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І Опис дисципліни 

Шифр дисципліни СВ-03 

 

 

Загальна характеристика 

дисципліни 

Навчальне навантаження 

з дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

Галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка 

Кількість кредитів -3 Методи навчання: 

Лекції, практичні і 

лабораторні заняття 

 

Спеціальність 014 Середня 

освіта( Здоров’я людини) 

 

Загальна кількість годин Форми поточного контролю 

Модульні контрольні, 

тестові завдання, ситуаційні 

задачі 

Денна 48 Заочна 

Освітній рівень(бакалавр)                 Лекції Форма підсумкового 

контролю залік 10 годин      4 

Нормативна Семінарські(практичні)                 

заняття 

 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом-2019 

 

10 годин 

         

      - 

Семестр перший,другий      Лабораторні заняття 

28 годин      6 

Тижневе навантаження 

(годин) 

- аудиторна:2 

- самостійна:4 

    Індивідуальна робота 

  

Мова навчання - українська         Самостійна робота 

42 

 годин 

    80 

Співвідношення аудиторних 

годин і СРС:1:1 

 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: базовий рівень знань та умінь з медико -

біологічних дисциплін. 

Міждисциплінарні зв’язки: анатомія і фізіологія людини, вікова фізіологія, нормальна, 

порівняльна та патологічна фізіологія, хімія, гігієна. 

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування особистості вчителя, озброєного 

знаннями та уміннями з основ загальної хірургії і травматології, які необхідні для 

забезпечення збереження здоров’я учнів. 

Завдання: отримання студентами необхідного об’єму знань про основні поняття з розділу 

« Загальна хірургія» та принципи  надання першої медичної допомоги при травмах різної 

локалізації. 

 

 

 

 

 

 

 



 11. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-

професійної програми: 

№ 

з/п 

                 Результати навчання                  Компетентності 

1. Знати: основи анатомії і фізіології 

людини; види травм, їх характеристику, 

причини, перебіг;питання загальної та 

особистої гігієни. 

Вміти: володіти навичками догляду за 

хворими та потерпілими:технікою 

беззондового промивання шлунку, 

очисної клізми,  застосування 

компресів, банок, гірчичників, льоду, 

ванн, ін’єкцій, інгаляцій. 

Загальна та спеціальна(фахова,предметна) 

компетентності. 

  

 

2 

Знати: види кровотеч, їх небезпеку для 

життя; відкриті ушкодження, їх 

класифікацію; ускладнення ран. 

Вміти: володіти технікою тимчасового 

спинення кровотеч; правилами надання 

першої медичної допомоги при 

пораненнях. 

Загальна та спеціальна(фахова,предметна) 

компетентності.  

 

3 

Знати:причини,ознаки клінічної та 

біологічної смерті; види реанімації, 

показання до її проведення.  

Вміти: володіти навичками ручної 

реанімації. 

Загальна та спеціальна(фахова,предметна) 

компетентності.  

 

4 

Знати:визначення, види , причини 

закритих ушкоджень; принципи 

надання першої медичної допомоги при 

закритих травмах різної локалізації. 

Вміти:надавати першу медичну 

допомогу при закритих травмах різного 

характеру і локалізації. 

Загальна та спеціальна(фахова,предметна) 

компетентності.  

 

5 

Знати: види і ознаки травм що 

виникають під впливом високої 

(опіки),низької 

(відмороження)температури, 

електричного струму. 

Вміти: надавати першу медичну 

допомогу при опіках,відмороженнях, 

електротравмах.  

 Загальна та спеціальна(фахова,предметна) 

компетентності.  

 

6 

Знати:основні види ушкоджень голови, 

грудної клітки і живота; принципи 

надання першої медичної допомоги при 

хірургічних та  травматологічних 

ушкодженнях даної локалізації. 

Вміти: надавати першу медичну 

допомогу при пораненнях голови, 

грудної клітки і живота, переломах 

кісток черепа і хребта, гострих 

захворюваннях живота. 

 

Загальна та спеціальна(фахова,предметна) 

компетентності . 

 



ІІ.Тематичний план дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  3     кредита ЕКТС  90 годин 
№з/п  Назва модулів і тем 

 

 

        Кількість годин 

(денна форма навчання) 
Кількість годин 

(заочна,вечірня форма навчання) 
Аудит. Лекц. Пр/сем Лаб. СРС аудит лекц Пр/с лаб срс 

1. Модуль1 

Основи хірургії 

з доглядом за 

хворими 

Тема1. 1.Вступ. 

Значення догляду 

за хворими. 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

  

 

1 

 

 

4 

 

2 
Тема 1.2. 
Кровотечі. 

Перша медична 

допомога при 

кровотечах. 

 

3 

 

1 

  

2 

 

3 

 

1,5 

 

0,5 

  

1 

 

4 

 

3 

Тема 1.3. 

Термінальні 

стани. Реанімація 

і її методи. 

 

3 

 

1 

  

2 

 

3 

 

1,5 

 

0,5 

   

1 

 

4 

 

4 

Тема 1.4. 

Відкриті 

ушкодження 

(рани). Перша 

медична 

допомога при 

пораненнях. 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

   

 

1 

 

 

5 

 

5 

Тема 1.5.  

Ранева інфекція. 

Поняття про 

асептику та 

антисептику. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  

 

4 

 

 

    

6 

 

6 
Тема 1.6. 

Опіки, 

відмороження,  

електротравми. 

 

3 

 

1 

  

2 

 

  

3 

 

 

    

6 

 

7 
Тема1.7. 

Десмургія. 

4   4 3 1   1 7 

 

 
Разом за 1 

модулем 

23 5 4 14 22 6 1  5 36 

 

 

8 

Модуль 

№2Основи 

травматології 

Тема 2.1.Травми, 

їх види, 

ускладнення. 

Поняття про 

травматичний 

шок і 

знеболювання 

при травмах. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

 

6 



9 Тема 2.2. Закриті 

ушкодження. 

1 1   3 1 1   8 

10 Тема 2.3. 

Переломи кісток. 

5  1 4 

 

3     6 

 

11 

Тема 2.4. 

Черепно - 

мозкові травми. 

Травми хребта і 

спинного мозку. 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

   

6 

 

12 

Тема 2.5.Травми 

грудної клітки та 

органів грудної 

порожнини. 

 

5 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

    

6 

 

 

13 

Тема 2.6. Перша 

 медична 

допомога при 

гострих 

захворюваннях і 

травмах органів 

черевної 

порожнини. 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

     

 

6 

 

14 

Тема 2.7. 

Транспортна 

іммобілізація при 

травмах різної 

локалізації. 

 

4 

   

4 

 

3 

 

1 

 

 

  

1 

 

 

6 

 

 Разом за 2 мод. 25 5 6 14 20 4 3  1 44 

 Разом 48 10 10 28 42  10 4  6 80 

 

 

ІУ. Зміст дисципліни 

 
 № 

з/п 
                  4.1.Назва модулів, тем та їх зміст  

     К-сть год. 

Всього В т.ч.лекц 

  

1.1 

                       Модуль І. Основи хірургії з догядом за 

хворими. 

Тема 1.1. Вступ. Значення догляду за хворими. 

Визначення предмета і його задачі.                                                                              

Поняття про хворобу та її причини. Основні правила догляду за 

хворими і потерпілими: догляд за шкірою, очами. Засоби 

догляду- тепло, холод, лікарські препарати. 

В.О.Валецька. Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009.Стор.180-191.                                                      

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, стор. 237-

249.                                                                                               

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ 

Навчальний посібник. - К.: КДШ ім. Драгоманова  

 

 

5 

 

 

1 

 

 

1.2 

Тема 1.2. Кровотечі. Перша медична допомога при 

кровотечах. 

Поняття про кровотечі, їх ознаки. 

 

 

 

 

 

 



Класифікація кровотеч за видами ушкоджених судин, їх ознаки. 

Методи спинення кровотеч. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009,стор. 190-209.                                                    

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985 

стор. 250-270. 

3 1 

 

1.3 

Тема 1.3.Термінальні стани .Реанімація та її види. 

Термінальні стани, їх види, основні ознаки. 

Орієнтовні(ймовірні) й достовірні(абсолютні) ознаки смерті. 

Поняття про реанімацію. Показання для проведення реанімації. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009, стор. 210-216. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 

1985,стор. 273-282. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ 

Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. Драгоманова.  

 

 

 

3 

 

 

 

1 

1.4 Тема 1.4 Відкриті ушкодження(рани). Перша медична 

допомога при пораненнях. 

Поняття відкриті ушкодження. Види ран та їх характеристика. 

Ознаки ран, ускладнення ран. 

Перша медична допомога при пораненні , правила її надання. 

Особливості надання першої медичної допомоги при пораненні 

ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009, стор. 217-227. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985 

стор. 283-291. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ 

Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. Драгоманова , 1991 стор. 

14-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1.5 

Тема 1.5 Ранева інфекція. Поняття про асептику та 

антисептику. 

Види раневої інфекції. Шляхи проникнення мікробів в рану. 

Методи боротьби з раневою інфекцією. Асептика як метод 

боротьби з мікробами. 

Антисептика, її види. 

Петрик О.І.  «Долікарська медична допомога при травмах та 

нещасних  випадках», / Підручник. К.: Вища школа, 1995,стор. 

283-292. 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

Тема 1.6. Опіки, відмороження, електротравми. 

Опіки, їх визначення. Види опіків, їх характеристика. 

Поверхневі і глибинні опіки. Ступені опіків і площа. Опікова 

хвороба. 

Перша медична допомога при опіках.                                

Поняття про відмороження, замерзання. 

Електротравма. Ураження блискавкою. Загальні та місцеві 

ознаки при травмах, що обумовлені дією електричного струму. 

 Петрик О.І.  «Долікарська медична допомога при травмах та 

нещасних  випадках», / Підручник. К.: Вища школа, 1995,стор. 

283-292. 

  

 

 

 

3 

 

 

 

1 



1.7 Тема 1.7. Десмургія 

Поняття десмургія. Види пов’язок і правила їх накладання. 

Пов’язки на окремі частини тіла. 

На голову – чепець, зворотна, хрестоподібна на задню 

поверхню шиї, на одне і обидва ока, вухо, пращоподібна. 

На кінцівки: колосоподібна, хрестоподібна на 

променезапястковий суглоб, черепахоподібна, зворотня; 

На тулуб: спіральна, Дезо, Т-подібна. 

Петрик О.І.  «Долікарська медична допомога при травмах та 

нещасних  випадках», / Підручник. К.: Вища школа, 1995,стор. 

283-292. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 Разом за першим модулем 23 5 

 

 

 

2.1 

Модуль 2. Основи травматології. 

Тема 2.1.Травми та їх ускладнення. Поняття про 

травматичний шок. 

Травми, їх види. Ускладнення при травмах.Травматизм, його 

види та профілактика. 

Травматичний шок як першочергове ускладнення травм, його 

перебіг. Перша медична допомога при травматичному шоку. 

Особливості перебігу травматичної хвороби у ВІЛ-інфікованих 

та хворих на СНІД. 

Знеболювання при травмах. Місцеве та загальне знеболювання. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009, стор. 227-237. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 

1985,стор. 283-292. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ 

Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. Драгоманова , 1991,стор. 

15-16. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2.2 

Тема2.2. Закриті ушкодження. 

Визначення закритих ушкоджень. Їх види, причини. 

Удари, розтяги , розриви зв’язок. 

Травматичні і патологічні вивихи. 

Синдром тривалого здавлювання. 

Перша медична допомога при закритих ушкодженнях. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009 ,стор. 237-256. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 

1985,стор. 293-303 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2.3 

Тема 2.3. Переломи кісток. 

Переломи кісток різної локалізації. Види переломів кісток. 

Абсолютні та відносні ознаки при переломах кісток. 

Ускладнення переломів. 

Особливості переломів кісток у дітей. 

Перша медична допомога при переломах кісток,   особливості її 

надання при відкритих переломах ВІЛ-інфікованим та хворих 

на СНІД.                                                                           

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009 стор. .257-277.                                                   

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 

 

 

 

5 

 

 

 

 



1985стор.303-320. 

 

 

 

 

 

 

2.4 

Тема 2.4. Черепно-мозкові травми. Травми хребта і 

спинного мозку. 

Закриті травми черепа і головного мозку. Загально мозкові і 

місцеві ознаки черепно-мозкових травм. 

Перша медична допомога при закритих ушкодженнях черепа і 

головного мозку. 

Відкриті ушкодження черепа і головного мозку, їх види, 

особливості, ускладнення. 

Щелепно-лицьові ушкодження. Основні ознаки ушкоджень ока, 

вуха, носа. Принципи надання першої медичної допомоги при 

щелепно-лицьових ушкодженнях. 

Травми хребта та спинного мозку. Основні ознаки. Перша 

медична допомога                     при      травмах різних відділів 

хребта і спинного мозку. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009, стор. 277-308. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985, 

стор. 324-347. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ 

Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. Драгоманова , 1991, стор. 

20-22. 
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2.5 

Тема 2.5. Травми грудної клітки та органів грудної 

порожнини. 

Закриті травми грудної клітки. Основні ознаки ударів, 

переломів ребер, травматичної асфіксії. 

Відкриті ушкодження грудної клітки – непроникні та проникні, 

їх ознаки. 

Ушкодження органів грудної порожнини. Пневмоторакс. 

Гематоракс.  

Перша медична допомога при травмах грудної клітки та органів 

грудної         порожнини. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009 стор. 307-367. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985стор. 

344-350. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ 

Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. Драгоманова , 1991 стор. 

22-30. 
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2.6 
Тема 2.6. Перша медична допомога при гострих 

захворюваннях і травмах органів черевної порожнини. 

Закриті ушкодження живота, їх види та основні ознаки. 

Відкриті ушкодження живота. Абсолютні ознаки проникних 

поранень живота. 

’’ Гострий живіт’’. Його ознаки. Ускладнення. 

Ушкодження органів сечовидільної системи. Перша медична 

допомога при    травмах та захворюваннях живота і органів 

черевної порожнини. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009 стор. 345-377. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 

1985стор.228-301. 
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2.7 Тема 2.7. Транспортна іммобілізація при травмах різної 

локалізації. 

Поняття транспортна іммобілізація при травмах. Види і правила 

транспортної іммобілізації. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища 

школа.,2009 Стор. 7. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985, 

стор. 48-73; 261-287. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ 

Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. Драгоманова , 1991/», стор. 

18-27. 
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4.2. Плани семінарських, практичних і лабораторних занять. 
 

Практичне заняття № 1. Асептика і антисептика як методи боротьби з раневою 

інфекцією. 

Завдання. 

1.Оволодіти: 

 методами знищення мікробів з предметів, що контактують з раною – гарячими і 

холодними методами стерилізації в домашніх умовах; 

• методами знищення мікробів у рані, а саме механічною, хімічною і фізичною 

антисептикою; 

• знаннями основних «швидкодопоміжних» антисептиків, які застосовують з метою 

знищення мікробів у рані. 

2. Оволодіти навичками: 

• обробки ран; 

•  правилами надання першої медичної допомоги при пораненнях; 

• розпізнавання за певними ознаками різних видів ран 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 стор. 47-77. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985, стор .95-106. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. 

Драгоманова , 1991,стор. 15-18. 

Практичне заняття № 2. Перша медична допомога при опіках і 

відмороженнях. 
Завдання. 

 Оволодіти: 

  навичками визначення опіків різного ступеню; 

 вміннями надання першої медичної допомоги при опіках, відмороженнях і 

електротравмах; 

 навичками проведення штучної вентиляції легень і непрямого масажу серця.  

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор.257-277. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985», ст. 48-73; 261-287. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. 

Драгоманова , 1991, стор. 18-27. 

Практичне заняття № 3. Перша медична допомога при травмах черепа і спинного 

мозку. 

Завдання. 

▪ знати основні види ушкоджень черепа і головного мозку; 

▪ вміти виявляти у потерпілих основні ознаки травматичних ушкоджень; 



 ▪ оволодіти навичками надання першої медичної допомоги при травмах даної 

 локалізації. 

 В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор.27-29. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985 стор.59-63. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. 

Драгоманова , 1991стор.7-17 . 

Практичне заняття № 4. Перша медична допомога при травмах грудної клітки та 

органів грудної порожнини. 

Завдання. 

▪ знати: 

 основні види травм грудної клітки і органів  грудної порожнини, а саме – переломи 

ребер, відкриті ушкодження  з виникненням пневмоторакса і гемоторакса; 

▪ основні ознаки ушкоджень ; 

▪ принципи надання першої медичної допомоги; 

▪ підготувати презентаційні повідомлення на тему « Перша медична допомога при: 

переломах ребер, пневмотораксі і кровотечі у грудну порожнину». 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор. 33-41  

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985стор.60-74  

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. 

Драгоманова , 1991/11-14  

Практичне заняття № 5. Перша медична допомога при травмах і захворюваннях  

органів черевної порожнини. 

Завдання. 

▪ знати основні види травматичних ушкоджень живота , тазу ;  

▪ причини виникнення гострого живота; основні ознаки травм живота і ознаки 

гострого живота; 

▪ вміти    надавати першу медичну допомогу при ушкодженнях живота, пораненнях 

живота, гострому животі.  

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор. 47-56. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985стор.60-89. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. 

Драгоманова , 1991/, стор. 11-15. 

 

Плани лабораторних занять 

 

Лабораторне заняття № 1. Вступ. Значення догляду за хворими в хірургії. 

Завдання. 

Оволодіти навичками: 

• догляду за шкірою хворих і потерпілих з різними видами хірургічних захворювань і 

травм різної локалізації; 

• по запобіганню пролежнів; 

• визначення дихання, пульсу і артеріального тиску; 

• введення лікарських препаратів під шкіру і в м’язи. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор. 7. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985», ст. 48-73; 261-287. 

 

Лабораторне заняття № 2. Перша  медична допомога при кровотечах. 

Завдання. 

Оволодіння навичками  

- розпізнавання кровотеч. 

- методами тимчасового спинення кровотеч; 



     - мати уявлення про остаточні методи спинення кровотеч. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор.47-51.  

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. 

Драгоманова , 1991. 

Лабораторне заняття № 3. Методи проведення ручної реанімації. 

Завдання.  

Оволодіння методами проведення ручної реанімації : 

 • штучною вентиляцією легень ; 

• непрямим(закритим)масажем серця. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор.77-96. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. 

Драгоманова , 1991. 

Лабораторне заняття № 4. Принципи надання ПМД при пораненнях.                                                               

Завдання.                                                                                                                                   

Оволодіти навичками:                                                                                                                    

• обробки ран;                                                                                                                  • 
правилами надання першої медичної допомоги при пораненнях;                      

•розпізнавання за певними ознаками різних видів ран.                  

 В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор. 47. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985, стор.95-106 .                  

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. 

Драгоманова , 1991/стор.15-18. 

Лабораторне заняття № 5. Десмургія. 

Завдання 

Оволодіння технікою накладання пов’язок на різні частини тіла ( згідно переліку, 

запропонованому викладачем). 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор.107-122. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. 

Драгоманова , 1991/ 

Лабораторне заняття № 6. Перша медична допомога при травматичному шоці. 

Поняття про знеболювання при травмах. 

Завдання. 

 знати фази і перебіг травматичного шоку; 

 вміти надавати першу медичну допомогу при різних фазах травматичного шоку; 

 мати уявлення про методи знеболювання при наданні першої медичної допомоги; 

 підготувати реферативні повідомлення про знеболювання в хірургії і травматології. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К  Вища школа.,2009 Стор. 1 7-22. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985 стор. 23-56. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім.       

Драгоманова , 1991/3-6.  

 

Лабораторне заняття № 7. Принципи надання ПМД при переломах кісток різної локалізації.                                    

Завдання.                                                                                                                                                       

Оволодіння методикою розпізнавання різних видів переломів кісток на етапі надання першої 

медичної допомоги, а саме – абсолютними ознаками переломів. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор.107-122. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985. 



Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. Драгома-

нова , 1991. 

 

ЛаЛабораторне заняття № 8. Перша медична допомога при травмах черепа і спинного мозку. 

Завдання. 

Оволодіти навичками: 

▪ надання ПМД при закритих і відкритих травмах черепа і головного мозку; 

▪ вміти виявляти у потерпілих основні ознаки травматичних ушкоджень; 

▪ розпізнавати за основними ознаками ушкодження щелеп, шиї, органів дихання і    

 травлення( гортані, трахеї, глотки і стравоходу; 

• оволодіти навичками надання першої медичної допомоги при ушкодженнях судин   шиї. 

 В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор. 2 7-29. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985 стор. 59-63. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.-К.:КДШ ім. Драгома-     , 

нова 1991/стор. 7-17. 

Лабораторне заняття № 9. Перша медична допомога при травмах грудної клітки та  

органів грудної порожнини. 

Завдання. 

Оволодіти навичками: 

▪ вміти виявляти у потерпілих ознаки  травм грудної клітки і органів  грудної порожнини,  

а саме – переломи ребер, відкриті ушкодження  з виникненням пневмоторакса і гемоторакса; 

▪  принципи надання першої медичної допомоги. 

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор. 33-41. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985стор.60-74. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.:                                 

КДШ ім. Драгоманова , 1991/11-14. 

Лабораторне заняття № 10. Перша медична допомога при травмах і захворюваннях  органів 

черевної порожнини. 

Завдання. 

Оволодіти навичками: 

       ▪за основними ознаками виявляти  основні види травматичних ушкоджень живота , тазу – 

закритих і відкритих, з ушкодженням і без ушкоджень внутрішніх органів черевної  

порожнини і порожнини тазу; 

      ▪діагностування за основними ознаками, хвороби що викликають клінічну картину  

гострого живота; 

      ▪вміти    надавати першу медичну допомогу при ушкодженнях живота, пораненнях живота, 

гострому животі.  

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор. 47-56. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985стор.60-89. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ  

ім. Драгоманова , 1991/, стор. 11-15. 

 

Лабораторне заняття № 11. Транспортна іммобілізація при травмах різної 

локалізації. 

Завдання. 

Оволодіння правилами транспортної іммобілізації при травмах різної локалізації.  

В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009 Стор.107-122. 

Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985. 

Бенюмов В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ 

 ім. Драгоманова , 1991. 

 



4.3 Організація самостійної роботи студентів 

Ознайомитися із основними нормативними документами щодо охорони здоров’я в Україні. 

( тема 1 ). 

Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисципліни « Анатомія та фізіологія людини»  

( теми 2,3,4,7). 

Актуалізація знань, набутих під час вивчення дисципліни « Основи екології»( тема 5). 

Актуалізація знань, набутих під час вивчення фізіології вищої нервової діяльності ( теми 6,8,11). 

Розробити презентації проведення лекцій і практичних занять з тем 3,5,6,7,9,10,12,13,14. 

Підготувати інформаційне повідомлення до тем 1,5,8,13. 

Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, розробити план і 

сценарій проведення тренінгу з тем змістових модулів (1,2). 

          Самостійна робота студента. 

Самостійна робота виконана в достатньому обсязі, охайно, без помилок – 1 бал. 

Робота не виконана – 0 балів.                            

 

У. Контроль якості знань студентів 

 Методи контролю 

           Поточне оцінювання знань – це контроль стану засвоєння поточних знань в рамках  

змістового модуля. Форми поточного оцінювання знань визначаються у відповідності 

 до елементів змістового модуля даної дисципліни. 

           Модульний контроль – це один із видів контролю стану засвоєння системи знань та 

вмінь 

 з модуля навчальної дисципліни, що включає один модуль або блок змістових модулів. 

 Форми модульного контролю визначаються у відповідності до елементів модуля 

 даної дисципліни (тестування, письмова контрольна робота). 

Підсумковий контроль – це контроль стану засвоєння знань та вмінь студента з 

навчальної дисципліни в цілому в семестрі.  

 

№ 

п/п 
Вид діяльності 

Коефіцієнт (вартість 

виду) 
Кількість робіт Результат 

1. Лабораторні заняття 3 14 42 

2. Тести 3 6 18 

3. Самостійна робота 1 14 14 

4. Індивідуальний проект 3 2 6 

5. Модульні контрольні роботи 10 2 20 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

Нормований рейтинговий бал 100 

                           

                                  

 
 

       5.1. Форми і методи поточного контролю.  
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1.Модульні контрольні – тестовий контроль засвоєння матеріалу курсу лекцій,  



практичних (лабораторних) занять та питань самостійного опрацювання.          

2. Контроль відвідування лекцій та практичних занять. 

 Присутність на лекції або практичному (лабораторному) занятті –1 бал. 

  Запізнення без поважної причини – 0,5 бала. 

 Відсутність – 0 балів. 

*опрацювання пропущеної лекції через написання реферату.  

3. Активність на лабораторних заняттях.  

Оцінка за виконання робіт: 

- робота виконана без помилок, охайно і в достатньому обсязі та вчасно – 3 бали; 

- робота виконана з незначними помилками, але охайно і у достатньому обсязі – 2 бали; 

- робота виконана з незначними помилками в недостатньому обсязі – 1 бал; 

      -  робота виконана із значними помилками.  

  5.2. Форми і методи підсумкового контролю. Форма підсумкового контролю –   

  залік.                                                         

                                  5.3. Критерії оцінювання знань студентів 

                                                                                                                    Табл. 1. 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

                   для 

екзамену,   

диференційованого заліку, 

 курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

УІ. Навчально-методична карта дисципліни 

 

УІІ. Основні і допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

 

                                                          1. Базова 

            Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

       1.Національна програма « Репродуктивне здоров’я 2001-2005», затверджена  

      Указом          Президента України від 26.03.00р.№ 203. 

2. « Програма профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДУ на 2001-2003 роки. 

3 Указ Президента України від 07.12.00р. №1313 «Про Концепцію розвитку охорони  

здоров’я населення України». 

4.Постанова Верховної Ради України від 19.06.09р. №989-4 «Про рекомендації 

      парламентських слухань на тему «Епідемія туберкульозу в Україні шляхи її 

      подолання». 

5.Доручення Президента України від 05.07.10р. №1-1/809 «Щодо запобігання  



поширення в Україні небезпечних інфекційних захворювань».  

     6.Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.02р.»1418 «Про затвердження  

      Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002-2005р. 

7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992. 

8.Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.02р. №14 «Про затвердження  

комплексної програми «Здоров’я нації на 2002-2011 роки» 

 

                                                                 2. Допоміжна 
1. Авратинский  И.М. Основы медицинских знаний/ Учебник. - М.: Mt 1993.             

2. Бенюмов В. М. Хірургія/ Підручник. К.: Вища школа, 1985.                                                 

3.Бенюмов  В. М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм/ Навчальний посібник.- К.: КДШ ім. 

Драгоманова , 1991.                                                                                                                

4.В.О.Валецька Основи медичних знань Підручник.К.: Вища школа.,2009.                                  

5.Кара М., Пуавер М. Первая медицинская помощь при расстройстве Дыхания/ Учебное пособие.-

М: МГУ, 1991.                                                                                                                                    

6.Петрик О.І. Долікарська медична допомога при травмах та нещасних випадках/ Навчальний 

посібник.-К.: Вища школа, 2007                                                                                           

7.Скрипніченко В.П. Хірургія/ Підручник.-К.: Вища школа,1994 

  

 

Internet-джерела 

1.Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 

2.Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

3.Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

5. www. referaty. Com. Ua/ ukr/…17455/. 

6. www.uisr.org.ua/edoc/doc.php? doc id 23 action inline. 
 

 

 

 

УІІІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми у  20 19    н.р. 
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