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1. Передмова 

   Програма дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій» розроблена для 

напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційніх рівнів «специаліст», «магістр» НТУ 

«ХПІ». Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Медицина надзвичай-

них ситуацій» визначений державними вимогами та має 96 академічних годин (6,5 

кредитів ECTS). 

Форма підсумкового контролю знань – екзамен. 

    

1.1 Мета вивчення дисципліни-теоретична і практична підготовка студентів до ор-

ганізації медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій.  

 

1.2  Основними завданнями підготовки студентів з питань надзвичайних ситуацій 

є:  

- вироблення навичок щодо оцінки медико-санітарної обстановки за умов над-

звичайних ситуацій; 

- ознайомлення з засобами колективного,індивідуального і медичного захисту; 

- набуття навичок управління медичним забезпеченням населення за умов над-

звичайних ситуацій; 

- засвоєння існуючої системи організації медичного забезпечення населення за 

умов надзвичайних ситуацій; 

- засвоєння обсягів надання медичної допомоги населенню в залежності від об-

сягів медичної допомоги. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

• фізіологічні аспекти життєдіяльності організму людини; 

• основи патофізіологічних станів людини, механізми розвитку хвороб, 

етапи формування адаптації до факторів навколишнього середовища, 

можливості їх корекції; 

• особливості надання невідкладної долікарської допомоги при різних над-

звичайних ситуаціях, порушеннях і хворобливих станах. 

мати практичні вміння  та навички з:  

• виявлення закономірності формування хвороб та правильно аналізувати 

сутність патофізіологічних явищ; 

• оцінювання показників життєдіяльності організму людини та вірно нада-

вати оцінку стану здоров`я людини; 

• вільно використовувати у повсякденній роботі знання з надання невід-

кладної долікарської допомоги за умов надзвичайних ситуацій. 

 

 

1.4 Організація  проведення  навчальних занять: 

 передбачає виконання індивідуальних завдань студентами у вигляді практи-

чних завдань, відповідно до тематики навчального плану курсу. 

Система контролю якості навчання студентів передбачає поточне опитуван-

ня за теоретичним матеріалом. Контроль оцінок знань та вмінь студентів прово-



 

диться за підсумком виконання модульної контрольної роботи у середині та в кін-

ці      семестру.  

Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни та їх розподіл на аудиторні 

заняття. Згідно навчальному плану спеціальності  6.170202 "Охорона  праці"      

розподіл передбачає: загальний обсяг 118 год.,  у тому числі  лекційних занять –       

48 год.,  практичних занять – 32 год., СРС  - 34 год. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

2. Зміст дисципліни 

Зміст дисципліни формується за модулями і темами. Тема занять містить та-

кий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру та зміст і 

дає змогу оперувати цією інформацією у подальшому вивченні змісту дисципліни. 

Модуль охоплює зміст декількох тем, які логічно завершують вивчення частини 

теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни, проведенні моду-

льної контрольної роботи. 

Отримані знання та вміння використовуються студентами при виконанні ку-

рсових та  випускних  дипломних робіт і проектів. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Надзвичайні ситуації, їх медико-санітарна характеристика 

Тема 1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС. 

Класифікація надзвичайних ситуацій (НС). Надзвичайні ситуації природного, 

техногенного та соціально-політичного, військового характеру, їх медико-

санітарні наслідки. 

Тема 2. Принципи розвідки в умовах НС. 

Інженерна розвідка. Радіаційна розвідка. Тактика проведення аварійно-

рятувальних робіт. Задачі розвідки, схема прийняття рішень. Схема організації 

АРР: паралельна, послідовна, змішана. Методика пошуку постраждалих. Дії по 

знаходженню потерпілого. Безпека праці. 

Аварії на хімічних виробництвах. СДЯР (сильнодіючі ядовиті речовини). Перша 

допомога при отруєннях.  

Тема 3. Поведінка при транспортних аваріях. 

Статистика. Принцип проведення аварійно-рятувальних робіт. Безпека дії рятува-

льника, безпека праці. 

Тема 4. Основи евакуації. 

Функціональні підрозділи розгорнутого стану мобільного госпіталю та їх завдан-

ня. Медичне сортування і евакуація постраждалих. Дезактивація, дегазація та дез-

інфекція лікарських засобів і предметів медичного призначення. 

Модуль 2. Принципи надання медичної допомоги 

Тема 5. Перша медична допомога. Статистика. Правові основи. 

Статистика «Співвідношення захворювань та нещасних випадків». Схема з пост-

раждалим, свідком і оточуючими. Поняття «золотої години». Схема трикутник 



  

«постраждалий – диспетчер – швидка». Правова основа першої допомоги. Норми і 

причини міжнародного гуманітарного права. 

Поняття ризику: технічний, індивідуальний, потенційний, територіальний, колек-

тивний. Психологія ризику.  

Тема 6. Медикаментозне забезпечення. 

Склад домашньої аптечки. Склад медичної сумки при знаходженні в осередку НС. 

Аптечка індивідуальна (АІ-2). Склад і призначення. Правила користування 

Модуль 3. Невідкладна допомога при надзвичайних ситуаціях 

 Тема 7. Основи медичної допомоги при станах, спричинених зовнішніми фа-

кторами. 

Поняття екстреної медичної допомоги. Обсяг першої медичної допомоги. Поняття 

реанімації, термінального стану агонії. Ознаки біологічної смерті. Поняття кліні-

чної смерті. 

Реанімація. Порядок проведення, прекардіальний удар, непрямий масаж серця, 

метод штучного дихання: Сильвестра, Шюлера, Штефера та ін. Особливості про-

ведення реанімації дітям. 

  Електротравми, утоплення. Рани, травми: види, допомога. Пневмоторакс.. 

Переломи. Класифікація, ускладнення, способи накладання транспортних шин. 

Вивихи, розтягнення та розриви зв’язок, забиття. 

Кровотечі. Артеріальні, венозні, капілярні. Кровотеча з слухового проходу, леге-

нева кровотеча, шлунково-кишкова кровотеча. 

Травми голови. Струс, забиття, стиснення головного мозку. Шкала ком по Глазго. 

Пошкодження кісток черепа. 

Інші види невідкладних станів: тепловий удар, відмороження, поразка блискав-

кою. Чужорідні тіла. Укуси. Здавлювання. Затримка сечі. Епілептичний припадок. 

Травми живота. Термічні опіки. Ступені, площа. Колапс. Травматичний шок. По-

ранення черевної порожнини. Синдром тривалого здавлювання. Відрив сегмента 

кінцівки. Політравма. Сторонні тіла в дихальних шляхах. 

Тема 8. Стани, спричинені внутрішніми хворобами. 

Бронхіальна астма, кровохаркання, легенева кровотеча. Причини, симптоми, НДД, 

Інфаркт міокарду, гіпертонічний криз, інсульт. Діабетична кома. Гострий живіт: 

апендицит, ниркова, печінкова кольки, напад гострого панкреатиту. Істеричний 

припадок. Набряк Квінке. Анафілактичний шок. Інфекційні захворювання. 

 

4. Практичні роботи 

4.1 Визначення показників життєдіяльності організму людини: частота ди-

хання, частота пульсу, артеріальний тиск. 

4.2 Методики введення лікарських засобів в організм людини. 

4.3  Реанімація: Порядок проведення, прекардіальний удар, непрямий масаж 

серця, метод штучного дихання . 

4.4  Надання невідкладної допомоги при травмах. 

4.5 Надання невідкладної допомоги при кровотечах. 

4.6  Надання невідкладної допомоги при станах, спричинених внутрішніми 

хворобами. 



 

 

Розподіл навчального аудиторного часу за розділами, темами та видами   на-

вчальних занять, курс – 2-й, семестр - 3-й 

Розділи, теми Всього  Лекції Практичні Самостійні Контрольні Іспит 

Модуль 1       

Тема 1 10 6  4   

Тема 2 14 6 4 4   

Тема 3 10 6  4   

Тема 4 6 4  2   

МК №1       

Модуль 2     +  

Тема 5 12 6 2 4   

Тема 6 4 2 2    

МК №2     +  

Модуль 3       

Тема 7 28 10 10 8   

Тема 8  24 8 8 8   

МК № 2     +  

Усього по  

дисципліні 
114 48 

32 
34  + 

5. Перелік рекомендованих контрольних робіт 

 

Семестр 
Номер контрольної роботи  Кількість  

годин 

3 Підсумкова модульна робота   
 

6. Питання для СРС 

1. Основні етапи аналізу НС та прогнозування їх наслідків. Надзвичайна ситуа-

ція. Визначення поняття, в т.ч. для системи охорони здоров’я. Аварія та катаст-

рофа.. 

Класифікація за причинами виникнення та за рівнями реагування. 

2. Аварії на АЕС. Види. Оцінка небезпеки за шкалою МАГАТЕ. Принципи об-

меження радіаційного впливу на людей. Радіаційна обстановка. Методи оцінки. 

Радіаційна розвідка. Засоби проведення. Дозиметричний контроль. Способи та 

засоби проведення. 

Хімічно небезпечні об’єкти. Визначення та групи. Класифікація за ступенем хі-

мічної небезпеки. 

Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР). Принципи надання невідкладної медич-

ної допомоги при отруєннях. 



  

3. Транспортні катастрофи. Класифікація та причини виникнення. Алгоритм 

огляду та надання медичної допомоги постраждалим (АВС). 

4. Евакуація та розосередження. Визначення понять. Порядок проведення. За-

вдання персоналу тимчасових медичних пунктів. 

5. Ризик та методи його кількісної оцінки.Послідовність прийняття рішень в 

умовах НС. Правові основи при проведенні першої медичної допомоги. 

6. Перша медична допомога. Мета і зміст заходів. Способи зупинки зовнішньої 

кровотечі. Пакет перев’язувальний індивідуальний (ППІ). Правила використання. 

Іммобілізація кінцівок при переломах кісток. Сердцево-легенева реанімація. 

7. Розпізнавання інфаркту міокарда, інсульту, діабетичної коми. Дії при інфаркті 

міокарду, інсульті. 

7. Інформаційно-методичне забезпечення 

Чаплик В.В. Медицина надзвичайних ситуацій: підручник для студ.вищ. 

мед.навч.заклад./В.В.Чаплик, П.В.Олійник, С.Т.Омельчук – Вінниця: Нова книга, 

2012. – 352 с. 

 
Березуцький В.В. Надзвичайні ситуації, рятувальні роботи та надання медичної 

допомоги при невідкладних станах: навч.посібник/В.В. Березуцький, І.З.Яковцов, 

Ю.О. Куліш, В.Г. Аветисян, В.П. Аніщук, В.М. Загуровський, В.І. Мустафа, Г.С. 

Яцина-Харків,2012.-106с. 

 

Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь: ученик/ Т.В. Отвагина .- Узд. 10-

е.- Ростов н/Д:Феникс,2012.-251 с. 

 

Справочник врача скорой неотложой помощи / сост.Н.П. Никитин.-Изд.6-е.-

Ростов н/Д: Феникс,2013.-252 с. 

 

Методичні рекомендації практичних занять з курсу «Основи медичних знань», ча-
стина 1.- Харків, 2013.  
 

Методичні рекомендації практичних занять з курсу  
«Основи медичних знань», частина 4. Невідкладна допомога при нещасних випад-

ках і травмах - Харків, 2013 

 

Методичні рекомендації практичних занять з курсу  

«Долікарська діагностика та невідкладна долікарська допомога», частина 2. Невід-
кладна долікарська допомога при терапевтичних станах - Харків, 2016. 

 
Закон України «Про охорону праці» від 21.11.2002 р. -  Харків.Вид-тво «Форт», 

2013 

 

Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. проф. В. В. Березуцького. – 

Х.: Факт, 2007. – 480 с. 



 

 

Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затв. наказом МОЗ 

України від 21.05.07 № 246. 

 

Розрахунки з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Навч.-метод.     

Посібник. / за ред. В.В. Березуцького. - Х.: Факт, 2006. - 152 с. 

 

Гл. ред. Покровский В.И. Первая медицинская помощь. Популярная энциклопе-

дия. М.: науч. изд – во «БРЭ», 1994. – 254 с. 

 

Довідник з медичної допомоги на догоспітальному етапі . С. Зозуля, А. В. Верши-

гора, Т. В. Адамович та ін.; за ред. І. С. Зозулі. - К.: Здоров'я, 1996.  

 

Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб:Посібник 

/ А. В. Епішин, Л. П. Бондар, Б. Г. Бугай та ін.; за заг. ред. А. В. Епішина. - Терно-

піль: Терноп. мед. ін-т ім. І. Я. Горбачевського, 1996. 

 

Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І., Сіверс З.Ф. Основи анатомії, 

фізіології та медичних знань. Навчально-методичний посібник для студентів небі-

ологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – Київ: 

КМПУ, 2005. – 62 с. 

 

Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я: навчальний посібник. – 

2-ге вид., виправлене та доповнене. – К.: Арістей, 2004. – 592с. 

 

Николаев Л. А. Доврачебная помощь при заболеваниях и отравлениях и уход за 

больньми. - Минск: Высшая шк., 1997. 

 

 

Додаткові джерела (довідники, нормативні видання, сайти Інтернет, 
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