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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів   
2 

Галузь знань 

0305 «Економіка і 

підприємництво» 

1401 «Сфера обслуговування» 

0517 «Харчова промисловість 

та переробка 

сільськогосподарської 

продукції» 

0901 «Сільське господарство і 

лісництво» 

Нормативна 

Напрям підготовки  

6.051701 «Харчові технології 

та інженерія» 

6.030508 «Фінанси і кредит»  

6.140103 «Туризм»  

6.090101 «Агрономія» 

Модулів  - 
Спеціальність (професійне 

спрямування):  
5.05170108 «Зберігання, 

консервування та переробка 

плодів і овочів», 5.05170106 

«Бродильне виробництво і 

виноробство» 

5.03050801 «Фінанси і 

кредит» 

5.14010301 «Туристичне 

обслуговування» 

5.09010103 «Виробництво і 

переробка продукції 

рослинництва» 

Рік підготовки: 

Розділів 5 
1-й  

 
- 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання  

- Семестр 

Загальна 

кількість годин  
70 

1-й – 2-й - 

Лекції 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних  

 

 

 

самостійної 

роботи 

студента 

 

 

 

 

1 сем – 1 

2 сем – 2 

 

 

 

        10 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

молодший спеціаліст 

 

 

60 год. - 

Практичні, семінарські 

 

 
- 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

10 год. - 

Індивідуальні завдання 

- - 

Вид контролю: сем. контроль 

залік  



                             

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: Метою навчальної дисципліни «Захист Вітчизни» є формування у 

студентської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту 

Вітчизни та системного уявлення про  військово-патріотичне виховання як 

складову частину патріотичного виховання. Розвиток особистості студентів, 

формування їх готовності до  захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних 

ситуацій.   

 

      Відповідно до мети сформовано завдання дисципліни : 

  - впровадження комп‟ютерних графічно-інформаційних технологій у засвоєння  

    медичних знань і першої допомоги;     

  - захист суверенітету, територіальної цілісності України, обов‟язки громадян    

щодо захисту Вітчизни;    

  - підготовка студентської молоді до захисту життя і здоров‟я, забезпечення 

власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і 

воєнного часу;  

  - ознайомлення студентської молоді з основами нормативно-правового 

забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я; 

  - набуття знань про задачі Збройних Сил України та інших військових 

формувань, їх характерні особливості; засвоєння основ захисту Вітчизни, 

цивільного захисту, основ медичних знань; здійснення психологічної підготовки 

молоді до захисту Вітчизни; 

  - підготовка студентів до захисту Вітчизни; 

  - підготовка студентів до активної участі у забезпеченні тривалого повноцінного 

життя у суспільстві, до необхідності в критичній ситуації надати першу допомогу 

людям для збереження їх життя та життєдіяльності, а також формування культури 

людини щодо медичних знань, її відповідних цінностей, поглядів, поведінки 

тощо.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 Основи організації медичної служби цивільної оборони та її основні завдання, 

зміст першої медичної допомоги у осередку масового ураження; 

 Вплив соціальних та економічних факторів на здоров‟я людини; 

 Симптоми та перебіг при гострих захворюваннях, нещасних випадках та 

отруєннях; 

 Симптоми радіаційних уражень; 

 Види інфекційних захворювань та особливості їх перебігу; 

 Вчення про травми та травматизм; 

 Види кровотеч та способи їх припинення; 

 Класифікацію ран та їх ускладнення; 

 Все про здоровий спосіб життя. 

 

 



Вміти:  

 Надавати першу медичну допомогу при травмах, опіках, нещасних випадках; 

Надавати першу допомогу при кровотечах, переломах 

 

 Надавати першу медичну допомогу при отруєннях та ураженні 

сильнодіючими речовинами, радіаційних ураженнях; 

 Виконувати заходи з профілактики інфекційних захворювань та догляд за 

хворими; 

 Набувати практичні навички з виконання обов‟язків молодшого медичного 

персоналу під час роботи у лікувальному закладі. 

 надавати домедичну допомогу пораненим як при ураженні звичайною зброєю, 

так і зброєю масового ураження, а також користуватись індивідуальними 

засобами медичного захисту. 

 надавати домедичну допомогу постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій 

мирного і воєнного часу.  

 надавати домедичну допомогу при отриманні механічних травм, радіаційних 

уражень та різноманітних отруєнь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



                                 3. Загальний тематичний план 

№ Назва розділу, теми програми 

Обсяг годин 

за навчальною 

програмою 

за робочою навчальною 

програмою 

всього всього 
з них 

аудит. сам. 

1 2                  3 4 5 6 

1 Вступний урок 1 1 1 - 

 
Розділ І. Основи медичних знань і 

допомоги. 
34 34 27 7 

2 

Тема 1.1. Основи законодавства 

України щодо охорони здоров‟я 

людини 
1 1 1 - 

3 
Тема 1.2. Медична допомога при 

порушенні здоров‟я людини 
2 2 2 - 

4 
Тема 1.3. Ліки та засоби домедичної 

допомоги 
3 3 2 1 

5 
Тема 1.4. Вплив уражаючих факторів 

надзвичайних ситуацій на людину 
1 1 - 1 

6 

Тема 1.5. Поняття про травму. Травми 

основних системи організму людини 

систем та їх наслідки. Травматичний 

шок. Політравма. 

6 6 6 - 

7 

Тема 1.6. Поранення. Кровотечі. 

Домедична допомога при пораненнях і 

кровотечах. Перев‟язка пораненого. 

10 10 10 - 

8 
Тема 1.7. Домедична допомога при 

переломах і вивихах. 
4 4 2 2 

9 
Тема 1.8. Правила транспортування 

травмованих 
2 2 2  

10 
Тема 1.9. Інфекційні захворювання. 

Профілактика інфекційних захворювань 
4 4 2 2 

11 
Тема 1.10. Дія на організм людини 

йонізуючого випромінювання 
1 1  1 

 
Розділ 2. Домедична допомога у 

надзвичайних ситуаціях 
21 21 18 3 

12 
Тема 2.1. Оцінювання стану організму 

людини. Термінальний стан 
2 2 2 - 

13 

Тема 2.2. Домедична допомога при 

гострих порушеннях дихання та під час 

зупинки серця 

3 3 2 1 

14 

Тема 2.3. Опіки. Домедична допомога 

при опіках. Допомога при тепловому та 

сонячному ударі, обмороженні і 

електротравмах 

5 5 4 1 



15 
Тема 2.4. Отруєння. Домедична 

допомога при отруєннях 
5 5 4 1 

16 
Тема 2.5. Домедична допомога при 

укусах отруйних змій та комах 
2 2 2 - 

17 

Тема 2.6. Домедична допомога при 

утопленні, тривалому здавлюванні та 

інших паталогічних станах 

4 4 4 - 

 Розділ 3. Основи цивільного захисту  2 2 2 - 

18 

Тема 3.1. Нормативно-правова база 

цивільного захисту 

Тема 3.2. Надзвичайні ситуації та 

загроза їх виникнення 

Тема 3.3. Основні способи захисту 

населення в надзвичайних ситуаціях 

Тема 3.4. Основи рятувальних та інших 

невідкладних робіт 

2 2 2 - 

 

Розділ 4. Міжнародне гуманітарне 

право (МГП) про захист цивільного 

населення 

2 2 2 - 

19 

Тема 4.1. Основні положення МГП 

Тема 4.2. Застосування МГП  

Тема 4.3. Засоби і методи ведення 

воєнних дій  

2 2 2 - 

 
Розділ 5. Домедична допомога  в 

бойових умовах 
8 8 8 - 

20 

Тема 5.1. Основні принципи надання 

домедичної допомоги в умовах бойових 

дій. Тактична медицина 

2 2 2 - 

21 
Тема. 5.2. Надання домедичної 

допомоги в секторі обстрілу 
2 2 2 - 

22 

Тема 5.3. Транспортування 

(переміщення) пораненого в сектор 

укриття  

2 2 2 - 

23 
Тема 5.4. Надання допомоги в секторі 

укриття  
2 2 2 - 

24 Контроль практичних навичок 2 2 2 - 

 Всього 70 70 60 10 
_________________________________________________  



4.1 ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

зан. 
Назва розділу, модуля, теми програми 

Кількість годин 

всього 
з них 

лекц. практ. сам. 

1 2 3 4 5 6 

 

Вступ 

Поняття національної безпеки держави. 

Розвиток національних Збройних Сил та інших 

військових формувань України - необхідна умова 

забезпечення могутності української держави. 

Підготовка до захисту Вітчизни - обов'язок 

кожного громадянина. 

Зміст програми предмета "Захист Вітчизни", 

завдання кожного розділу, порядок проведення 

занять. 

Обов'язки та правила поведінки учнів на уроках. 

1 1  - 

 Розділ 1. Основи медичних знань і допомоги 34 

(26) 

27 

(19) 
 7 

1 Тема 1.1. Основи законодавства України щодо 

охорони здоров’я людини 

Основні документи нормативно-правової бази 

щодо захисту життя і здоров‟я людини в Україні. 

Закон України «Основи законодавства України про 

охорону здоров‟я». Закон України «Про екстренну 

медичну допомогу». 

Основні принципи охорони здоров'я України. 

1 1   

Л. Тема 1.2. Медична допомога при порушенні 

здоров’я людини  

Значення, види медичної допомоги. Суть, мета та 

принципи домедичної допомоги. Правила надання, 

обсяг та послідовність заходів домедичної 

допомоги відповідно до специфіки допомоги. 

Самодопомога та взаємодопомога – основні 

способи домедичної допомоги. Невідкладні заходи 

домедичної допомоги. 

Порядок проведення огляду і надання домедичної 

допомоги потерпілим. Визначення, усунення та 

запобігання головних факторів, які загрожують 

життю потерпілого. 

2 2  - 

 

    Л. 

Тема 1.3. Ліки та засоби домедичної допомоги  

Ліки, що можуть використовуватись при наданні 

домедичної допомоги.  

3 

 

2 

2 

 

   2 

   1 

 

 



 

 

 

 

 

С. 1 

Форми ліків та способи їх введення. 

Засоби домедичної допомоги, їх призначення та 

порядок застосування (пластикові рукавички і 

маски штучного дихання, тонометр, термометр, 

піпетка та одноразові шприци, шприц-тюбик, 

гумова трубка або джгут, затискач або пінцет, ніж, 

скальпель або ножиці).  

Комплекти медичних засобів домедичної 

допомоги: медична аптечка домашня, 

автомобільна, індивідуальна та невідкладної 

медичної допомоги, санітарна сумка. Їх 

комплектність та застосування. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

   

 

 

 

   

   1 

 

С. 2 

Тема 1.4. Вплив уражаючих факторів 

надзвичайних ситуацій на людину  

Медична характеристика ураження людей від дії 

стихійного лиха, виробничих аварій і катастроф, 

уражаючих факторів зброї масового ураження.  

Уражаюча дія сучасної зброї (вогнепальної, зброї 

масового ураження) та можливі санітарні втрати 

при її використанні.. 

1 

1 

-  1 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

Тема 1.5. Поняття про травму. Травми 

основних системи організму людини систем та 

їх наслідки. Травматичний шок. Політравма 

Поняття про травму. Види травм залежно від 

чинників довкілля. Особливості промислових і 

воєнних травм. Класифікація травм від ступені 

важкості поранення. 

Закриті ушкодження: забиття,  розтягнення м‟язів і 

зв‟язок. 

Травми грудної клітки. Причини пневмотораксу.  

Травма голови та її наслідки: струс і забій 

головного мозку, деформація (здавлювання) 

черепа. 

Поняття про травматичний шок. Політравма.  

Характеристика первинного і вторинного шоку. 

Види травматичного шоку залежно від ступеня 

тяжкості. 

Синдром тривалого здавлювання. Причини та 

наслідки втрати свідомості. Оцінка стану 

свідомості людини. 

6 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

    

  2 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

   2 

  

 

 

5 

 

Тема 1.6. Поранення. Кровотечі. Домедична 

допомога при пораненнях і кровотечах. 

Перев’язка пораненого 
Поняття про рану, класифікація ран. Основні види 

та загальна характеристика ускладнень при 

пораненнях.  

10 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

  



 

 

 

 

 

Л. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

Кровотечі, їх класифікація. Зовнішня і внутрішня 

кровотечі, причини виникнення та ознаки. 

Внутрішня кровотеча, причини виникнення та 

ознаки. Допомога при появі ознак внутрішньої 

кровотечі.  

 

Обробка рани – основа домедичної допомоги при 

пораненнях. Асептичні і антисептичні засоби 

обробки ран. Правила асептики і антисептики. 

Правила надання домедичної допомоги при 

пораненнях. 

Способи зупинки зовнішньої артеріальної, 

венозної і капілярної кровотечі. Місця затискання 

артерій. Порядок застосування джгута для зупинки 

крові.  

Тренування у наданні домедичної допомоги при 

артеріальній кровотечі. 

 

Перев‟язка ран. Засоби перев‟язування ран. Пакет 

перев‟язувальний індивідуальний, порядок 

користування.  

Поняття десмургії. 

Визначення і класифікація пов‟язок за 

призначенням і виконанням. Загальні вимоги до 

накладання та правила накладання пов'язок при 

пораненнях. Характеристика покривних, 

давлючих, іммобілізуючих та підтримуючих 

пов‟язок. Будова покривної і давлючої пов‟язки. 

Методи накладання покривних пов‟язок і стисної 

бинтової пов‟язки.  

 

Методи накладання іммобілізуючих і 

підтримуючих пов‟язок.  

Накладання бинтових пов‟язок на голову, грудну 

клітку, плече, нижню і верхню кінцівки.  

Накладання косинкових пов‟язок на голову, плече, 

стегно, пах, стопу.  

Накладання пращоподібних пов‟язок на голову, ніс 

і щелепу. 

Накладання підтримуючої пов‟язки підвішуванням 

кінцівки. 

Тренування у наданні домедичної допомоги при 

пораненнях.. 
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Тема 1.7. Домедична допомога при переломах і 

вивихах 
Поняття про переломи кісток, їх класифікація. 
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Ознаки переломів. 

Вивихи суглобів, їх класифікація. Ознаки вивихів. 

Заходи домедичної допомоги при переломах і 

вивихах. 

Постановка транспортної шини з підручного 

матеріалу на передпліччя, нижню кінцівку.  

Накладання іммобілізуючої шинної пов‟язки: 

шини Крамера на передпліччя, дерев‟яної шини на 

стегно. 

Тренування у наданні допомоги при переломах. 
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Тема 1.8. Правила транспортування 

травмованих 
Поняття транспортування потерпілих. 

Способи та правила транспортування потерпілих 

при різноманітних ушкодження: перенесенням на 

руках, на плечах, на спині, з використанням 

носильних лямок і підручних засобів, на 

санітарних ношах. 
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Тема 1.9. Інфекційні захворювання. 

Профілактика інфекційних захворювань 

Поняття про інфекційні захворювання. Збудники 

інфекційних захворювань, їх характеристика. 

Умови поширення інфекції: джерело інфекції, 

шляхи перенесення збудників, об‟єкти зараження. 

Поняття про епідемію і пандемію. Механізм 

(шляхи) передачі інфекції, інкубаційний період. 

Імунітет та його форми. Характеристика 

вродженого (природного), набутого і штучного 

імунітету. 

Профілактика інфекційних захворювань. 

Профілактичні щеплення (вакцинація) та методи їх 

виконання. Запобіжне лікування (екстрена 

профілактика) комплексними препаратами з 

антибіотиків.  

Особиста профілактика інфекційних захворювань 

під час перебування у колективах та при контакті з 

інфекційними хворими. 

Основні інфекційні захворювання дихальних 

шляхів, місця локалізації їх збудників, шляхи 

передачі інфекції. Особливості потрапляння та 

місця локалізації кишкових інфекцій в організмі 

людини. 

Кров‟яні інфекції, місця локалізації в організмі, 

шляхи і способи поширення. 

Інфекції зовнішнього покрову, місця локалізації в 

організмі, контактні шляхи передачі інфекції. 
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Тема 1.10. Дія на організм людини йонізуючого 

випромінювання 

Біологічна дія радіації. Променева хвороба та її 

синдроми. Ступені тяжкості перебігу променевої 

хвороби. Характеристика перебігу променевої 

хвороби кожного ступеня. 

Засоби та заходи домедичної допомоги для 

профілактики первинної реакції і у разі небезпеки 

опромінення. Використання радіозахисних засобів. 
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 Розділ 2. Домедична допомога у надзвичайних 

ситуаціях 

21 

(17) 
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(14) 
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Тема 2.1. Оцінювання стану організму людини. 

Термінальний стан  

Оцінювання загального стану потерпілого. 

Оцінювання рівня свідомості; перевірка наявності 

дихання і серцебиття.  

Шок. Види шоку (геморагічний, кардіогенний, 

інфекційно-токсичний, анафілактичний).  

Поняття про термінальний стан та його періоди. 

Характеристика передагонального і агонального 

періоду. Клінічна смерть, ознаки та тривалість. 

Біологічна смерть, основні ознаки. 
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Л. 

Тема 2.2. Домедична допомога при гострих 

порушеннях дихання та під час зупинки серця  

Поняття про реанімацію.  

Основні завдання реанімації потерпілого в стані 

клінічної смерті.  

Основні реанімаційні заходи: підготовка 

потерпілого до відновлення дихання, в тому числі 

забезпечення прохідності дихальних шляхів 

(звільнення дихальних шляхів від сторонніх 

предметів, западання язика, слизу, води тощо); 

штучне дихання (примусова вентиляція легень), 

непрямий масаж серця. 

Штучний масаж серця одним реаніматором.  

Штучне дихання різними методами одним 

реаніматором. Одночасне проведення штучного 

масажу серця та штучного дихання двома-трьома 

реаніматорами. 
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Тема 2.3. Опіки. Домедична допомога при опіках. 

Допомога при тепловому та сонячному ударі, 

обмороженні і електротравмах 

Поняття про опіки. Характеристика термічних, 

хімічних, променевих і радіаційних опіків. 

Класифікація термічних опіків залежно від 
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глибини ураження. Ускладнення опіків - опіковий 

шок та опікова хвороба. 

Охолодження та висушування місця термічного 

опіку. Накладання стерильних пов'язок при опіках 

та обмороженнях. Промивка ділянок тіла від дії 

агресивних речовин (сильних кислот і лугів). 

Засипка уражених ділянок нейтралізуючими 

речовинами. 

Домедична допомога при хімічних опіках. 

Тепловий та сонячний удар, причини та симптоми 

їх розвитку, домедична допомога. 

Обмороження та його періоди. Класифікація 

обмороження. Стадії загального замерзання тіла. 

Домедична допомога при обмороженнях.  

Дія електричного струму на організм людини. 

Електротравма як наслідок ураження. 

Характеристика порушень в організмі людини від 

дії електричного струму. 

Надання домедичної допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Ураження блискавкою, її фізична природа та 

наслідки ураження. Домедична допомога, 

дотримання правил безпеки під час допомоги при 

ураженні електричним струмом і блискавкою. 
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Тема 2.4. Отруєння. Домедична допомога при 

отруєннях 

Поняття про отруту і отруєння. Шляхи 

потрапляння отрути до організму, шляхи її 

виведення. Ознаки та класифікація отруєнь. Дія 

отруйних речовин на організм людини. 

Характеристика побутових і виробничих отруєнь.  

Корозійні отруєння та отрути, що їх визивають. 

Домедична допомога при отруєнні метиловим 

спиртом, дихлоретаном, парами бензину, хлору, 

аміаку, сильними кислотами і лугами.  

Резорбтивні отруєння, їх види. Особливості 

кров‟яного отруєння чадним газом, двоокисом 

вуглецю, метаном і азотом. Явище асфіксії. 

Домедична допомога при отруєнні газами. 

Особливості отруєння солями важких металів, 

сполуками фосфору та іншими деструктивними 

речовинами.  

Особливості функціонального отруєння 

нейротропними препаратами, алкоголем та 

нікотином.  

Отруєння речовинами, що є хімічною зброєю. 
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Л. 

Заходи безпеки під час надання домедичної 

допомоги. Антидоти та їх використання. 

Основні ознаки отруєння й загальні принципи 

надання домедичної допомоги при отруєнні 

неякісною їжею, ліками, побутовими речовинами, 

отрутохімікатами, грибами, отруйними рослинами 

і ягодами. 

Оволодіння засобами домедичної допомоги при 

різноманітних отруєннях. 

Лікарські препарати, засоби і способи для надання 

домедичної допомоги при різноманітних 

отруєннях. 
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Тема 2.5. Домедична допомога при укусах 

отруйних змій та комах 

Укуси отруйних змій. Симптоми загального 

отруєння від укусу змій. Домедична допомога. 

Отруйні комахи та наслідки їх укусів. Клінічна 

картина дії отрути комах. Ускладнення від укусів 

– анафілактичний шок. Допомога у випадку 

анафілактичного шоку. 
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Тема 2.6. Домедична допомога при утопленні, 

тривалому здавлюванні та інших паталогічних 

станах 

Ознаки утоплення людини, домедична допомога 

при цьому. Дії рятівника під час надання 

домедичної допомоги при утопленні. 

Здавлювання грудної клітки і кінцівок, наслідки 

тривалого здавлювання для організму людини. Дії 

рятівника під час надання домедичної допомоги 

при тривалому здавлюванні і удушенні людини.  

 

Причини та характерні ознаки гострого болю у 

животі, домедична допомога.  

Печінкова і ниркова коліки, домедична допомога. 

Надання домедичної допомоги при інфаркті 

міокарда, інсульті, гіпертонічному кризі. 
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 Розділ 3. Основи цивільного захисту 2 2 - - 

18 Тема 3.1. Нормативно-правова база цивільного 

захисту  

Нормативно-правова база цивільного захисту 

України. Організаційна структура цивільного 

захисту України.  

Тема 3.2. Надзвичайні ситуації та загроза їх 

виникнення  

2 2 - - 



Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії 

зброї масового ураження: ядерна, хімічна та 

біологічна зброя. Особливості уражаючої дії. 

Сучасні звичайні засоби ураження. Осколкові, 

кулькові та фугасні боєприпаси. Вибухонебезпечні 

предмети та правила поводження з ними. 

Запалювальна та високоточна зброя, заходи та 

засоби захисту від неї. 

Надзвичайні ситуації соціально-політичного 

характеру. 

Сучасний тероризм, як загроза людству ХХІ 

століття. Заходи, щодо попередження 

надзвичайних ситуацій терористичного 

походження. 

Тема 3.3. Основні способи захисту населення в 

надзвичайних ситуаціях  

Поняття про надзвичайну ситуацію. Надзвичайні 

ситуації природного, техногенного та соціально-

політичного характеру.  

Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх 

призначення, будова, підбір та правила 

використання. Правила виготовлення 

найпростіших засобів захисту органів дихання та 

порядок їх використання. 

Тема 3.4. Основи рятувальних та інших 

невідкладних робіт  

Мета, види і обсяги рятувальних та інших 

невідкладних робіт.  Сили і засоби ведення 

рятувальних та інших невідкладних робіт в 

районах стихійного лиха, аварії й осередку 

ураження. 

Завдання та зміст рятувальних і невідкладних 

аварійно-рятувальних робіт. Прийоми і способи 

виконання рятувальних робіт. Заходи безпеки. 

Санітарна обробка людей. Заходи санітарної 

обробки та порядок їх проведення. Знезаражування 

території та об‟єктів у формі дезактивації, дегазації 

і дезінфекції, порядок та способи проведення. 

 Розділ 4. Міжнародне гуманітарне право (МГП) 

про захист цивільного населення 
2 2 - - 
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Тема 4.1. Основні положення МГП  

МГП як галузь міжнародного публічного права. 

Призначення, сфера застосування МГП. 

Відмінність МГП від права людини. Принципи і 

норми МГП щодо захисту життя, інших прав 

цивільних осіб, захисту жертв збройних 

конфліктів. Женевські Конвенції 1949 року і 

Додаткові протоколи до них 1977 року – основні 

нормативно-правові акти МГП.   

Тема 4.2. Застосування МГП  

Захист цивільного населення, природного 

середовища та установок і споруд, які знаходяться 

під захистом МГП. Спеціальний захист окремих 

категорій цивільного населення: захист жінок у 

випадку збройного конфлікту. Захист жертв війни 

– поранених, хворих і осіб, які зазнали аварії 

корабля. 

Захист культурних цінностей у випадку збройного 

конфлікту. 

Тема 4.3. Засоби і методи ведення воєнних дій  

Засоби ведення воєнних дій, що заборонені 

нормами МГП: конкретні види звичайної зброї 

невибіркової дії і зброї, що спричиняє надмірні 

страждання й ушкодження. Заборонені методи 

(способи) воєнних дій у збройних конфліктах. 

Відповідальність держав і фізичних осіб за 

порушення міжнародного гуманітарного права. 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 Розділ 5. Домедична допомога в бойових умовах 8 8 - - 

 

 

20 

 

Тема 5.1. Основні принципи надання домедичної 

допомоги в умовах бойових дій. Тактична 

медицина 

  Основні принципи надання домедичної допомоги 

в умовах бойових дій. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

Л. 

Тема. 5.2. Надання домедичної допомоги в 

секторі обстрілу  

Загальні положення надання домедичної допомоги 

у секторі обстрілу. 

Переведення пораненого в положення на боці 

(животі). 

Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок. 

Зупинка кровотечі з ран верхньої та нижньої 

кінцівки кінцівок (взаємодопомога). 

Зупинка кровотечі за допомогою спеціальних 

джгутів (самодопомога). 

 

2 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

1 

 

 

 

 

1 

  



 

 

21 

 

Л. 

Тема 5.3. Транспортування (переміщення) 

пораненого в сектор укриття 

 Поняття про сектор укриття. 

Транспортування однією особою в положенні 

лежачи та стоячи. 

 

Транспортування двома особами. Засоби хімічної 

дератизації . 

 

2 

 

1 

 

 

   1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

  

 

Л. 

 

Тема 5.4. Надання допомоги в секторі укриття 

Первинний огляд пораненого, визначення ознак 

життя. 

Проведення серцево-легеневої реанімації. 

Переведення в стабільне положення. 

Накладання пов‟язки на грудну клітку, голову, 

живіт. 

Накладання джгута на кінцівки. 

Зупинка кровотечі з рани тулуба за допомогою 

гемостатичних засобів (само- та взаємодопомога). 

Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою 

спеціальних перев„язувальних пакетів (само- та 

взаємодопомога). 

Введення знеболювальних засобів за допомогою 

шприца-тюбика. 

2 

2 
2 

2 

- - 

 Заняття у лікувально-оздоровчому закладі 16 16   

22 Тема 1.2. Медична допомога при порушенні 

здоров‟я  людини 
2 2   

23 Тема 1.3. Ліки та засоби домедичної допомоги  

 
2 2   

24 Тема 1.6. Поранення. Кровотечі. Домедична 

допомога при пораненнях і кровотечах. Перев‟язка 

пораненого 
2 2   

25 Тема 1.9. Профілактика інфекційних захворювань 2 2   

26 Тема 2.2. Домедична допомога при гострих 

порушеннях дихання та під час зупинки серця 
2 2   

27 Тема 2.4. Домедична допомога при отруєннях 2 2   

28 Тема. 5.2. Надання домедичної допомоги в секторі 

обстрілу 
1 1   

- Тема 5.3 Транспортування (переміщення) 

пораненого в сектор укриття 
1 1   

29 Тема 5.4 Надання допомоги в секторі укриття 2 2   

30 Контроль навчальних досягнень учнів  2 2  - 
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ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ        

ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

зан. 

Форма проведення 

заняття 

Навчально-методичне забезпечення та 

засоби наочності 
Форми контролю 

7 8 9 10 

1.  

 

 

Лекція-бесіда 
Л.1 с. 5-10  Конституція України 

 Л.2 с.3-5   Л.3 с.7-10. Інтернет 

Усне опитування 

доповіді 

С.1  

Комплекти медичних засобів 

домедичної допомоги: медична 

аптечка домашня, автомобільна, 

індивідуальна та невідкладної 

медичної допомоги, санітарна 

сумка. Їх комплектність та 

застосування. Ресурси мережі 

Інтернет 

Усне опитування 

(доповіді студентів) 

 

С.2  
Л.1 Тема 2. Ресурси мережі 

Інтернет 

Усне опитування 

(доповіді студентів) 

2.  Лекція-бесіда Л.4, § 3,§9. Інтернет 
Комбіноване 

опитування 

3.  Лекція-бесіда Л.4, §9, Л.2  §15 ,Л.1с.367-369 
Комбіноване 

опитування 

4.  
Комбіноване 

заняття 
Л.2  с.38-39, . Інтернет Усне опитування  

5.  
Комбіноване 

заняття 
Л.4, §4 Л.1с. 363-365, Л.2 §8 Усне опитування 

6.  Лекція-пояснення Л.4, с. 30-32  Усне опитування 

7.  Лекція-пояснення Л.4, с. 32-36 
Комбіноване 

опитування 



8.  
Комбіноване 

заняття 
Л.2, с. 24 Л.1с.367-371 

Усне опитування 

(самостійна робота) 

С.3 

 

 

 

Л.4, §7,8,10 Л.1, с. 372-374 

 Ресурси мережі Інтернет 

Усне опитування 

(доповіді студентів) 

9.  Лекція-бесіда Л.2, с. 39-42, Л.1, с374-375 
Комбіноване 

опитування 

10.  Лекція-пояснення Л.1, с. 376-378, Л.2,§36 Усне опитування 

С.4  

Л.1, с. 392-395,409,  

Л.2,§28,29,31,  

Л.4, §§30-32, 34 

Усне опитування 

(реферати) 

С.5  Л.1, с.429-432, Л.2,§21,22, Письмові доповіді 

11.  Лекція-бесіда Л.4, §28, Л.1с. 355-357 Усне опитування 

С.6  
Л.1с. 357-359,   Л.4, §28 ,29 

Ресурси мережі Інтернет 

Комбіноване 

опитування 

12.  
Комбіноване 

заняття 
Л.1, с.379; Л.4,§12.14  

Комбіноване 

опитування 

С.7  Л.4,§13.14, Л.1 с.380 Усне опитування 

13.  
Комбіноване 

заняття 
Л.1, с.381-382; Л.4, §15 Усне опитування 

С.8  Л.4,§21, Л.1, с.386-387 
Комбіноване 

опитування 

14.  Лекція-бесіда Л.1, с.387-390 , Л.4,§§ 21,22 

Письмове 

опитування 

(самостійна робота) 

15.  Лекція-бесіда Л.1, с.390-392; Л.4, ,§16 
Комбіноване 

опитування 

16.  Лекція-бесіда Л.1, с.382-384,   Л.4,§9 Усне опитування 

17.  Комбіноване Л.1, с. 384-386 Письмове 



заняття опитування 

(самостійна робота) 

18.  Лекція-бесіда Л.1., с. 230-236, 274-276, 302-312  Реферати 

19.  
Комбіноване 

заняття 
Ресурси мережі Інтернет Перевірка доповідей 

20.  

Комбіноване 

заняття (робота з 

книгою) 

Л.1, с. 274-276  

Ресурси мережі Інтернет 

Комбіноване 

опитування 

21.  Лекція-пояснення Ресурси мережі Інтернет Усне опитування 

22.  
Комбіноване 

заняття 
Л.4, §2, Л.1, 411-414 

Комбіноване 

опитування (робота в 

лікарні) 

23.  
Комбіноване 

заняття 
Л.2, §34,35, Л.4,§§ 37-39 

Комбіноване 

опитування (робота в 

лікарні) 

24.  
Комбіноване 

заняття 
Л.1, с. 363-366, 359-363 

Комбіноване 

опитування (робота в 

лікарні) 

25.  
Комбіноване 

заняття 
Л.4, §32.  

Комбіноване 

опитування (робота в 

лікарні) 

26.  
Комбіноване 

заняття 
Л.4, §29 

Комбіноване 

опитування (робота в 

лікарні) 

27.  
Комбіноване 

заняття 
Л.4, §21.  

Комбіноване 

опитування (робота в 

лікарні) 

28.  
Комбіноване 

заняття 
Ресурси мережі Інтернет 

Комбіноване 

опитування (робота в 

лікарні) 



29.  
Комбіноване 

заняття 
Ресурси мережі Інтернет 

Комбіноване 

опитування (робота в 

лікарні)) 

30.  
Контрольне 

заняття 
Тестові завдання 

Письмове 

опитування 

 

  



6. Самостійна робота 

До кожної з тем самостійної роботи кожен зі студентів має підготувати конспект, 

в якому повинні бути розкриті основні поняття, наведені основні визначення в 

стислій формі та логічній послідовності, а також охайно виконані рисунки та 

креслення (якщо це передбачає тема). 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

   

С.1 

Комплекти медичних засобів домедичної допомоги: медична 

аптечка домашня, автомобільна, індивідуальна та невідкладної 

медичної допомоги, санітарна сумка. Їх комплектність та 

застосування. 

1 

С.2 

Тема 1.4. Вплив уражаючих факторів надзвичайних ситуацій 

на людину  

Медична характеристика ураження людей від дії стихійного 

лиха, виробничих аварій і катастроф, уражаючих факторів 

зброї масового ураження.  

Уражаюча дія сучасної зброї (вогнепальної, зброї масового 

ураження) та можливі санітарні втрати при її використанні. 

1 

С.3 

Вивихи суглобів, їх класифікація. Ознаки вивихів. 

Заходи домедичної допомоги при переломах і вивихах. 

 
2 

С.4 

Тема 1.9. Інфекційні захворювання. Профілактика інфекційних 

захворювань 

 
2 

С.5 

Тема 1.10. Дія на організм людини йонізуючого 

випромінювання 

 
1 

С.6 

Тема 2.2. Домедична допомога при гострих порушеннях 

дихання та під час зупинки серця  

 
1 

С.7 

Тепловий та сонячний удар, причини та симптоми їх розвитку, 

домедична допомога. 

Обмороження та його періоди. Класифікація обмороження. 

Стадії загального замерзання тіла. Домедична допомога при 

обмороженнях.  

1 

С.8 
Тема 2.4. Отруєння. Домедична допомога при отруєннях 

 1 

 Разом 10 



 

Заняття у лікувально-оздоровчому закладі (18 год). 

Розділ 1. Основи медичних знань і допомоги (8 год) 

Тема 1.2. Медична допомога при порушенні здоров’я людини (4 год) 

Особливості огляду та гігієни хворих і 

важкопоранених. 

Засоби догляду за хворими: підкладний круг, 

підкладне судно. Вимірювання артеріального 

тиску й температури тіла. 

Практичне оволодівання засобами догляду за 

пораненими і лежачими хворими. 

Ознайомлення з перебігом гострих 

захворювань органів травлення. Надання 

домедичної допомоги. 

Правила застосування лікарських препаратів. 

Учениця (учень): вміє проводити огляд потерпілого, надає 

домедичну допомогу, знає порядок застосування засобів 

домедичної допомоги, оволодіває навичками їх використання; 

виявляє ознаки гострих хвороб шлунка; 

надає домедичну допомогу під час гострих приступів цих 

захворювань. 

Тема 1.9. Профілактика інфекційних захворювань (2 год) 

Спеціальні заходи знищення збудників 

інфекційних захворювань. Поняття про 

дезинфекцію та її окремі види - дезинсекцію і 

дератизацію, їх призначення. Завдання 

профілактичної, поточної і остаточної 

дезінфекції. Методи дезінфекції, засоби 

знезаражування. Дезінфекційні засоби, 

способи їх застосування та об‟єкти 

знезаражування. Приготування робочих 

розчинів дезінфекційних засобів.  

Учениця (учень):  

називає завдання профілактичної, поточної і остаточної 

дезінфекції; 

володіє методами дезінфекції, застосовує засоби 

знезаражування під час проведення дезінфекції, дотримується 

заходів особистої безпеки при проведенні заходів дезінфекції.  

Тема 1.10. Домедична допомога при радіаційних ураженнях (2 год) 

Медична профілактика: застосування 

радіозахисних препаратів (аптечки 

індивідуальної АІ-2 або препаратів, що містять 

йод). Надання домедичної допомоги при 

радіаційних ураженнях: використання захисних 

споруд, одягання захисного одягу, 

респіраторів, часткова санітарна обробка, 

дезактивація одягу і взуття, допомога в 

залежності від характеру уражень організму 

людини.    

Учениця (учень): 

уявляє радіаційні ураження і їх профілактику;  

ознайомлюється з лікарськими  препаратами для надання 

домедичної допомоги і заходами безпеки під час надання 

домедичної допомоги; 

оволодіває навичками надання домедичної допомоги при 

радіаційному ураженні. 

Розділ 2. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях (3 год) 

Тема 2.2. Домедична допомога при гострих порушеннях дихання та під час зупинки серця (2 год) 

Основні реанімаційні заходи: підготовка 

потерпілого до відновлення дихання, в тому 

числі забезпечення прохідності дихальних 

шляхів (звільнення дихальних шляхів від 

сторонніх предметів, западання язика, слизу, 

води тощо); штучне дихання (примусова 

вентиляція легень), непрямий масаж серця. 

Штучний масаж серця одним реаніматором. 

Штучне дихання різними методами одним 

реаніматором. Одночасне проведення 

штучного масажу серця та штучного дихання 

двома-трьома реаніматорами. 

Учениця (учень):  
володіє способами звільнення дихальних шляхів від сторонніх 

предметів; 

вміє проводити реанімаційні заходи. 

 

Тема 2.4. Домедична допомога при отруєннях (1 год) 

Домедична допомога при ураженнях 

сильнодіючими отруйними речовинами. 

Профілактика ураження отруйними 

речовинами, що є хімічною зброєю. Заходи 

безпеки під час надання домедичної допомоги. 

Антидоти та їх використання. Домедична 

допомога при шлунково кишкових отруєннях. 

Негайна допомога у випадку анафілактичного 

шоку. 

 

Учениця (учень): 

надає допомогу при ураженнях сильнодіючими отруйними 

речовинами; 

розпізнає ознаки анафілактичного шоку; 

дотримується заходів безпеки під час надання домедичної 

допомоги; 

оволодіває засобами домедичної допомоги при 

різноманітних отруєннях. 

Розділ 5. Домедична допомога в бойових умовах (5 год) 



Тема. 5.2. Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу (1 год) 

Само- та взаємодопомога при кровотечах в 

секторі обстрілу. Використання спеціальних 

джгутів 

Учениця (учень):  

володіє навичками само- та взаємодопомогу при кровотечах, 

вміє накладати спеціальні джгути. 

Тема 5.3 Транспортування (переміщення ) пораненого в сектор укриття (1 год)  

Транспортування однією особою в положенні 

лежачи. 

Транспортування в положенні стоячи. 

Транспортування двома особами. 

Учениця (учень):  

вміє транспортувати (виносити) пораненого в сектор укриття. 

Тема 5.4 Надання допомоги в секторі укриття (3 год) 

Первинний огляд потерпілого. Проведення 

серцево-легеневої реанімації. 

Зупинка кровотеч за допомогою спеціальних 

перев‟язувальних пакетів. Використання 

гемостатичних засобів. 

Перев‟язка поранених при пораненнях різних 

частин тіла. 

Іммобілізація при ушкодженнях кісток і 

суглобів.  

Введення знеболювальних засобів за 

допомогою шприц-тюбика. 

Учениця (учень):  

проводить первинний огляд потерпілого;  

виконує заходи реанімації;  

здійснює зупинку кровотеч та перев‟язку поранених;  

вміє використовувати шприц тюбик для введення 

знеболювальних засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання  знань студентів 

 

1. Види оцінювання. 

 

Основними видами оцінювання є: поточне; тематичне; підсумкове за 

перший та другий семестри; заняття в лікарні; та залікове оцінювання знань. 

Поточне оцінювання здійснюється на всіх етапах навчальної діяльності у 

формах: опитування студентів  на предмет засвоєння навчального матеріалу; 

тестового контролю; виконання нормативних прийомів і вправ, письмових робіт; 

створення навчальних комп'ютерних презентацій тощо. 

Тематичне оцінювання є обов‟язковим для кожного розділу, оскільки 

основною структурною одиницею предмета є тема. Оцінка за тему виставляється 

шляхом узагальнення поточних оцінок за тему з урахуванням оцінок за виконання 

нормативних прийомів і вправ, письмових робіт, за створені навчальні моделі 

презентації. 

  



2. Індивідуальна оцінка. 

 

Рівень 

компетентності 

Бали Критерії оцінювання якості знань, умінь і навичок учнів 

1 2 3 

I. Початковий 

рівень 

1 студентка може розрізняти об‟єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. 

Володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і 

відтворення окремих фактів, елементів, об‟єктів, що відтворюються 

студенткою окремими словами чи реченнями з постійною допомогою 

викладача, виконує лише фрагменти практичних завдань 

2 студентка фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, 

має поверхові уявлення про об‟єкт вивчення, виявляє здатність викласти 

думку на елементарному рівні, має елементарні навички, практичні завдання 

виконує лише з допомогою викладача 

3 студентка відтворює менше половини навчального матеріалу, за допомогою 

викладача виконує елементарні завдання, розрізняє елементи техніки 

виконання нормативних вимог і здатна виконати незначну їх частину 

II. Середній 

рівень 

4 студентка знає близько половини навчального матеріалу, здатний 

відтворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника або 

пояснення викладача, його вміння і навички дають змогу виконувати 

практичні дії на рівні нижчої межі середнього рівня нормативного часу 

5 студентка розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення 

понять, але допускає помилки. За допомогою викладача може логічно 

відтворювати значну його частину, його уміння і навички дають змогу 

виконувати практичні дії на рівні середньої межі нормативного часу 

6 студентка виявляє знання і розуміння основних положень навчального 

матеріалу, відповіді його правильні, він може відтворити значну частину 

теоретичного матеріалу, за допомогою викладача може його аналізувати, 

порівнювати та робити висновки, здатна виконувати контрольні нормативи на 

рівні вищої межі середнього нормативного часу 

III. Достатній 

рівень 

7 студентка виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального 

матеріалу, здатна застосовувати його на рівні стандартних вимог, частково 

контролювати власні навчальні дії, рівень практичних умінь і навичок дає 

змогу виконувати нормативи на рівні нижчої межі достатнього нормативного 

часу 

8 Знання студентки достатньо повні, вона вільно застосовує вивчений матеріал 

у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. Самостійно 

застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань. Виконує 

нормативи на рівні середньої межі достатнього нормативного часу 

9 студентка вільно володіє вивченим матеріалом, вміє узагальнювати 

інформацію, застосовує її на практиці, рівень умінь і навичок при виконанні 

нормативів відповідає вищій межі достатнього нормативного часу 

IV. Високий 

рівень 

10 студентка володіє глибокими, міцними знаннями, здатна використовувати їх у 

нестандартних ситуаціях. Виявляє творчі здібності, самостійно визначає 

окремі цілі власної пізнавальної діяльності, знаходить джерела інформації та 

самостійно використовує їх при вирішенні поставлених завдань. Нормативи 

виконує на рівні нижчої межі високого рівня 

11 студентка володіє узагальненими знаннями з предмета, вільно висловлює 

власні думки, визначає програму особистої пізнавальної діяльності без 

допомоги вчителя знаходить джерела інформації і використовує одержані 

відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності. 

Нормативи виконує на рівні середньої межі високого нормативного часу 

12 студентка має системні знання, виявляє здатність приймати творчі рішення, 

самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати 

знання, рівень умінь і навичок дає змогу виконувати нормативи на 

бездоганному рівні та зі значним перевищенням високого рівня нормативного 

часу 

 



 

 

                          Індивідуальна оцінка визначається: 

 

- 12 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, 

завдань, питань) оцінюється - 12 балів, а решта - не нижче 9 балів; 

- 11 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, 

завдань, питань) оцінюється - 11 - 12 балів, а решта - не нижче 8 балів; 

- 10 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, 

завдань, питань) оцінюється - 10 - 12 балів, а решта - не нижче 7 балів; 

- 9 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, 

завдань, питань) оцінюється - 9 - 12 балів, а решта - не нижче 6 балів; 

- 8 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, 

завдань, питань) оцінюється - 8 - 12 балів, а решта - не нижче 5 балів; 

- 7 балів - якщо не менше 50 % перевірених нормативів (прийомів, вправ, 

завдань, питань) оцінюється - 7 - 12 балів, а решта - не нижче 4 балів; 

- 6 балів - якщо 50 % перевірених нормативів (вправ, завдань, питань) 

оцінюється 6 - 12 балів та один з них - не нижче 3 балів; 

- 5 балів - якщо 50 % перевірених нормативів (вправ, завдань, питань) 

оцінюється 5 - 12 балів та один з них - не нижче 2 балів; 

- 4 бали - якщо 50 % перевірених нормативів (вправ, завдань, питань) 

оцінюється 4 - 12 балів та один з них - не нижче 1 - 3 бали; 

- 3 бали - якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) 

оцінюється на 3 бали; 

- 2 бали - якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) 

оцінюється на 2 бали; 

- 1 бал - якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань) 

оцінюється, як 1 бал. 

 

  



                     Критерiї оцінювання самостійної роботи студентів 

Бали 
Критерiї оцiнювання навчальних  

досягнень студентiв 

1-4 бали 

Студент знаходить та конспектує лише частину теоретичного матеріалу, 

відсутні висновки та узагальнення, присутні помилки, креслення виконані 

неохайно, неточно або зовсім відсутні 

5-7 балiв 

Студент знаходить та конспектує майже всі основні поняття та формули 

запропонованої теми, повністю або частково робить висновки, викладений 

матеріал є логічно побудованим та локанічним; виконані рисунки та 

креслення є майже повністю точними, але не зовсім охайними. Дані 

відповіді не точні, не повністю розкривають зміст. 

8-11 балiв 

Студент повністю розкриває всі поняття теми, наводить всі необхідні дані, 

охайно та точно виконує креслення; матеріал є логічно побудованим, до 

кожного його блоку студент робить повністю вірні висновки. Правильно 

відповідає на всі запитання теми.  

 

Оцінювання здійснюється в системі поточного, тематичного контролю 

знань та під час заліку. Поточне оцінювання студентів проводиться 

безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання 

домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт, практичних занять тощо. 

Тематичному оцінюванню підлягають основні результати вивчення теми 

(розділу). Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування 

студентами матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних 

оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних, творчих, контрольних робіт) 

та навчальної активності студентів. Окрема тематична оцінка наприкінці семестру 

виставляється студентам за результатами перевірки конспектів до тем, які 

вимагають самостійного опрацювання протягом відповідного семестру. 

Семестрове оцінювання здійснюється за результатами тематичного 

оцінювання з урахуванням динаміки особистих навчальних досягнень студентів з 

предмета протягом семестру, важливості тем, тривалості їх вивчення, 

складності  змісту тощо. 

В кінці другого семестру проводиться залікове заняття.  

11. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма дисципліни. 

2. Робоча програма дисципліни. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 

4. Тестові завдання для поточного контролю рівня знань студентів. 

5. Тестові завдання для підсумкового контролю рівня знань студентів (ДКР, ККР). 

6. Комп‟ютерні презентації до проведення окремих лекцій. 

7. Комп‟ютерні навчальні програми. 
 

 

 

 



12. Рекомендована література 

Базова 

Л.1: Бахтін А.М. та інші – Підручник Захист Вітчизни. – Ліра – 2012. 

Л.2: Гоголев М.М. – Основи медичних знань. – М. – Просвещение. – 1998. 

Л.3: Квашньов Ю.О. – Захист Вітчизни. – К. – Вежа. – 2006. 

Л.4: Коденко Я.В. – Основи медичних знань. – К. – АРТ – Освіта. – 2004. 

Л.5: Мязін В.І. – Захист Вітчизни 10 кл. – 2010 р. 

Л.6: Герасимів І.М., Пашко К.О., Фука М.М., Щирба Ю.П. – Видавництво 

«Астон» - Тернопіль, 2010 р. 

Допоміжна 

Л.7: Міненко М.І. - Захист Вітчизни (Основи медичних знань) підручник для 10 

кл. загальноосвітніх навчальних закладів, рівень стандарту 

Ресурси мережі Інтернет 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

 

Табель 

оснащення навчальних закладів учбовим майном для підготовки учнів до 

цивільного захисту (забезпечуються згідно заявок, поданих у відповідні штаби 

цивільного захисту) 
 

 

NN 

п/п 

Назва Одиниця 

виміру 

Середні 

загальноосвітні 

школи 

1. Протигаз фільтруючий шт. 60 

2. Протигаз дитячий - " - 50 

3. Респіратор - " - 30 

4. Протипилова маска з тканини ПТН - 1 - " - 5 

5. Протигаз (в розрізі) - " - 1 

6. Рентгенометр - " - 1 

7. Радіометр - " - 1 

8. Прилад хімічної розвідки - " - 1 

9. Захисний костюм ЗЗК - " - 2 

10. Захисний костюм Л-1 - " - 2 

11. Ноші санітарні шт. 2 

12. Сумки санітарні - " - 6 

13. Індивідуальний перев'язувальний пакет - " - 10 

14. Індивідуальний протихімічний пакет - " - 10 

15. Аптечка індивідуальна - " - 10 

16. Учбовий набір дегазуючих речовин компл. 2 

17. Плакати з цивільного захисту - " - 3 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3 

Табель 

майна для проведення навчальних занять основ медичних знань і допомоги в навчальних 

закладах 

NN 

п/п 

Назва Одиниця 

виміру 

Кількість на 

школу 

Термін служби 

1. Аптечка індивідуальна шт. 10 2 роки 

2. Банки кровососні шт. 20 - « - 

3. Бинт марлевий 10 х 5 см шт. 20 1 рік 

4. Булавки безпечні шт. 20 - « - 

5. Вата гігроскопічна нестерильна в пачках по 500 г пачка 10 - « - 

6. Вата компресна в пачках по 100.0 г - « - 5 - « - 

7. Повітроводна трубка «рот у рот» шт. 1 Безтерміново 

8. Лійка скляна шт. 2 - « - 

9. Грілка шт. 1 - « - 

10. Джгут кровоспинний гумовий шт. 10 3 роки 

11. Шприци одноразові, 10 мл, з голками шт. 10 2 роки 

12. Індивідуальний перев‟язувальний пакет шт. 10 1 рік 

13. Хусточка перев‟язувальна шт. 20 2 роки 

14. Кровоспинний затискач прямий шт. 1 - « - 

15. Кухоль Есмарха з приладдям до неї компл. 1 Безтерміново 

16. Настойка йоду у флаконах фл. 1 1 рік 

17. Ножиці для перев‟язувального матеріалу, прямі шт. 1 Безтерміново 

18. Нарукавна пов‟язка (виготовляється учнями) шт. 10 1 рік 

19. Пов‟язка мала стерильна шт. 10 1 рік 

20. Пов‟язка велика стерильна шт. 10 1 рік 

21. Рушники шт. 1 2 роки 

22. Пінцет хірургічний шт. 1 Безтерміново 

23. Поїльник шт. 1 - « - 

24. Простирадло шт. 1 2 роки 

25. Хлорамін та інші деззасоби г 200 1 рік 

26. Шприц-тюбик (без наповнювача) шт. 10 2 роки 

27. Шинний матеріал (цупкі шмати картону, рейки і т. п. 

довжиною 1,5 м, - 10 штук. І 70 – 90 см – 20 штук, та 

інші підручні матеріали 

      

28. Комплект таблиць «Надання домедичної допомоги» компл. 1 Безтерміново 

29. Методичний посібник для викладача   1 - « - 

30. Підручник з основ медичних знань - « - 1 - « - 

31. Відеофільми за тематикою програми - « - 5 – 6 - « - 

32. Література з військово-патріотичного виховання   - « - 8 – 10 Безтерміново 

33. Настанова з медичного забезпечення Сухопутних 

військ (з‟єднання, частина, підрозділ) на воєнний час 

- « - 1 Безтерміново 

34. Санітарні ноші шт. 6 Безтерміново 

35. Муляжі для  відпрацьовування дій під час серцево-

легеневої реанімації потерпілих 

 шт. 1 5 років 

 

 
  



 


