
 



 

 



 

 

Зміст 

 

Вступ ................................................................................................................................. 4 

1. Опис навчальної дисципліни ...................................................................................... 6 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни ..................................................................... 7 

3. Передумови для вивчення дисципліни ..................................................................... 7 

4. Очікувані результати навчання .................................................................................. 7 

5. Програма навчальної дисципліни .............................................................................. 7 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування ........... 12 

7. Форми поточного та підсумкового контролю ........................................................ 12 

8. Критерії оцінювання результатів навчання ............................................................ 14 

9. Засоби навчання ......................................................................................................... 15 

10. Рекомендовані джерела інформації ....................................................................... 15 



 

Вступ 

Анотація 

Не зважаючи на швидкий розвиток суспільства сьогодні питання 

травматизму залишається одним з актуальних проблем сучасності. Більшість осіб, 

що загинули внаслідок нещасних випадків та надзвичайних ситуацій, могли б 

бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали першу допомогу, здійснили 

заходи щодо оживлення або своєчасно забезпечили доставку до медичного 

закладу. Своєчасно надана та правильно проведена домедична допомога не лише 

рятує життя потерпілому, а й забезпечує подальше успішне лікування, запобігає 

розвиткові важких ускладнень, а після завершення лікування зменшує втрату 

працездатності або ступінь каліцтва. Завданням курсу є забезпечення теоретичної 

і практичної підготовки фахівців для розв’язання завдань надання домедичної 

допомоги, навчання студентів принципам діагностики невідкладних станів, 

загрозливих життю; правилам транспортування потерпілих; правилам надання 

допомоги при найбільш поширених невідкладних станах; виконання 

реанімаційних заходів; застосовуння стандартних або нестандартних засобів для 

тимчасової зупинки кровотечі; накладання стандартних та нестандартних 

транспортних шин, пов'язок на рани; знання протиотрут. 

Ключові слова: травма, травматизм, безпека, домедична допомога, методи 

надання домедичної допомоги. 



 

Abstract  

Despite the rapid development of society today, the issue of injuries remains one 

of the pressing problems of today. Most people who die as a result of accidents and 

emergencies could be saved if they were given timely and proper first aid, resuscitation 

measures or timely delivery to a medical facility. Timely and properly provided pre-

medical aid not only saves the life of the victim, but also ensures further successful 

treatment, prevents the development of severe complications, and after treatment 

reduces the loss of ability to work or the degree of injury. The task of the course is to 

provide theoretical and practical training for specialists to solve problems of home care, 

teaching students the principles of diagnosis of emergencies that are life-threatening; 

rules of transportation of victims; rules for providing assistance in the most common 

emergencies; performance of resuscitation measures; use of standard or non-standard 

means for temporary cessation of bleeding; application of standard and non-standard 

transport tires, wound dressings; knowledge of antidotes. 

Key words: trauma, injuries, safety, pre-medical aid, methods of providing pre-

medical aid. 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань: 

10 Природничі науки 
Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 101 Екологія  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –1 

2-й 2-й 
Електронна адреса 

РПНД на сайті 

Університету: 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестри 

4-й 4-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 4. 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

Лекції 

15 год 4 год 

Практичні заняття 

15 год 4 год 

Самостійна робота 

60 год 82 год 

Індивідуальні завдання  

– – 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована (письмовий 

контроль, тестовий 

контроль) 



 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни "Основи надання домедичної 

допомоги" є ознайомлення студентів з теоретичними основами клінічних проявів 

різних травм і невідкладних станів, послідовностю та обсягом домедичної 

допомоги, профілактики ускладнень, принципами діагностики невідкладних 

станів, загрозливих життю; правилами транспортування потерпілих; правилами 

надання допомоги при найбільш поширених невідкладних станах; виконаню 

реанімаційних заходів; застосовуванню стандартних або нестандартних засобів 

для тимчасової зупинки кровотечі; накладення стандартних та нестандартних 

транспортних шин, пов'язок на рани; протиотрут тощо. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумов для вивчення дисципліни не має. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

- використовувати правила надання домедичної допомоги та принципи 

діагностики невідкладних станів;. 

 - вміти обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту 

людини від небезпек. 



 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти надання 

домедичної допомоги Теоретичні принципи домедичної допомоги у 

невідкладних станах. 

 

Тема 1. Види та алгоритми надання домедичної допомоги. [1] стр. 5-12, [2] 

cтp. 4-10, [3], [5] cтp. 5-7. 

Тема 2. Визначення необхідності домедичної допомоги. [1] стр. 13-16, [3], 

[5] cтp. 7-16. 

Тема 3. Види травматизму та їх характеристика. [1] стр. 25-38, [3], [5] cтp. 

66-68. 

Тема 4. Класифікація травм за ступенем тяжкості. [1] стр. 39-66, [3], [5] cтp. 

69-80. 

Тема 5. Методи надання домедичної допомоги. [1] стр. 73-77, [2] cтp. 36-67, 

[3], [5] cтp. 35-66, 91-102. 

Тема 6. Домедична допомога в різних ситуаціях. [1] стр. 78-139, [2] cтp. 11-

35, [3], [5] cтp. 103-109. 

Тема 7. Основи десмургії. [1] стр. 145-192, [3], [18] стр. 5-56, [19] стр. 10-95. 

Тема 8. Основи іммобілізації. [1] стр. 193-212, [3], [18] cтp. 57-97, [19] cтp. 

98-112, [20]. 



 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п.з. інд с.р. л п.з. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1.  

Змістовний модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти надання домедичної 

допомоги. 

Тема 1. Види та алгоритми надання 

домедичної допомоги. 

11 1 2  8 10    10 

Тема 2. Визначення необхідності 

домедичної допомоги. 

11 2 1  8 11 1   10 

Тема 3. Види травматизму та їх 

характеристика. 

12 2 2  8 12 1 1  10 

Тема 4. Класифікація травм за 

ступенем тяжкості. 

12 2 2  8 10    10 

Тема 5. Методи надання домедичної 

допомоги. 

12 2 2  8 13 1 1  11 

Тема 6. Домедична допомога в 

різних ситуаціях. 

12 2 2  8 13 1 1  11 

Тема 7. Основи десмургії. 12 2 2  8 11  1  10 

Тема 8. Основи іммобілізації. 8 2 2  4 10    10 

Усього годин 90 15 15  60 90 4 4  82 



 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Надання домедичної допомоги в кризових станах 
Алгоритм дій для проведення серцево-легеневої реанімації в 

разі раптової зупинки серця. Техніка забезпечення прохідності 

верхніх дихальних шляхів. Штучне дихання, його різновиди. 

Методика й техніка проведення штучної вентиляції легень. 

Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома 

рятівниками. Запобігання виникненню основних факторів, які 

загрожують життю, їх визначення та усунення. Причини 

порушення прохідності дихальних шляхів. Основні прояви 

повної та неповної непрохідності верхніх дихальних шляхів. 

Алгоритм відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів.  

2  

2.  Домедична допомога у невідкладних станах. 

Алгоритм надання допомоги в разі втрати свідомості. 

Послідовність надання допомоги у випадку різкого погіршення 

загального стану постраждалого. Основні причини виникнення 

судом, прояви, послідовність надання домедичної допомоги. 

Домедична допомога при анафілактичному шоку. Протишокові 

заходи при різних видах травм. 

1 1 

3.  Загальні поняття про травму. Механізм травми. 

Поняття про травму. Види та класифікація травм. Типи травм у 

разі дорожньо-транспортної пригоди та падіння з висоти. 

Вплив вибухової травми на організм людини. Основні ознаки 

травм голови. Алгоритм надання домедичної допомоги в разі 

травми голови. Основні ознаки травм грудної клітки. Алгоритм 

надання домедичної допомоги за травми грудної клітки.  

2 1 

4.  Домедична допомога при механічних пошкодженнях. 

Поняття про рани, їх ознаки й види. Принципи надання 

допомоги при відкритих та закритих травмах. Переломи кісток, 

їх класифікація. Ознаки переломів. Вивихи суглобів, їх 

класифікація. Ознаки вивихів. Порядок надання домедичної 

допомоги в разі переломів і вивихів. 

2  

5.  Надання домедичної допомоги у разі кровотечі. 

Види кровотеч. Ознаки та швидке розпізнавання загрозливої 

для життя кровотечі. Техніка застосування прямого тиску на 

рану. Техніка накладання турнікета на верхні та нижні кінцівки 

Техніка накладання кровоспинного джгута та джгута-закрутки.  

2  

6.  Домедична допомога при різних видах травм. Порядок 

надання допомоги за травми очей. Порядок надання допомоги 

при термічних впливах. Порядок надання допомоги  при 

перегріванні. Порядок надання допомоги  при 

переохолодженні. Порядок надання допомоги при 

обмороженні. Порядок надання допомоги при хімічних опіках. 

Порядок надання допомоги  при радіаційних впливах. 

Допомога при отруєннях загального характеру 

2 1 



 

 
7. . Методи та способи накладання косинкових пов’язок та 

введення ін’єкцій. 

Накладення косинкових пов'язок на голову та шию. 

Накладення косинкових пов'язок на груди. Накладення 

косинкових пов'язок на область живота та таза. Накладення 

косинкових пов'язок на верхні та нижні кінцівки. 

2  

8.  Методи та способи накладання бинтових та твердих 

іммобілізуючих пов’язок. 

Накладення бинтових пов'язок на голову та шию. Накладення 

бинтових пов'язок на груди. Накладення бинтових пов'язок на 

область живота та таза. Накладення бинтових пов'язок на 

кінцівки. Накладення бинтових пов'язок на кукси кінцівок. 

Техніка накладання транспортних шин на різні ділянки тіла. 

Засоби і способи транспортування потерпілих. Модульна 

контрольна робота. 

2 1 

 Разом 15 4 



 

Самостійна робота 

 

Розподіл часу самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до лекцій 15 32 

2 Підготовка до практичних робіт 35 40 

3 Підготовка до модульної контрольної роботи 10 10 

РАЗОМ 60 82 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни " Основи першої допомоги " є: 

– звіти з виконання практичних робіт (письмовий контроль); 

– модульна контрольна робота у формі тестування (тестовий контроль);  

– студентські презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до 

дисципліни тематики на наукових заходах (письмовий контроль). 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе суму оцінок поточного 

контролю. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 



 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Поточний контроль виконання практичних робіт (письмовий контроль) 

 

Виконання кожної практичної роботи має супровожуватися звітом виконаних 

завдань, допускаються для зарахування практичної роботи студентські 

презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до тематики дисципліни 

на наукових заходах. 

 

Оцінювання 

практичних 

робіт 

Бал 

Критерії оцінювання 

10 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках 

проведена коректна інтерпретація результатів. 

8 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує 

практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; в цілому правильно складає звіт 

та робить висновки. 

6 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після 

консультації викладача; описує спостереження; складає звіт, що 

містить неточності у висновках та помилки. 

4 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну згідно з інструкцією; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну під керівництвом викладача; складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 80 балів (8 

практичних робіт по 10 балів).  

 



 

Поточний модульний контроль (тестовий контроль) 

 

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 

Бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 

 

По завершенні змістовного модуля здійснюється модульний контроль – 

тестування. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Звіти з практичних робіт (письмовий 

контроль) 

8 х 10 балів = 80 

балів 

8 х 10 балів = 80 

балів 

Модульний контроль (тестовий 

контроль) 

20 х 1 балів = 20 

балів 

20 х 1 балів = 20 

балів 

Всього 100 100 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 1 

Т 1 Практична робота № 1  10 

Практична робота 80 

Т 2 Практична робота № 2  10 

Т 3 Практична робота № 3  10 

Т 4 Практична робота № 4  10 

Т 5 Практична робота № 5  10 

Т 6 Практична робота № 6  10 

Т 7 Практична робота № 7  10 

Т 7 Практична робота № 8  10 

 Модульний контроль 20 Модульний контроль 20 

 



 

9. Засоби навчання 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, манікен для 

відпрацювання реанімаційних заходів, засоби надання першої допомоги: джгути 

стандартні, джгути закрутки, м’які повязки, зокрема: пластитні, клейові, бинтові, 

косинкові,  засоби для іммобілізації: стандартні та імпровізовані шини,  шприц-

тюбики, шприци для ін’єкцій, проектор, слайди, плакати, засоби масової 

інформації. 

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

проблемний, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний. 
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