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Денна 2 1 90/3 10 50 - - 30
Поточний та підсумковий 

модульний контролі



Тематичний план лекцій
№

теми
ТЕМА

Кількість 

годин

1. Організація медичної допомоги пораненим і хворим на 

догоспітальному етапі. Принципи первинного та вторинного 

(ITLS) обстеження в поранених в осередку бойових дій. 

Реанімаційні заходи

2

2. Екстрена медична допомога при механічних травмах. 

Рани, пошкодження кінцівок і магістральних судин. 

Компресійно-роздавлена травма

2

3. Вогнепальні поранення тулуба, живота і голови. Мінно-вибухова 

травма
2

4. Основні характеристики сучасної зброї масового знищення 2

5. Екстрена медична допомога військовослужбовцям при 

основних невідкладних станах
2

Разом годин 10



Тематичний план практичних занять

№

теми
ТЕМА Кількість годин

1. Організація медичної допомоги пораненим і хворим на догоспітальному етапі. Первинний і вторинний огляд 

поранених
4

2. Діагностика критичних та термінальних станів на догоспі-тальному етапі у військах. Серцево-

легенева реанімація та невідкладна медична допомога потерпілим і хворим
4

3. Невідкладна медична допомога при асфіксії та утопленні, при ураженні електричним струмом 4

4. Загальні відомості про травму. Пошкодження тулуба, травми та пошкодження кінцівок і магістральних судин. 

Компресійно-роздавлена травма
4

5. ЧМТ і спінальна травма. Шок, клінічна характеристика. Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі 4

6. Вогнепальні поранення і мінно-вибухова травма, клінічні прояви та можливі ускладнення. Ушкодження, 

спричинені дією низьких та високих температур
4

7. Екстрена та невідкладна медична допомога при стенокардії, інфаркті міокарда, гіпертонічному кризі, ТЕЛА, 

гострих розладах мозкового кровообігу і діабетичних комах
4

8. Біологічна зброя, її сучасні характеристики. Захист військ і населення 4

9. Аварії на ХНО. Класифікація СДОР, їх характеристика, невідкладна медична допомога 4

10. Сучасна хімічна зброя, її характеристика. Невідкладна медична допомога при ураженні БОР 4

11. Сучасна ядерна зброя, її характеристика. Гостра променева хвороба. Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах 4

12. Лікувально-евакуаційне забезпечення в осередках бойових дій, аварій і катастроф. Гостра реакція на бойовий 

стрес. Сортування поранених та хворих на догоспітальному етапі за системою START
4

13. Підсумковий модульний контроль 2

Разом годин 50



Тематичний план самостійної 
позааудиторної роботи

№

теми
ТЕМА Кількість годин

1. Організація медичної допомоги пораненим і хворим на догоспітальному етапі. Первинний і вторинний огляд 

поранених
2

2. Діагностика критичних та термінальних станів на догоспітальному етапі у військах. Серцево-легенева реанімація 

та невідкладна медична допомога потерпілим і хворим
4

3. Невідкладна медична допомога при асфіксії та утопленні, при ураженні електричним струмом 2

4. Загальні відомості про травму. Пошкодження тулуба, травми та пошкодження кінцівок і магістральних судин. 

Компресійно-роздавлена травма
2

5. ЧМТ і спінальна травма. Шок, клінічна характеристика. Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі 4

6. Вогнепальні поранення і мінно-вибухова травма, клінічні прояви та можливі ускладнення. Ушкодження, 

спричинені дією низьких та високих температур
2

7. Екстрена та невідкладна медична допомога при стенокардії, інфаркті міокарда, гіпертонічному кризі, ТЕЛА, 

гострих розладах мозкового кровообігу і діабетичних комах
2

8. Біологічна зброя, її сучасні характеристики. Захист військ і населення 2

9. Аварії на ХНО. Класифікація СДОР, їх характеристика, невідкладна медична допомога 2

10. Сучасна хімічна зброя, її характеристика. Невідкладна медична допомога при ураженні БОР 2

11. Сучасна ядерна зброя, її характеристика. Гостра променева хвороба. Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах 2

12. Лікувально-евакуаційне забезпечення в осередках бойових дій, аварій і катастроф. Гостра реакція на бойовий 

стрес. Сортування поранених та хворих на догоспітальному етапі за системою START
4

Разом годин 30



Критерії оцінювання 

практичних занять:

 Максимальний бал за практичне заняття вираховується 
шляхом поділу 120 балів на кількість практичних  занять:   120: 
24 = 5 балів

 Здобувач на практичному занятті може бути оцінений  від 0 
балів до 5 балів.

 Мінімальний позитивний бал за практичне заняття 
вираховується з розрахунку не менше  50% від 
максимального балу за практичне заняття — 5 : 2 = 3 бали.

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач 
для допуску до ПМК, вираховується шляхом множення 
мінімального позитивного балу за заняття на кількість тем 
занять — 3  24 = 72 бали.

 Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати 
при вивченні дисципліни, становить 200, в тому числі за 
поточну навчальну діяльність та індивідуальну самостійну 
роботу – 120 балів, за результатами ПМК – 80 балів. 

 Навчальна дисципліна вважається засвоєною, якщо 
здобувач, набрав не менше 122 балів.

5 балів: здобувач знає зміст заняття та лекційний матеріал у повному 
обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно 
точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без 
помилок і неточностей; вільно вирішує ситуаційні задачі різного ступеня 
складності; бере активну участь у дискусії й обговоренні тематичних 
питань під час практичних занять, демонструючи володіння матеріалом 
основних і додаткових джерел інформації.

4 бали: здобувач знає зміст заняття та добре його розуміє, відповіді на 
питання дає правильні, послідовні та систематичні, але вони не є 
вичерпними, хоча на додаткові питання відповідає без помилок; вирішує 
всі ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках; 
бере участь в обговоренні питань на практичних заняттях, демонструючи 
володіння матеріалом основних рекомендованих джерел інформації.

3 бали: ставиться здобувачеві на основі його знань основного змісту 
заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач спроможний 
вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних 
питань; вирішує ситуаційні задачі, відчуваючи складнощі у простих 
випадках; не спроможний самостійно систематично дати відповідь, але 
на прямо поставлені питання відповідає правильно; намагається взяти 
участь в обговоренні окремих тематичних питань, але загальної підготовки 
не вистачає для адекватного ведення дискусії.

2 бали: ставиться здобувачеві на основі його знань основного змісту 
заняття та при недостатньому рівні його розуміння. Він спроможний 
вирішувати спрощені завдання за допомогою навідних питань; не 
спроможний самостійно систематично дати відповідь, але на прямо 
поставлені питання відповідає іноді правильно; намагається взяти участь в 
обговоренні окремих питань, але загальної підготовки не вистачає для 
адекватного ведення дискусії.

1 бал: здобувач пасивно стежить за ходом обговорення тематичних 
питань, не беручи в ньому участі, має явні труднощі при відповіді на прямі 
питання викладача.

0 балів: здобувач не стежить за ходом обговорення тематичних питань, 
не беручи в ньому участі, не відповідає на прямі питання викладача.



Основні завдання кафедри МК та ВМ:

 забезпечення введення кредитно-модульної

системи організації навчального процесу

студентам медичного, стоматологічного та

фармацевтичного факультетів;

 навчання студентів навчальних підрозділів за

освітньо-кваліфікаційними рівнями “молодший

спеціаліст” із дисциплін: "Захист Вітчизни",

"Безпека життєдіяльності", "Військово-медична

підготовка та медицина надзвичайних ситуацій";

 проведення курсів із вибіркових дисциплін з

напряму «Загально-військова підготовка» зі

студентами медичного, стоматологічного

факультетів;

 проведення занять по наданню освітніх послуг,

пов’язаних із підготовкою немедичних працівників із

питань надання домедичної допомоги;

 підготовка студентських волонтерських загонів

швидкого реагування з «Івано-Франківською

обласною організацією товариства Червоного

Хреста України».

 підготовка офіцерів запасу в галузі знань «Охорона 

здоров’я»

 логістика екстреної (невідкладної) медичної 

допомоги на догоспітальному етапі в обсязі, 

відповідно до  існуючих міжнародних Протоколів та 

алгоритмів;

 військова підготовка громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу; 

 організація та проведення наукової, науково-

технічної, інноваційної та методичної діяльності; 

 підготовка наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників для університету, 

Міністерства охорони здоров’я, для Збройних Сил 

України; 

 проведення військово-патріотичного виховання



Вивчення особливостей організації надання невідкладної

медичної допомоги пораненим і хворим в ЗС України в умовах

збройного конфлікту і в мирний час є необхідною складовою

системних знань для здобувачів вищої освіти медиків освітньо-

наукового рівня

Вивчається і впроваджується передовий досвід в організації

надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в

осередках НС рекомендацій Польщі, Швеції, Угорщини,

рекомендації тактичної медицини (ТССС і ТЕСС)



Для інтенсифікації навчального процесу та наукової діяльності 

активно використовується навчальна база кафедри:
 Лекційна аудиторія: оснащена мультимедійним комплексом.

 Навчально-тренажерний центр: 4 манекени, сучасні набори для іммобілізації, 
перев’язки, військові аптечки, засоби для серцево-легеневої реанімації та оцінки стану 
гемодинаміки, АЗД, дебірилятори ZOLL та LifePak, трахеотомічні набори, манекен для 
інтубації трахеї, телевізор для демонстрації навчальних відеофайлів, відеопрограм, 
презентацій тощо. Тут проводяться практичні відпрацювання заходів з домедичної та 
першої лікарської допомоги з використанням фантомів та муляжів, ситуаційних задач

 Навчальні класи:

 Організації медичного забезпечення населення і військ

 Тактичної медицини: тематичні стенди бойових травм

 Загальної тактики та військової топографії:  навчальні тематичні стенди, 
телевізор

 Готується клас по токсикології: тематичні навчальні стенди по 
протихімічному, протирадіаційному, протибіологічному захисту та 
індивідуальних засобах захисту, , протигаи,  ЗЗК

 Навчальні приміщення на базі СШНМД.

 Тир та навчальний медичний пункт: тематичні стенди, засоби для надання
допомоги пораненним, навчальний автомат АКМ, дві пневматичні гвинтівки.

Кафедра забезпечена:

 мультимедійним комплексом для лекційної аудиторії № 
14;

 2 переносним мультимедійними проекторами;

 ЛЕД телевізорами в навчальному класі № 4 (аудиторія на 
40 місць) та №5 (аудиторія на 30 місць), що дає 
можливість використовувати приміщення як при 
проведенні практичних чи семінарських занять, так і 
лекцій;

 стендами, які містять інформацію навчального, 
навчально-методичного характеру;

 тестами і ситуаційними задачами, розробленими 
співробітниками кафедри українською, російською та 
англійською мовами;

 комп’ютерними тестовими програмами для перевірки 
поточного та  кінцевого рівня знань;

 навчальними відеофільмами;

 муляжами;

 електронними варіантами підручників.



Інфузійна 

помпа тип S

Аспіратор 

механічний 

Бон-ін’єктор 

Прилад для ШВЛ 

ParaPAC

Двофазний 

мануальний 

дефібрилятор 

ZOLL

Навчальний АЗД

Двофазний мануальний 

дефібрилятор LifePAK-12

Пульсоксиметр

Кисневий 

балон

Манекен 

Laerdal 

Baby для 

СЛР

Погруддя дорослого 

Paerson для СЛР

Тренажер Т12 

“Максим ІІІ-01”

Тренажер Laerdal 

Mega Code KELLY 

ADV

Манекен для 

тренування 

відновлення 

прохідності верхніх 

дихальних шляхів




