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Робоча програма навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних 

ситуацій» для бакалаврів спеціальностей 263 «Цивільна безпека» / Нац. техн. 

ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. ОПЦБ. – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 14 с. 

Розробник Чеберячко Ю.І. 

Робоча програма регламентує: 

–мету дисципліни; 

–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–базові дисципліни; 

–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 263 Цивільна 

безпека (протокол № 3 від 01.07.2019). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 263 «Цивільна безпека» здійснено 

розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни Ф2 «Медицина надзвичайних 

ситуацій»  віднесено такі результати навчання: 

 
РН20 Демонструвати вміння щодо проведення заходів з ліквідування надзвичайних 

ситуацій та їх наслідків, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

РН23 Застосовувати заходи цивільного захисту: з інформування та оповіщення 

населення; стосовно укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту; 

щодо евакуації населення із зони надзвичайної ситуації та життєзабезпечення 

евакуйованого населення в місцях їх безпечного розміщення. 

РН25 Організовувати та проводити навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, 

заняття з особовим складом підрозділу;  доносити до фахівців і нефахівців 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у сфері професійної 

діяльності. 

 

Мета дисципліни – вироблення навичок щодо оцінки медико-санітарної 

обстановки за умов надзвичайних ситуацій, вміння користуватись з засобами 

медичного захисту; набуття навичок управління медичним забезпеченням 

населення за умов надзвичайних ситуацій; засвоєння існуючої системи 

організації медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій; 

засвоєння обсягів надання медичної допомоги населенню в залежності від 

обсягів медичної допомоги.  

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

РН20 РН20-2.1 Демонструвати вміння щодо проведення заходів з ліквідування 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків 

РН20-2.2 Демонструвати вміння щодо проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт. 

РН23 РН23-2.1 Застосовувати заходи цивільного захисту: з інформування та 

оповіщення населення; стосовно укриття населення у захисних 

спорудах цивільного захисту. 

РН23-2.2 Проведення заходів евакуації населення із зони надзвичайної 

ситуації та життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх 

безпечного розміщення. 

РН25 РН25-2.1 Організовувати та проводити навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях, заняття з особовим складом підрозділу;  

доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід у сфері професійної діяльності. 
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3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Базовими дисциплінами є дисципліни які вивчалися студентами на 

освітньому рівні бакалавр, що формують компетентності щодо здатності до 

ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно 

до майбутнього профілю роботи, а також необхідного рівня індивідуального та 

колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторн

і заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 70 34 36   8 62 

практичні 20 17 3   4 16 

лабораторні - - -   - - 

семінари - - -   - - 

РАЗОМ 90 51 39   12 78 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 70 

РН20-2.1 

РН23-2.1 

1. Ознайомлення із загальними принципи надання першої 

долікарської допомоги 
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Основні документи нормативно-правової бази щодо захисту 

життя та здоров’я людини в Україні. 

Правила зовнішнього огляду та обстеження постраждалого 

Оцінка функції життєво-важливих органів та систем (серцево-

судинна, дихальна, нервова) 

Первинний огляд (ABC). Оцінка рівня свідомості (шкала AVPU) 

Медична евакуація Особливості організації і проведення 

лікувальноевакуаційних заходів. 

РН20-2.1 

РН25-2.1 
2. Перша долікарська допомога при хворобах системи 

кровообігу: гострої серцево-судинної недостатності 

 

 

 

 

4 

Невідкладна допомога при гіпертонічному кризі, нападі 

стенокардії, інфаркті міокарда 

Невідкладна допомога при нирковій коліці.  

Діабетична і гіпоглікемічна коми.  

РН20-2.1 

РН25-2.1 
3. Кровотечі і їх методи зупинки. Колапс і шок – домедична 

допомога 
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Причини й ознаки зовнішньої кровотечі 

Поняття про масивну зовнішню кровотечу 

Причини й ознаки внутрішньої кровотечі 

Техніка зупинки зовнішньої кровотечі: тиск на рану, 

тампонування рани, тиснуча пов’язка, піднімання кінцівки, 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

спокій 

Техніка зупинки зовнішньої кровотечі: тиск на рану, 

тампонування рани, тиснуча пов’язка, піднімання кінцівки, 

спокій 

Кровоспинні засоби на марлевій основі, техніка застосування 

Техніка зупинки кровотечі при неефективності вище 

перерахованих засобів: перетисканна артерії на відстані 

Показання і техніка накладання різних видів джгутів, 

імпровізованих закруток 

Домедична допомога при внутрішній кровотечі 

РН20-2.1 

РН23-2.1 

4. Порушення прохідності дихальних шляхів   

 

 

 

 

8 

Анатомо-фізіологічні особливості дихальних шляхів 

Причини непрохідності дихальних шляхів 

Ознаки повної і часткової непрохідності дихальних шляхів 

Техніка забезпечення прохідності дихальних шляхів 

Техніка відновлення прохідності дихальних шляхів при 

потраплянні стороннього тіла 

Особливості видалення стороннього тіла з дихальних шляхів 

вагітній жінці, огрядній людині, в немовляти 

Бар’єрні пристрої для штучної вентиляції легень 

Техніка штучної вентиляції легень 

РН20-2.2 

РН23-2.2 

 

5. Медико-тактична характеристика стихійних лих  

 

6 
Повені 

Урагани і шторми 

Землетруси 

Снігові лавини, заноси і зледеніння 

Посухи  

Блискавки 

РН20-2.2 

РН23-2.2 
6. Медико-тактична характеристика транспортних 

катастроф 

 

 

6 Авіаційні катастрофи 

Дорожньо-транспортні події 

Катастрофи на річковому і морському транспорті 

Катастрофи на залізницях 

РН20-2.2 

РН23-2.2 

7. Медико-тактична характеристика аварій  

6 Аварії на пожежо-вибухонебезпечних об’єктах 

Аварії на хімічно небезпечних об’єктах 

Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах 

РН20-2.2 

РН23-2.2 
8. Рани різної локалізації, ознаки, домедична допомога   
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Причини та ознаки ран м’яких тканин, проникаючих і 

непроникаючих ран черепа, грудної клітки. живота 

Протекція ран м’яких тканин шляхом накладання пов’язок 

Техніка накладання пов’язок при пораненнях черепа, ока, вуха, 

нижньої щелепи 

Особливості поранення грудної клітки, поняття про 

пневмоторакс. 

Домедична допомога при відкритому і напруженому 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

пневмотораксі 

Особливості пов’язок при наявності стороннього тіла в рані 

Види травм кінцівок (розтягнення зв’язок, вивихи, переломи: 

відкриті і закриті), причини та ознаки 

Особливості надання домедичної допомоги при відкритих 

переломах 

РН23-2.2 

РН25-2.1 

9. Невідкладна медична допомога при гострих отруєннях  

 

 

6 

Дія отрути на організм людини 

Харчові отруєння 

Біологічні отруєння 

Отруєння хімічними речовинами 

РН23-2.2 

РН25-2.1 
10. Невідкладна медична допомога при опіках  

 

 

6 

Тепловий і сонячний удар 

Класифікація опіків та їх характеристика 

Визначення площі опікової поверхні та глибини опіку 

Опікова хвороба  

Особливості клініки, та діагностики опікового шоку 

Екстрена медична допомога постраждалим із опіками 
Замерзання Відмороження 
Хімічні опіки 

РН23-2.2 11. Екстрена медична допомога при масових ураженнях  

 

8 
Порядок дії у зоні масового ураження 

Організація сортувальних зон при евакуації постраждалих 

Кольорове позначення сортувальних категорій і використання 

сортувальних міток 

Первинне медичне сортування за системою START 

Евакуація постраждалих із зони масового ураження 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 20 

РН23-2.1 

РН25-2.1 

Визначення вимог щодо складу аптечки для домедичої допомоги 

на підприємстві та порядку її зберігання 

4 

РН25-2.1 Вивчення способів та засобів тимчасової зупинки кровотечі 4 

РН23-2.1 

РН23-2.3 

Порядок надання домедичної допомоги особам при 

невідкладних станах  

4 

РН23-2.1 

РН25-2.1 

Поранення та травми. Пошкодження опорно-рухового апарату 4 

РН23-2.1 

РН25-2.1 

Перша допомога при ураженні електричним струмом 4 

РАЗОМ 90 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 
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Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

опитування за 

кожною темою 

усні опитування під 

час лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 
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або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

контрольна 

робота (ККР) 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент має право 

виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні 

результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 
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Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій 

та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

- концептуальні 
знання, набуті у 
процесі навчання та 
професійної 
діяльності, 
включаючи певні 
знання сучасних 

досягнень,  які є 

основою для  

організації здорового 

способу життя 

- критичне 

осмислення основних 
теорій, принципів, 
методів і понять у 

навчанні та 
професійній 

діяльності 

 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 
осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 
методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 
розв'язання 
складних 
непередбачуваних 
задач і проблем у 
спеціалізованих 
сферах професійної 
діяльності та/або 
навчання, що 
передбачає  
збирання та 
інтерпретацію 
інформації (даних), 
вибір методів та 
інструментальних 
засобів, 
застосування 
інноваційних 
підходів 

Відповідь характеризує уміння: 
- виявляти проблеми; 
- формулювати гіпотези; 
- розв'язувати проблеми; 
- обирати адекватні методи та інструментальні 
засоби; 
- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 
інформацію; 
- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 
завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

74-79 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

реалізації трьох вимог 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 
- донесення до 
фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень та 
власного досвіду в 
галузі професійної 
діяльності; 
 

- здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію 

 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними 

хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними 
хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 
вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі 65-69 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 
Фрагментарне володіння проблематикою галузі 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами  

 спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах 

 формування 

суджень, що 

враховують соціальні, 

наукові та етичні 

аспекти 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та груп 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 74-79 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

особистості (не реалізовано шість вимог) 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень автономності та відповідальності фрагментарний 60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Використовується сучасне лабораторне, комп’ютерне та мультимедійне 

обладнання кафедри охорони праці та цивільної безпеки. Дистанційна 

платформа Moodlе.  

 

8 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

1. Практикум з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках 

(для іноземних студентів, які навчаються в НГУ) / Упоряд.: В.І. Голінько, В.Є. 

Фрундін, Я.Я. Лебедєв, С.І. Чеберячко, Г.П. Кривцун. - Д.: Національный 

гірничий університет, 2009 – 36 с. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять на тему: 

Порядок надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах для 

студентів усіх спеціальностей та форм навчання / І.А. Шайхлісламова, М.В. 

Шибка / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016. – 32 с. 

3. Домедична допомога (алгоритми, маніпуляції): Методичний посібник / 

В.О.Крилюк, В.Д.Юрченко, А.А.Гудима та ін. - К.: НВП "Інтерсервіс", 2014. - 

84с. 

4. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни 

“Медицина надзвичайних ситуацій ” для студентів 263 – «Цивільна безпека» 

заочної форми навчання / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, Ю.І. Чеберячко, М.М. 

Наумов / М-во освіти і науки України, Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 12 с. 

5. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій та катастроф» для студентів 

спеціальності 263 – «Цивільна безпека» / О. І. Антонова, Б. О. Луценко / М-во 

освіти і науки України,  Кременчук: КрНУ, 2019. – 22 с. 

6. Домедична допомога : підручник [для слухачів вищ. юрид. навч. закл.] / 

[А. В. Самодін, О. В. Чуприна, Т. П. Жилін та ін.] / за заг. ред. В. В. Стеблюка. – 

Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 226 с. 

7. Толкунов І.О., Соколов В.В. Фонд тестових питань та еталонних 

відповідей для складання диференційного заліку з дисципліни «Медицина 

надзвичайних ситуацій». – Х.: ВРВД НУЦЗУ, 2017. – 149 с. 
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9 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базові 

1. Основи виживання: заходи, що забезпечують життєдіяльність в умовах 

автономного існування при надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. 

ІДУЦЗ УЦЗУ, УНПЦЕМД та МК МОЗ України. Національна медична академія 

післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика. [Гур’єв С.О., Миронець С.М., Рощін 

Г.Г., Іскра Н.І., Кузьмін В.Ю., Падалка В.М., Терент’єва А.В., Мазуренко О.В., 

Олексенко І.І.]– К.: 2009 – 209 с 

2. Військово-медична підготовка / Під редакцією Бадюка М.І. – К.: „МП 

Леся“, 2007. – 482 с. 

3. Стандарт підготовки І-СТ-3: Підготовка військовослужбовця з тактичної 

медицини (видання 2). К: «МП Леся», 2015. – 148 с. 

4. Закон України Основи законодавства України про охорону здоров’я від 

19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України офіційне видання 

від 26.01.1993/ – 1993/ – № 4, стаття 19  

5. Закон України Про екстрену медичну допомогу від 05.07.2012 № 5081-

VI // Відомості Верховної Ради України від 26.07.2013. – 2013. – № 30, стор. 

1599, стаття 340  

6. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку 

підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну 

допомогу від 21.11.2012 № 1115 // Урядовий кур’єр від 11.12.2012 № 228  

7. Постанова Кабінету Міністрів України Про норматив прибуття бригад 

екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події від 21.11.2012 № 1119 // 

Урядовий кур’єр від 11.12.2012 № 228  

8. Наказ МОЗ України від 07.07.1998 № 187 «Про затвердження переліків 

лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів» // Офіційний 

вісник України від 06.08.1998. – 1998 – № 29, стор. 153, стаття 1110, код акту 

5727/1998 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0465-98  

9. Наказ МОЗ України Про затвердження порядків надання домедичної 

допомоги особам при невідкладних станах від 16.06.2014 № 398 // Офіційний 

вісник України від 01.08.2014. – 2014. – № 59, стор. 54, стаття 1621, код акту 

73267/2014  

Допоміжні 

1. Екстрена медична допомога: підручник / [М. І. Швед, А. А. Гудима, 

С.М. Геряк та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 420 с.  

2. Екстрена медична допомога (гострі серцеві стани) / Г.Г. Рощін, О.М. 

Пархоменко, В.О. Крилюк та ін.: за ред. Г.Г. Рощіна. – К.: ТОВ “НВП 

“Інтерсервіс”, 2011. 159 с.  

3. Основи медичних знань. Анатомія та фізіологія дитячого організму. 

Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Валеологія: навчально-методичний 

посібник / Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, Н.І. Годун, О.М. Миздренко. – 

Переяслав-Хмельницький : О.М. Лукашевич, 2014. –463с. : іл., табл. 

4. Тарасюк В. С. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання 

першої медичної допомоги / В. С. Тарасюк, М. В. Матвійчук, В. В. 

Паламар. – Київ: ВСВ «МЕДИЦИНА», 2017. – 528 с. – (4-е вид., випр.). 
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15. Інформаційні ресурси 

 

1http://www.//dsp.gov.ua  - Офіційний сайт Держпраці України. 

2http://www.dsns.gov.ua  - Офіційний сайт Державної служби з 

надзвичайних ситуацій.  

3http://www.fssu.gov.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального страхування 

України. 

4http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности 

труда   МОТ. 

5http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  

http://www/
http://www.dsns.gov.ua/
http://www.fssu.gov.ua/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
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