогорловий 

повітровід 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 

доповіді 

7 

2.2. Пульс-оксиметрія, аналіз рівня 

глюкози в крові. 

 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 2, 

підсумковий контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; усних 

відповідей / доповнень 

6 
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2.3. Використовувати ліки при 

проведенні інтубації,інтубація 

трахеї (ендотрахеальна трубка)  

 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 2, 

підсумковий контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; усних 

відповідей / доповнень 

10 

2.4. Використовувати альтернативні 

методи забезпечення прохідності 

дихальних шляхів (стравохідно-

трахеальної комбінованої трубки 

(комбіт’юб), ларингеальної маски 

(LMA), конікопункції, 

конікотомії) 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Проміжний контроль 1, 2, 

підсумковий контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; усних 

відповідей / доповнень 

10 

2.5. Проводити серцево-легеневу та 

церебральну реанімації  

Використовувати автоматичний та 

ручний  дефібрилятор  

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 2, 

підсумковий контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; усних 

відповідей / доповнень 

10 

2.6. Дати оцінку капілярного 

наповнення  

Накладати джгут,шийний 

комірець, шини (Крамера, 

вакуумних, Sam-Splint),  

іммобілізаційний жилет 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 2, 

підсумковий контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; усних 

відповідей / доповнень 

10 

2.7. Вимірювати та трактувати 

артеріальний тиск 

Накладати оклюзійну клапанну 

пов’язку при відкритому і 

напруженому пневмотораксі 

Практичне 

заняття 

Проміжний контроль 1, 2, 

підсумковий контроль; 

оцінювання виконання 

практичних робіт; усних 

відповідей / доповнень 

7 

 Комунікація 
3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у професійній 

діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для 

ефективного виконання завдань та 

обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання презентації 

/доповіді; усних 

відповідей / доповнень 

5 

 Автономність та відповідальність 
4.1. Дотримуючись етичних та 

юридичних норм, нести 

відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого 

синдромного діагнозу 

захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання презентації / 

доповіді 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
                                  Результати  навчання  

                                      дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 

ПР.11. Визначати тактику надання 

екстреної медичної допомоги, за будь-

яких обставин, дотримуючись 

відповідних етичних та юридичних 

норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, на підставі 

головного клінічного синдрому 

(тяжкості стану) діагнозу невідкладного 

стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу за допомогою 

стандартних схем 

  +   + +  +  +  

ПР.12. Надавати екстрену медичну 

допомогу, за будь-яких обставин, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм, шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення, на підставі 

головного клінічного синдрому 

(тяжкості стану) діагнозу невідкладного 

стану (за списком 3) в умовах 

обмеженого часу згідно з визначеною 

тактикою, використовуючи стандартні 

схеми 

+ +  + +  +  +   + 

ПР.13. Організовувати проведення 

лікувально-евакуаційних заходів серед 

населення та військовослужбовців, в 

умовах надзвичайної ситуації та 

бойових дій, в т.ч. у польових умовах, 

під час розгорнутих етапів медичної 

евакуації, з урахуванням існуючої 

системи лікувально-евакуаційного 

забезпечення 

 +   +  + + + + + + 

ПР.15. Виконувати маніпуляції надання 

екстреної медичної допомоги в умовах 

обмеженого часу, використовуючи 

стандартні схеми, за будь-яких обставин 

на підставі діагнозу невідкладного стану 

(за списком 3) 

 +   +  + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю):  

 

- поточне оцінювання (поточний контроль):  

1. Проміжний контроль 1 – РН 1.1–1.3, 2.2–2.7  – 20 балів / 10 балів 

2. Проміжний контроль 2 – РН 1.1–1.3, 2.2–2.7  – 20 балів / 10 балів 

3. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.3, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Усні відповіді / доповнення - РН 1.1–1.3, 2.2–2.7, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

5. Оцінювання виконання практичних завдань - РН 2.2–2.7 – 40 балів / 20 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової 

оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Підсумковий контроль проводиться після завершення курсу лекцій та практичних 

занять. Оцінювання практичних завдань здійснюється по закінченні курсу лекцій. 

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей та їхнього захисту, усних відповідей 

/ доповнень проводиться упродовж семестру.  

 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
е
к

ц
ії

 

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
ії

  

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

*
 

Змістовий модуль 1    

“Екстрена і невідкладна медична допомога” 

1.  

Лекція 1. Організація надання екстреної і 

невідкладної медичної допомоги в Україні. 

Початкові дії медичних працівників у випадку 

невідкладного стану пацієнта. 

2    

2.  Практичне заняття 1. Початкові дії медичних 

працівників у випадку невідкладного стану пацієнта. 
 2   

3.  

Самостійна робота. Організація діяльності служби 

ЕМД України (структура та завдання). Основні 

завдання, функції, права та відповідальність медичних 

працівників (лікарів служби ЕМД, лікарів загальної 

практики - сімейної медицини та інших) з питань 

надання медичної допомоги пацієнту (постраждалому) 

у невідкладному стані. 

   5 

4.  

Практичне заняття 2. Сучасні засоби забезпечення 

прохідності дихальних шляхів і штучної вентиляції 

легень у дорослих 

 2   

5.  

Самостійна робота. Показання і техніка інтубації 

постраждалого. Застосування альтернативних методів 

забезпечення прохідності дихальних шляхів за 

допомогою ларингеальної маски, ларингеальної 

трубки, комбіт'юба.   

   5 

6.  

Практичне заняття 3. Порядок надання невідкладної 

медичної допомоги постраждалим та хворим на 

догоспітальному етапі.Первинне обстеження. 

 2   

7.  

Самостійна робота. Технологія проведення у 

притомного і непритомного пацієнта (стабілізація 

голови та шиї, забезпечення прохідності верхніх 

дихальних шляхів, визначення рівня притомності за 

шкалою АУРИ, оцінка якості і частоти дихання, 

наявності центрального і периферичного пульсу, його 

частоти, температури тіла, кольору і вологості шкіри, 

капілярного наповнення, контроль профузної 

кровотечі). Прийняття рішення щодо надання 

медичної допомоги в ході первинного обстеження: 

накладання шийного комірця, подача кисню, усунення 

небезпечних для життя станів (усунення обтураційної 

   5 
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механічної асфіксії, зупинка зовнішньої кровотечі, 

СЛР) 

8.  

Практичне заняття 4. Порядок надання невідкладної 

медичної допомоги постраждалим та хворим на 

догоспітальному етапі. Вторинне обстеження 

 2   

9.  

Самостійна робота.  Додаткові методи обстеження 

(електрокардіомоніторування, пульсоксиметрія, 

електрокардіографія у 12 стандартних відведеннях, 

глюкометрія). Визначення наявності активних та 

пасивних рухів в кінцівках, сили м'язів рук і ніг у 

пацієнта при свідомості. Збір анамнезу (скарги, 

алергія, прийом медикаментів, час останнього 

вживання їжі, перенесені захворювання, отримання 

даних про імунізації проти правця, вживання 

алкоголю, з'ясування обставин про ураження).   

   5 

10.  

Практичне заняття 5.  Встановлення невідкладного 

стану. Визначення лікувального протоколу з медицини 

невідкладних станів. Критерії визначення пацієнтів, 

що підлягають локальному обстеженню. Технологія 

локального обстеження. Встановлення попереднього 

діагнозу з медицини невідкладних станів.  

 2   

11.  

Самостійна робота. Діагностика і тактика виїзної 

бригади при політравмі, синдромі довготривалого 

стиснення і розчавлення, зовнішній і внутрішній 

кровотечі, травматичному і геморрагічному шоці, 

гемо- і пневмотораксі. 

   5 

12.  Лекція 2. Технологія надання екстреної медичної 

допомоги дорослим. Зупинка кровообігу та дихання. 
2    

13.  Практичне заняття 6. Зупинка кровообігу та 

дихання.  
 2   

14.  Самостійна робота. Клінічна смерть, її ознаки. 

Діагностика раптової смерті. Класифікація і оцінка 

серцевого ритму при зупинці серця. Технологія 

серцево-легеневої реанімації при фібриляції 

шлуночків, шлуночковій тахікардії, безпульсовій 

електричній активності, асистолії в  дорослих згідно із 

протоколом Європейської ради реанімації 2010 року 

   5 

15.  Практичне заняття 7. Технологія надання екстреної 

медичної допомоги дорослим. 
 2   

16.  Самостійна робота.  Помилки та ускладнення, які 

виникають під час проведення серцево-легеневої 

реанімації. Правові та етичні аспекти серцево-

легеневої реанімації.   

   4 

17.  Практичне заняття 8. Діагностика і лікування 

невідкладних станів на місці події. 
 2   

18.  Самостійна робота.   Діагностика та лікування на 

догоспітальному етапі гострого коронарного 

синдрому, кардіогенного шоку, гіпертонічного кризу, 

анафілактичного шоку, гіпотермії, утоплення, 

   4 
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ураження струмом, коми невизначеної етіології, коми 

при цукровому діабеті, отруєнні невідомим газом, 

отруєнні невідомою речовиною відповідно до 

затверджених протоколів з медицини невідкладних 

станів.  
19.  Практичне заняття 9. Екстрена медична допомога 

при механічних травмах. 
 2   

20.  Самостійна робота.  Алгоритм надання екстреної 

медичної допомоги постраждалим у дорожньо-

транспортній пригоді. 

   4 

21.  Практичне заняття 10. Екстрена медична допомога 

при масових ураженнях. 
 2   

22.  Самостійна робота. Первинне медичне сортування за 

системою START. Правила використання 

сортувальних браслетів і талонів.  

   4 

23.  
Проміжний контроль 1  1   

Змістовий модуль 2 

«Військова епідеміологія» 
24.  Практичне заняття 11. Особливості проведення 

протиепідемічних заходів у випадках виникнення 

надзвичайних ситуацій в мирний час за умов занесення 

карантинних інфекцій 

 2   

25.  Самостійна робота. Захист населення при 

надзвичайних ситуаціях. Режимно-обмежувальні 

заходи при обсервації та карантині. Колективні та 

індивідуальні засоби захисту населення. 

   2 

26.  Практичне заняття 12. Протиепідемічний захист 

військ, бактеріологічна розвідка.   
 2   

27.  Самостійна робота. Індикація бактеріологічної зброї 

(специфічна та неспецифічна). Індикація 

бактеріологічної зброї у скороченому та розширеному 

обсягах.  

   2 

28.  Проміжний контроль 2  1   

 
Всього 4 26  60 

  * За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 4 год. 

Практичні заняття – 26 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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