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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Основні правила при наданні долікарської допомоги. Долікарська 

допомога при кровотечі та при раптовому припиненні дихання. 

Практичне заняття №1,2-4 год 

План 

1. визначення можливості відновлення життя; 

2. забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів; 

3. методики проведення штучної вентиляції легень 

4. найпростіші методи видалення твердих та рідких сторонніх тіл з верхніх 

дихальних шляхів. 

5. артеріальної та венозної кровотечі; 

6. зовнішній та внутрішній кровотечі;  

7. особливостей догляду за потерпілим після надання невідкладної медичної 

допомоги. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): відпрацювання навиків відновлення життя, 

методами оживлення,  навиків зупинка кровотечі. 
Рекомендована література до Теми 5:1.3.4;1.4.27;2.1;2.2;2.3;3.3;4.1;4.2; 5.8;6. 

 

ТЕМА 2. Поняття та види травматизму. Черепно-мозкова травма. 

Ушкодження грудної клітини (живота). Ушкодження кісток та суглобів 

Практичне заняття № 2  2 год. 

План 

1. надання першої допомоги й догляду за потерпілим; 

2. профілактики травм та організації долікарської допомоги при різних 

видах ушкоджень; 

3. особливостей огляду травматологічних хворих при ушкодженні м’яких 

тканин; 

4. причин, які викликають шок  

5. переломів черепа; 

6. закритих травм мозку; 

7. клінічних проявів закритих травм живота; 

8. переломів ребер та грудної клітини. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які 

мають бути напрацьовані під час заняття (за потреби –

перелік документів, складання яких передбачається 

програмою): Застосування на практиці умінь надання медичної допомоги, 

уміння швидко надати аналізуючи висновки події при непередбачених 

ситуацій. 
Рекомендована література до Теми 2: (3.1.; 3.5.; 3.6.; 3.13.; 3.16.) 
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ТЕМА 3. Долікарська допомога при отруєннях, тепловому та сонячному 

ударах, опіках, ураженнях електричним струмом. 

Практичне заняття №1,2-4 год 

План 

1. діагностики отруєння та його симптомів; 

2. особливостей невідкладної медичної допомоги при отруєннях; 

3. особливості застосування активізованого вугілля та вітамінних 

препаратів.  

4. діагностики термічних, електричних, хімічних та променевих опіків; 

5. наданні перша медичної допомоги при опіках; 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): використання на практиці уміння 

діагназування чинників отруєння та уміння швидко обирати засоби лікування. 

Рекомендована література до Теми 5:1.3.4;1.4.27;2.1;2.2;2.3;3.3;4.1;4.2; 

5.8;6. 

 

ТЕМА 4. Долікарська допомога при потраплянні в організм людини 

сторонніх тіл та речовин, при психічних розладах та гострих захворюваннях 

серцево-судинної системи. 

Практичне заняття № 2  2 год. 

План 

1. попаданні сторонніх тіл у дихальні шляхи та шлунково-кишковий тракт; 

2. укусах змій, бджіл та павуків; 

3. укусах тварин які хворіють сказом. 

4. ознак та першої медичної допомоги при захворюваннях центральної 

нервової системи; 

5. особливостей першої медичної допомоги при гострих захворюваннях 

серцево-судинної системи. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби –перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): Дослідження надзвичайних ситуацій 

різними методами. Особливості у мегаполісах, сільській місцевості тощо. 

Рекомендована література до Теми 2: (3.1.; 3.5.; 3.6.; 3.13.; 3.16.) 
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Основні правила при наданні долікарської допомоги. Долікарська 

допомога при кровотечі та при раптовому припиненні дихання. 

 

Семінарське заняття № 1,2 - 4 год. 

План 

1. Поняття реанематології та реанімація та їх значення для запобігання 

термінальних станів. Термінальні стани (процес згасання функцій 

організму та можливості відновлення життя). 

2. Клінічна смерть. Ознаки клінічної смерті. 

3. Головні ознаки клінічної смерті, відсутність пульсу і самостійного 

дихання та методи їх відновлення.  

4. Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. Потрійний прийом 

при забезпеченні прохідності дихальних шляхів. Методика проведення 

штучної вентиляції легень.  

5. Найпростіші методи видалення твердих та рідких сторонніх тіл з верхніх 

дихальних шляхів. 

6. Методика штучного масажу серця. Ознаки оживлення постраждалого.  

Кровотечна система людини і кровообіг. Кровотечі та їх види.  

7. Травматичні та нетравматичні кровотечі. 

8. Артеріальна  та венозна кровотеча. Капілярна кровотеча.  

9. Зовнішні та внутрішні кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. 

10. Тимчасова та постійна зупинка кровотечі. Пальцева зупинка кровотечі. 

Пов’язка, джгут, згинання кінцівки.  

11. Правила накладання пов’язки. Накладання джгута. Імпровізований  джгут 

закрутка. Умови накладання джгута та контрольні заходи. 

12. Кровоспинні  лікарські засоби та засоби гомеопатії. Вікасол, анальгетики 

та інші ліки як засоби при кровотечі.. 

13. Можливості ускладнення реанімації та їх попередження. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття реаніматології та реанімація та їх значення для запобігання 

термінальних станів. Термінальні стани (процес згасання функцій організму та 

можливості відновлення життя). Клінічна смерть. Ознаки клінічної смерті. 

Головні ознаки клінічної смерті, відсутність пульсу і самостійного дихання та 

методи їх відновлення. Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. 

Потрійний прийом при забезпеченні прохідності дихальних шляхів. Методика 

проведення штучної вентиляції легень. Найпростіші методи видалення твердих 

та рідких сторонніх тіл з верхніх дихальних шляхів. Методика штучного 

масажу серця. Ознаки оживлення постраждалого. Можливості ускладнення 

реанімації та їх попередження. 

Рекомендована література до Теми 1: (2.2; 2.6; 3.5; 3.6;  3.7; 3.9; 3.10; 

3.17;3.19; 4.1;5.2) 
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ТЕМА 2. Поняття та види травматизму. Черепно-мозкова травма. 

Ушкодження грудної клітини (живота). Ушкодження кісток та суглобів 

Семінарське заняття № 2   2 год. 

План 

1. Непритомність: ознаки та перша допомога й догляд за потерпілими. 

2. Поняття та класифікація травм.  

3. Профілактика травм та організація долікарської допомоги при різних 

видах ушкоджень.  

4. Особливості огляду травматологічних хворих при ушкодженні м’яких 

тканин, переломах та розтягах.  

5. Ушкодження грудної клітини живота та хребта.  

6. Травматичний шок. Причини, які викликають шок. Ознаки шоку. 

Попередження шоку. 

7. Черепно-мозкова травма.  

8. Закриті ушкодження м’яких тканин голови: здавнленя, крововиливи, 

гематоми та набряки.  

9. Переломи черепа та особливості їх діагностики. Закриті травми мозку. 

10. Струс головного мозку. Удар головного мозку. Здавлення головного 

мозку. 

11. Перша медична допомога при ушкодженні грудної клітини та живота. 

Закриті ушкодження грудної клітини та їх органів. 

12. Травма плеври та легень, серця та розірвання внутрішніх судин.  

13. Синдром травматичної асфіксії.  

14. Клінічні прояви закритих травм живота. 

15. Ушкодження кісток та суглобів. Види переломів. Ушкодження хребта.  

16. Розрив анатомічних утворень хребта. Повне переривання спинного мозку 

17. Вивих та переломи кісток: їх ознаки. Переломи ребер та грудної клітини. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Обморок. Поняття та класифікація травм. Профілактика травм та організація 

долікарської допомоги при різних видах ушкоджень. Особливості огляду 

травматологічних хворих при ушкодженні м’яких тканин, переломах та 

розтягах. Ушкодження грудної клітини живота та хребта. Травматичний шок. 

Причини, які викликають шок. Ознаки шоку. Попередження шоку. 

Рекомендована література до Теми 2: (1.2.5;2.3; 2.7; 3.4; 3.8; 3.15; 4.2;) 

 

ТЕМА 3. Долікарська допомога при отруєннях, тепловому та сонячному 

ударах, опіках, ураженнях електричним струмом. 

Семінарське заняття № 3   2 год. 

План 

1. Черепно-мозкова травма.  

2. Закриті ушкодження м’яких тканин голови: здавлення, крововиливи, 

гематоми та набряки.  

3. Переломи черепа та особливості їх діагностики. Закриті травми мозку. 

4. Струс головного мозку. Удар головного мозку. Здавлення головного мозку. 

5. Перша медична допомога при ушкодженні грудної клітини та живота. 

Закриті ушкодження грудної клітини та їх органів. 
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6.  Травма плеври та легень, серця та розірвання внутрішніх судин.  

7. Клінічні прояви закритих травм живота. 

8.  Ушкодження кісток та суглобів. Види переломів. Ушкодження хребта.  

9. Розрив анатомічних утворень хребта. Повне переривання спинного мозку 

10. Вивих та переломи кісток: їх ознаки. Переломи ребер та грудної клітини. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Черепно-мозкова травма. Закриті ушкодження м’яких тканин голови: 

здавлення, крововиливи, гематоми та набряки. Переломи черепа та особливості 

їх діагностики. Закриті травми мозку. Струс головного мозку. Удар головного 

мозку. Здавлення головного мозку. Перша медична допомога при ушкодженні 

грудної клітини та живота. Закриті ушкодження грудної клітини та їх органів. 

Травма плеври та легень, серця та розірвання внутрішніх судин. Синдром 

травматичної асфіксії. Клінічні прояви закритих травм живота. Ушкодження 

кісток та суглобів. Види переломів. Ушкодження хребта. Розрив анатомічних 

утворень хребта. Повне переривання спинного мозку. Вивих та переломи 

кісток: їх ознаки. Переломи ребер та грудної клітини. 

Рекомендована література до Теми 3: (1.2.3; 2.1; 3.1; 3.4; 3.11; 3.18;4.1) 

 

ТЕМА  4. Долікарська допомога при потраплянні в організм людини 

сторонніх тіл та речовин, при психічних розладах та гострих захворюваннях 

серцево-судинної системи. 

Семінарське заняття № 4   2 год. 

План 

1 Надання долікарської допомоги при попаданні в організм людини 

сторонніх об’єктів. 

2 Особливості долікарської допомоги при попаданні сторонніх тіл у дихальні 

шляхи та шлунково-кишковий тракт.  

3 Особливості надання першої медичної допомоги при укусах змій, бджіл та 

павуків.  

4 Особливості надання першої медичної допомоги при укусах тварин, 

хворих сказом. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Надання долікарської допомоги при попаданні в організм людини сторонніх 

об’єктів. Особливості долікарської допомоги при попаданні сторонніх тіл у 

дихальні шляхи та шлунково-кишковий тракт. Особливості надання першої 

медичної допомоги при укусах змій, бджіл та павуків. Особливості надання 

першої медичної допомоги при укусах тварин, хворих сказом. 

Рекомендована література до Теми 7: (2.2; 2.4;3.4; 3.5;3.6;3,10;3.14;4.1 ) 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів на семінарських 

та практичних заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння застосування на практиці 
прийомам долікарської допомоги; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні прийомів застосування на практиці навичок першої медичної допомоги. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
прийомів застосування на практиці навичок першої медичної допомоги 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


