
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, напрям підго-

товки, освітньо-кваліфікацій-

ний рівень 

Характеристика навчальної дис-

ципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 3 Галузь знань 

_01 “Освіта”_ 

(шифр і назва)  

Напрям підготовки 

01 “Освіта” 

   (код і назва)  

Спеціальність  

017 “Фізична культура і 

спорт” 

    (код і назва)  

Освітньо-кваліфікаційний рі-

вень: молодший спеціаліст 

Вибіркова 

 

 Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

5-й - 

Лекції 

Тижневих годин для ден-

ної форми навчання: 

аудиторних - 2 

самостійної роботи 

студента - 2 

12 год - 

Практичні, семінарські 

12 год 12 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

54 год - 

Індивідуальні завдання: 

  год 

Вид контролю: залік 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента 

становить: 

     для денної форми навчання — 1 : 1 

      

 

 

 

 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 



Мета:  

 опанування майбутніми спеціалістами з фізичної культури, тренерами з 

виду спорту і викладачами фізичної культури загальнотеоретичними та 

медичними знаннями, практичними прийомами та методами надання 

першої допомоги у випадках гострих патологічних станів і в 

екстремальних ситуаціях. 

 

Завдання:  

Основними завданнями вивчення дисципліни "Основи медичних знань" є 

реалізація дуальної системи підготовки фахівців, що припускає 

поєднання теоретичної підготовки фахівців з практичною. 

 А саме: дати студентам поняття про функціонування організму 

людини як цілісної системи, категорії норми, чинники захворюваності, 

основні патологічні процеси, невідкладні стани у разі нещасних випадків 

та порушень функції органів і систем, навчити засобам надання 

долікарської допомоги в загрозливих для життя станах. 

У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні 

знати: 

   значимість вивчення курсу “Основи медичних знань”; 

 етіологію, патогенез, клінічні виявлення невідкладних станів; 

 послідовність та обсяг долікарської допомоги, профілактику 

ускладнень; 

вміти: 

 оцінити функціональний стан дихальної та серцево-судинної системи; 

 застосовувати найпростіші фізіотерапевтичні процедури; 

 робити підшкірні та внутрішньом’язові ін’єкції; 



 зупинити кровотечі різними методами; 

 надати невідкладну допомогу у разі: 

 бронхо- та ларингоспазму, нападу бронхіальної астми, гіпертермії; 

 синдрому судинної та серцевої недостатності, гіпертензійного 

синдрому; 

 порушень функції системи травлення, сечовиділення та коматозних 

станів при цукровому діабеті; 

 екзогенних отруєнь; 

 закритих та відкритих ушкоджень; 

 утоплення, ураження різними хімічними та фізичними чинниками; 

 термінальних станів. 

 застосовувати знання у практичній діяльності; 

 вирішувати тестові завдання; 

 вміти здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні 

освітні технології. 

 

 

 

   Сформовані компетенції: загальнонаукові, професійні, мовленнєві, 

логічні, аксіологічні, інструментальні, соціально-особистісні 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Семестр                 Кількість годин 

денна форма  

всього у тому числі: 

л сп пр. прак. 

інд 

с.р.с. 

6 90 12 12 12 - 54 

 - - - - - - 

 

4. Тематичний план 

№ Назва розділу 

(модуля),  

теми (змістові 

модулі) 

Кількість годин Навчально-метод. 

література 

Засоби 

діагностики 

всього у тому числі:   

л с,п п.р. пр. 

інд. 

с.р.с   

 6 семестр    

 Розділ (модуль)1. Перша допомога у надзвичайних ситуаціях. 

 Тема (змістовий 

модуль)1.  

Вступ до дисци-

пліни. Мета, 

завдання та 

значення «Основи 

медичних знань» у 

системі підготовки 

педагогів із 

фізичного 

виховання  та 

тренерів 

 

 

 

14 

 

     

4 

 

 

 

- 

 

 

- 

  

 

10 

1. Наливайко Н. В. 

Невідкладна 

допомога у разі 

гострих патологічних 

та екстремальних 

станів : навч.-метод. 

посібник / Н. В. 

Наливайко, Л. О. 

Баклицька, Н. Д. 

Крижановська, З.М. 

Яремко. – Львів : 

Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2010. – 196  

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування  

реферат 

 

 

Тема  (змістовий 

модуль) 2.  

Перша допомога 

при переломах і 

вивихах. 

Транспортування 

постраждалих. 

 

 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

2 

2.ГудимаА.А., Пашко 

К.О., Герасимів І.М., 

ФукаМ.М.ЗахистВітч

изни.Основи 

медичних знань. 

Підручник для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

– Харків: Сиция, 

2012.-280с. 

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 

реферат  

 Тема  (змістовий 

модуль) 3. Перша 

допомога при 

 

 

5 

 

1 

 

- 

 

2 

  

2 

2. Гудима А.А., 

Пашко К.О., 

Герасимів І.М., Фука 

М.М.  Захист 

семінарські 

заняття, 

практичні 



опіках. Допомога 

при тепловому та 

сонячному ударі, 

обмороженні й 

електротравмах. 

Вітчизни. Основи 

медичних знань. 

Підручник для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

– Харків: Сиция, 

2012.-280с.  

роботи, 

тестування 

реферат 

 Тема  (змістовий 

модуль) 4. Перша 

допомога при 

утопленні, 

тривалому 

стисненні та інших 

патологічних 

станах. 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

2 

 

- 

  

2 

1.Наливайко Н. В. 

Невідкладна 

допомога у разі 

гострих патологічних 

та екстремальних 

станів : навч.-метод. 

посібник / Н. В. 

Наливайко, Л. О. 

Баклицька, Н. Д. 

Крижановська, З.М. 

Яремко. – Львів : 

Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2010. – 196 

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 

реферат 

 Тема  (змістовий 

модуль) 5. Перша 

допомога при 

отруєннях і укусах. 

Лікарські 

препарати. 

 

 

5 
 

1 

 

- 

 

2 

  

2 

2. Гудима А.А., 

Пашко К.О., 

Герасимів І.М., Фука 

М.М.  Захист 

Вітчизни. Основи 

медичних знань. 

Підручник для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

– Харків: Сиция, 

2012.-280с.  

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 

реферат 

 Тема  (змістовий 

модуль) 6. Перша 

медична допомога 

при радіаційних 

ураженнях і від 

отруєння 

речовинами, що є 

хімічною зброєю.  

 

7 
 

2 

 

3 

 

- 

  

2 

2. Гудима А.А., 

Пашко К.О., 

Герасимів І.М., Фука 

М.М.  Захист 

Вітчизни. Основи 

медичних знань. 

Підручник для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

– Харків: Сиция, 

2012.-280с. 

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 

реферат 

    Разом за розділом 1 44 11 7 6  20   

 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ  (модуль) 2. Перша медична допомога хворим. Догляд за хворими. 

 Тема (змістовий мо 

дуль) 1. Перша 

медична допомога 

при захворюваннях 

основних систем 

організму людини. 

Догляд за хворими. 

 

 

 

6 

  

 

 

- 

 

 

 

-  

 

 

 

- 

   

 

 

6 

3.Касевич Н.М. 

Загальний догляд за 

хворими і медична 

маніпуляційна 

техніка : підручн. 

/Н.М. Касевич. − К. 

: Медицина, 2008 . 

− 424 с. − ISBN 978-

966-8144-72-1. 

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 

реферат 

 Тема  (змістовий 

модуль) 2. Основні 

способи реанімації 

і транспортування 

при гострих 

захворюваннях. 

Застосування 

лікарських 

препаратів. 

17 - 3 2 - 12 2. Гудима А.А., 

Пашко К.О., 

Герасимів І.М., Фука 

М.М.  Захист 

Вітчизни. Основи 

медичних знань. 

Підручник для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

– Харків: Сиция, 

2012.-280с.  

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 

реферат 

    Разом за розділом 2 23 - 3 2 - 18   

 Розділ  (модуль) 3. Інфекційні захворювання. Хвороби органів травлення, нирок та 

порушення обміну речовин. 

 Тема  (змістовий 

модуль) 1. 

Профілактика 

інфекційних 

захворювань. 

 

11 1 - 2  8 4. Маруненко І.М. 

Анатомія і вікова 

фізіологія з основами 

шкільної гігієни: курс 

лекцій /.М. 

Маруненко, Є.О. 

Неведомська, В.І. 

Бобрицька. – вид. 2-е. 

− К. : Професіонал, 

2006. –480 с. − ISBN 

966-8556-16-Х. 

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 

реферат 

 Тема  (змістовий 

модуль) 2. Гострі 

захворювання 

органів травлення, 

обміну речовин, 

нирок та 

сечовивідних 

шляхів. Надання 

першої медичної 

12 - 2 2  8 5. Невідкладна 

медична допомога : 

навч. посібн. / К.М. 

Амосова, 

Б.Г.Безродний, О.А. 

Бур’янов [та ін.] ; за 

ред. Ф.С. Глумчера, 

В.Ф. Москаленка. – 

К. : Медицина, 2006. 

– 632 с. −ISBN 966-

семінарські 

заняття, 

практичні 

роботи, 

тестування 

реферат 



допомоги. 8144-12-0. 

 

 

Разом за розділом 3 

 23 1  2 4  16   

  

 

Всього 90 12 12 12  54   

 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ. 

№ моду-

ля, 

змістового 

модуля, 

теми 

 

Назва і короткий зміст змістового модуля, 

теми 

Кількість 

аудиторних 

годин 

1 2 3 

Модуль І. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях. 

1.1. 
Вступ. Предмет, завдання та значення курсу. 

Значення першої медичної допомоги. 
1 

1.2. Організм людини як єдине ціле. 1 

1.3. 

Захисно-компенсаторні реакції (стрес, біль, 

запалення, гарячка). Механізми розвитку 

патологічного процесу. 

2 

1.4. Перша допомога при переломах і вивихах. 1 

1.5. 
Допомога при хімічних чи фізичних 

ушкодженнях (опіки). 
1 

1.6. 
Перша допомога при утопленні, тривалому 

стисненні та інших патологічних станах. 
2 

1.7. Перша допомога при отруєннях і укусах. 1 

1.8. Дія іонізуючого випромінювання. 2 

Модуль ІІ. Перша медична допомога хворим. Догляд за хворими. 

-  0 

Модуль ІІІ. Інфекційні хвороби. Хвороби органів травлення, нирок та 

порушення обміну речовин. 

3.1. Профілактика інфекційних захворювань 1 



Всього: 12 

 

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ моду-

ля, змісто-

вого моду-

ля, теми 

Назва практичного (семінарського) заняття 

і короткий його  зміст 

Кількість 

аудиторних 

годин 

1 2 3 

 Модуль І. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях. 

1.1 

1.2 

Вступ. Мета, завдання та значення «Основи 

медичних знань» у системі підготовки педагогів із 

фізичного виховання  та тренерів. 

Перша допомога при переломах і вивихах. 

2 

1.3 

1.4 

Допомога при хімічних чи фізичних ушкодженнях 

(опіки). 

Перша допомога при утопленні, тривалому 

стисненні та інших патологічних станах. 

2 

1.5 

1.6 

Перша допомога при отруєннях і укусах. 

Дія іонізуючого випромінювання. 
1 

 
Модульний контроль №І 2 

Модуль ІІ. Перша медична допомога хворим. Догляд за хворими. 

2.1 

2.2 

Перша медична допомога при захворюванні 

основних систем організму людини. Догляд за 

хворими. Основні способи реанімації і 

транспортування при гострих захворюваннях. 

1 

 
Модульний контроль №ІІ 2 

Модуль ІІІ. Інфекційні захворювання. Хвороби органів травлення, нирок 

та порушення обміну речовин. 

3.1 

3.2 

Профілактика інфекційних захворювань. 

Гострі захворювання органів травлення, обміну 

речовин, нирок та сечовивідних шляхів. 

1 

 
Модульний контроль №ІІІ 1 



 

Всього: 
12 

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

 

№ моду-

ля, змісто-

вого моду-

ля, теми 

Назва практичного заняття 

і короткий його  зміст 

Кількість 

аудиторних 

годин 

1 2 3 

Модуль І. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях. 

1.2 Перша допомога при переломах і вивихах. 2 

1.3 
Допомога при хімічних чи фізичних ушкодженнях 

(опіки). 

 

 

2 

1.5 Перша допомога при отруєннях і укусах. 
 

1 

1.5 

 

 

 

Лікарські препарати. Шляхи введення лікарських 

речовин. 

 

 

1 

Модуль ІІ. Перша медична допомога хворим. Догляд за хворими. 

 

2.2 

Оцінення функціонального стану дихальної 

системи, серцево-судинної системи. Перша 

допомога. 

 

2 

Модуль ІІІ. Інфекційні захворювання. Хвороби органів травлення, нирок 

та порушення обміну речовин. 

 

3.1 

Гіпертермічний синдром. Фізіотерапевтичні 

засоби корекції місцевого кровообігу. 

 

2 

 

3.2 

Невідкладна допомога у разі захворювань органів 

травної системи, сечовидільної системи. 

 

 

2 

 

Всього: 

 

 

12 

 

 



 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми (змістовий модуль) Короткий зміст Кількість 

годин 

Модуль І. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях. 

 

1 

Тема 1.1. Вступ. Мета, завдання 

та значення «Основи медичних 

знань» у системі підготовки 

педагогів із фізичного виховання  

та тренерів 

Органи та системи органів, 

анатомо-фізіологічна 

характеристика систем організму. 

Гомеостаз і регуляція функцій в 

організмі. Реактивність організму 

та адаптаційні механізми. 

Імунітет як універсальний 

механізм адаптаційної 

реактивності. Види та механізми 

імунітету. 

10 

2 

 

 

Тема 1.2.Перша допомога при 

переломах і вивихах. 

Транспортування постраждалих. 

 

Види та типи пов’язок. 

Закриті та відкриті ушкодження.   

 

2 

 

3 

Тема 1.3. Перша допомога при 

опіках.  Допомога при тепловому 

та сонячному ударі, обмороженні 

й електротравмах. 

 

Електротравми. Невідкладна 

допомога у разі ураження 

електричним 

струмом та блискавкою. 

2 

 

4 

Тема 1.4. Перша допомога при 

утопленні, тривалому стисненні 

та інших патологічних станах. 

 

Головний біль. Невідкладна 

допомога в даному стані. 

 

2 

 

5 

Тема 1.5. Перша допомога при 

отруєннях і укусах. Лікарські 

препарати. 

 

Гострий біль у животі. Надання 

першої допомоги при 

захворюванні органів шлунково-

кишкового тракту, нападі 

апендициту, прориві виразки 

шлунку. 

2 

 

6 

Тема 1.6. Перша допомога при 

радіаційних ураженнях і від 

отруєння речовинами, що є 

хімічною зброєю. 

 

Біологічна дія іонізуючого 

випромінювання. Клінічна 

картина радіаційного ураження. 

Особливості функціонального 

отруєння нейротропними 

речовинами, алкоголем та 

нікотином. 

2 

 

 

ВСЬОГО:  20 



 

Модуль ІІ. Перша медична допомога хворим. Догляд за хворими. 

 

 

7 

Тема 3.1. Перша медична 

допомога при захворюваннях 

основних систем організму 

людини. Догляд за хворим. 

 

Загальний догляд за хворими. 

Лікувально-охоронний та 

санітарно-гігієнічний режим у 

лікарні. Медична деонтологія та 

медична етика. Особиста гігієна 

хворого. Спеціальний догляд за 

хворим. 

6 

 

8 

Тема 3.2. Основні способи 

реанімації і транспортування при 

гострих захворюваннях. 

Застосування лікарських 

препаратів. 

 

Універсальний алгоритм 

реанімаційних заходів. 

Транспортування постраждалих 

при гострих захворюваннях, 

нещасних випадках, отруєннях. 

Догляд за хворими з гострими 

захворюваннями органів дихання 

12 

 

 

ВСЬОГО:  18 

 

Модуль ІІІ. Інфекційні захворювання. Хвороби органів травлення, нирок 

та порушення обміну речовин. 

 

9 

 

Тема 2.3. Профілактика 

інфекційних захворювань. 

 

Особиста профілактика 

інфекційних захворювань. 
8 

10 

 

Тема 2.4. Гострі захворювання 

органів травлення, обміну 

речовин, нирок та сечовивідних 

шляхів. Надання першої 

медичної допомоги. 

 

Ознаки гострих хвороб шлунка, 

кишок, сечовидільних шляхів, 

алгоритм надання медичної 

допомоги при даних 

захворюваннях 

 

8 

 

 

ВСЬОГО:  16 

 

 

РАЗОМ:  54 

 

 

 

 

 



РОЗРАХУНОК ЧАСУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

п/п 
Вид роботи Кількість годин 

1. 
Опрацювання програмного матеріалу, що 

не викладається на лекціях. 

               М 1- 10 

М 2 - 8 

М 3 - 4 

2. Підготовка до семінарських занять 

М 1- 6 

М 2 - 5 

М 3 - 4 

3. Підготовка до практичних занять. 

М 1- 3 

М 2 - 2 

М 3 - 4 

4. Підготовка до модульного контролю. 

М 1- 4 

 М 2 - 2 

М 3 - 2 

Всього: 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Модуль І 

 

 

Модуль ІІ 

 

Модуль ІІІ 

 

Сума 

 

50 б. 

 

25 б. 

 

25 б. 

 

100 б. 

 

Модуль І –50 балів 

Семінари – максимальна оцінка 6 балів ( 3х6=18б.) 

Практичні роботи – максимальна оцінка 5 балів (4х5=20б.) 

Самостійна робота – максимальна оцінка 4 бала 

Модульний контроль – максимальна оцінка 8 балів 

Мінімальна необхідність кількість балів – 30 б. 

Модуль ІІ – 25 балів 

Семінари – максимальна оцінка 6 балів (1х6=6б.) 

Практичні роботи – максимальна оцінка 5балів(1х5=5б.) 

Самостійна робота – максимальна оцінка 6 балів 

Модульний контроль – максимальна оцінка 8 балів 

Мінімальна необхідність кількість балів –  15б. 

Модуль ІІІ – 25 балів 

Семінари – максимальна оцінка4 бала (1х4=4б.) 

Практичні роботи – максимальна оцінка 5балів(2х5=10б.) 

Самостійна робота – максимальна оцінка 5 балів 

Модульний контроль – максимальна оцінка 6 балів 

Мінімальна необхідність кількість балів –  15б. 

 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

За шкалою 

ECTS 
За національною шкалою 

За шкалою 

ДВУФК 

А відмінно 90-100 

В   добре 82-89 

С добре 74-81 

D задовільно 64-73 

Е задовільно 60-63 

FX 
незадовільно 

 з можливістю повторного складання 
35-59 

F 
незадовільно з обов’язковим повтор-

ним вивченням дисципліни 
0-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  11. Методичне забезпечення 

1. Навчальний посібник  «Основи медичних знань» . 

2. Питання для підсумкового контролю. 

3. Лекційний курс. 

4. Теми семінарських занять. 

5. Практичні роботи. 

6. Модульні контрольні роботи. 

7. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

8. Питання для самостійного опрацювання. 

9. Підсумкове тестування. 

10. Рейтингова система оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Рекомендована література 

 

Основна: 

 

 

1. Гудима А.А., Пашко К.О., Герасимів І.М., Фука М.М.  Захист Вітчизни. 

Основи медичних знань. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – 

Харків: Сиция, 2012.-280с. : іл.. 

2. Наливайко Н. В. Невідкладна допомога у разі гострих патологічних та 

екстремальних станів : навч.-метод. посібник / Н. В. Наливайко, Л. О. Баклицька, 

Н. Д. Крижановська, З.М. Яремко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2010. – 196 с. –ISBN 978-966-613-760-2. 

3. Антропова Т.О. Невідкладні стани в терапії : навч. посібн. / Т.О. Антропова. − 

К. : Медицина, 2007. − 112 с. − ISBN 966-8144-34-1. 



4. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка : 

підручн. /Н.М. Касевич. − К. : Медицина, 2008 . − 424 с. − ISBN 978-966-8144-72-

1. 

 

Допоміжна: 

 

1. Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: курс 

лекцій /.М. Маруненко, Є.О. Неведомська, В.І. Бобрицька. – вид. 2-е. − К. : 

Професіонал, 2006. –480 с. − ISBN 966-8556-16-Х. 

2. Невідкладна медична допомога : навч. посібн. / К.М. Амосова, Б.Г.Безродний, 

О.А. Бур’янов [та ін.] ; за ред. Ф.С. Глумчера, В.Ф. Москаленка. – К. : Медицина, 

2006. – 632 с. −ISBN 966-8144-12-0. 

3. Общая хирургия : учеб. пособие / Г.П. Рычагов, П.В. Гарелик, В.Е. Кремень [и 

др.] ; под ред. Г.П. Рычагова, П.В. Гарелика, Ю.Б. Мартова. − Мн. : 

Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002.− 928 с., ил. − ISBN 985-6656-99-0. − 

ISBN 985-428-575-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


