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№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1.   Законодавчі та правові  основи Державної служби медицини 

катастроф, структура, функції. 

2 

2.   Надзвичайні ситуації, класифікація, розповсюдженість у світі 

та Україні. Організація та надання медичної допомоги при 

надзвичайних ситуаціях. 

2 

  

ВСЬОГО 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ                                                                                 

З РОЗДІЛУ «МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» 

ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЦИНА І ПСИХОЛОГІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»                  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ                        

НА 2016-2017 Н.Р. 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

3.   Надзвичайні ситуації природного  характеру, їх медико-

санітарні наслідки 

2 

4.   Надзвичайні ситуації техногенного,  соціально-політичного  

характеру, їх медико-санітарні наслідки 

2 

5.   Аварії на хімічно небезпечних об’єктах, їх медико-санітарні 

наслідки 

2 

6.  Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах, їх медико-

санітарні наслідки 

2 

7.  Перша медична допомога постраждалим при надзвичайних 

ситуаціях. 

1 

8.  Підсумковий модульний контроль 1 

 ВСЬОГО 10 

 

 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС) З ДИСЦИПЛІНИ  

 

№ 

з/п 

Види самостійної роботи Кількість 

годин 

1. Підготовка до практичних занять. 

 

15 

 Разом 15 

 

ГРАФІК                                                                                                             
проведення ПМК з дисципліни  

 «МЕДИЦИНА І ПСИХОЛОГІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» 
 

 

Номер групи 

 

 

Дата 

 

Час проведення 

 

Викладач 

1 

3 

10.04.17 

10.04.17 

11-13 

11-13 

доц. Аністратенко Т .І. 

доц.. Велика Н.В. 

 

 



Графік КОНСУЛЬТАЦІЙ  
для студентів 2, 4 курсів медичних факультетів № 3, 4 та ФПЛЗСУ; 3 

,5, 6 курсів медико – психологічного факультету, 

 3 курсу 3 медичного факультету, 3 курсу стоматологічного 

факультету, 

 6 курсу медичного факультету № 4, інтернів на весняний семестр 2016 

– 2017 н.р. 

 

Дата Викладач Дата Викладач 

09.02.17 Аністратенко Т.І. 16.05.17 Білоус С.В. 

14.02.17 Кузьмінська О.В. 17.05.17 Алексійчук В.Д. 

23.02.17 Білко Т.М. 18.05.17 Аністратенко Т.І. 

28.02.17 Білоус С.В. 23.05.17 Білко Т.М. 

09.03.17 Єльцова Л.Б. 24.05.17 Єльцова Л.Б. 

14.03.17 Алексійчук В.Д. 25.05.17 Кузьмінська О.В. 

23.03.17 Аністратенко Т.І. 30.05.17 Алексійчук В.Д. 

28.03.17 Кузьмінська О.В. 31.05.17 Аністратенко Т.І. 

06.04.17 Аністратенко Т.І. 01.06.17 Білоус С.В. 

11.04.17 Алексійчук В.Д. 06.06.17 Єльцова Л.Б. 

13.04.17 Білко Т.М. 07.06.17 Кузьмінська О.В. 

18.04.17 Білоус С.В. 08.06.17 Білоус С.В. 

20.04.17 Єльцова Л.Б. 13.06.17 Білко Т.М. 

25.04.17 Кузьмінська О.В. 14.06.17 Алексійчук В.Д. 

27.04.17 Алексійчук В.Д. 15.06.17 Єльцова Л.Б. 

03.05.17 Аністратенко Т.І. 20.06.17 Аністратенко Т.І. 

04.05.17 Білко Т.М. 21.06.17 Кузьмінська О.В. 

10.05.17 Єльцова Л.Б. 22.06.17 Білоус С.В. 

11.05.17 Кузьмінська О.В. 23.06.17 Білко Т.М. 

Консультації проводяться з 15.30 до 18.00, в аудиторії №4. 

Протокол засідання кафедри №13 від 01.02.17. 

 

Зав.кафедри 

гігієни харчування, 

доцент                                                                          Н.В.Велика 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Графік відробок практичних занять та лекцій 

для студентів 2, 4 курсів медичних факультетів № 3, 4 та ФПЛЗСУ; 3 

,5, 6 курсів медико – психологічного факультету, 

 3 курсу 3 медичного факультету, 3 курсу стоматологічного 

факультету, 

 6 курсу медичного факультету № 4, інтернів на весняний семестр 2016 

– 2017 н.р. 

Дата Викладач Дата Викладач 

09.02.17 Аністратенко Т.І. 16.05.17 Білоус С.В. 

14.02.17 Кузьмінська О.В. 17.05.17 Алексійчук В.Д. 

23.02.17 Білко Т.М. 18.05.17 Аністратенко Т.І. 

28.02.17 Білоус С.В. 23.05.17 Білко Т.М. 

09.03.17 Єльцова Л.Б. 24.05.17 Єльцова Л.Б. 

14.03.17 Алексійчук В.Д. 25.05.17 Кузьмінська О.В. 

23.03.17 Аністратенко Т.І. 30.05.17 Алексійчук В.Д. 

28.03.17 Кузьмінська О.В. 31.05.17 Аністратенко Т.І. 

06.04.17 Аністратенко Т.І. 01.06.17 Білоус С.В. 

11.04.17 Алексійчук В.Д. 06.06.17 Єльцова Л.Б. 

13.04.17 Білко Т.М. 07.06.17 Кузьмінська О.В. 

18.04.17 Білоус С.В. 08.06.17 Білоус С.В. 

20.04.17 Єльцова Л.Б. 13.06.17 Білко Т.М. 

25.04.17 Кузьмінська О.В. 14.06.17 Алексійчук В.Д. 

27.04.17 Алексійчук В.Д. 15.06.17 Єльцова Л.Б. 

03.05.17 Аністратенко Т.І. 20.06.17 Аністратенко Т.І. 

04.05.17 Білко Т.М. 21.06.17 Кузьмінська О.В. 

10.05.17 Єльцова Л.Б. 22.06.17 Білоус С.В. 

11.05.17 Кузьмінська О.В. 23.06.17 Білко Т.М. 

 

Відробки пропущених занять приймаються з 15.30 до 18.00,  

в аудиторії №4. 

Протокол засідання кафедри №13 від 01.02.17. 

 

 

Зав,кафедри 

гігієни харчування, 

доцент                                                                    Н.В.Велика 



 
КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ                                                                              

РОЗДІЛУ   «МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»                                     

ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЦИНА І ПСИХОЛОГІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»                   

 Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно конкретним цілям з кожної теми. При засвоєнні кожної теми 

модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 

4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали:       

                                                                     «5»  - 12 балів 

«4»   -  9  балів 

«3»   -  6 балів 

«2»   -  0 балів 

 Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні 
модуля, дорівнює  60 балів.  
 Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні 
модуля дорівнює 30 балам. 
 
 

КРИТЕРІЇ   ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ                                                              
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З РОЗДІЛУ   «МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»                                     

ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЦИНА І ПСИХОЛОГІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»     

Оцінка підсумкового модульного контролю  з дисципліни  «Медицина і 

психологія надзвичайних ситуацій» складається з оцінок двох розділів 

«Медицина надзвичайних ситуацій» і «Психологія надзвичайних ситуацій»           

 Підсумковий  контроль підготовки студентів здійснюється після 

закінчення вивчення розділу дисципліни у вигляді ПМК. 

 Форма проведення ПМК стандартизована і включає контроль 

теоретичної і практичної підготовки.                                                                     

 Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю  

дорівнює - 40. Оцінка тестів,  та кожного контрольного питання задачі 

проводиться за системою ESTS та традиційною шкалою. 

Оцінка тестів 

Оцінка Кількість вірних відповідей Бали 

«5» 19-20 10 

«4» 16-18  8 

«3» 12-15  6 

«2» Менше 12  0 

Оцінка   задачі 

 Повні та правильні відповіді на 3  питання  задачі оцінюються в        

30 балів (10*3) - «відмінно»; правильні, але недостатньо повні -                 

21 бали (7*3) - «добре»; правильні, неповністю правильні, або неповні -                                 

15 балів (5*3) - «задовільно»; неправильні відповіді, або відсутність 

відповідей - менше 15 балів - «незадовільно».Підсумковий модульний 

контроль вважається зарахованим,  якщо студент набрав не менше      21 

бала. 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПМК 

1. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 

2. Завдання і режими діяльності системи цивільного захисту.  

3. Основні заходи цивільного захисту населення і територій. 

4. Класифікація надзвичайних ситуацій.  

5. Медико-санітарні наслідки стихійних лих і техногенних катастроф.  

6. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру та їх наслідки. 

7. Вплив надзвичайних ситуацій на психологічний стан. 

8. Вплив радіації на нервову систему та психологічний стан.  

9. Профілактика радіофобій.  

10. Причини та медико-санітарні наслідки аварій на потенційно небезпечних 

об’єктах.  

11. Індивідуальні та колективні засоби медичного захисту. 

12. Мета, завдання першої медичної допомоги. 

13. Серцево-легенева реанімація.  

14. Сили та заклади Державної служби медицини катастроф.  

15. Організація психологічної допомоги за умов надзвичайних ситуацій. 

16. Мета і завдання лікувально-евакуаційного забезпечення за умов надзвичайних 

ситуацій.  

17. Види і обсяги медичної допомоги.  

18. Етапи медичної евакуації Державної служби медицини катастроф, їх 

організація та завдання.  

19. Психологічна допомога на етапах медичної евакуації. 

20. Поняття карантину та обсервації.  

21. Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення в 

осередках надзвичайних ситуацій.  

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ 

СТУДЕНТ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПМК 

 прогнозувати можливість виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій;  

 оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку та обстановку, яка 

може виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру; 

 практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих та у разі застосування сучасної зброї; 

 вміти класифікувати засоби захисту населення в осередках надзвичайних 

ситуацій та знати порядок їх використання; 

 засвоїти навички надання першої медичної допомоги. 

 організовувати взаємодію з відповідними державними органами та 

структурами для забезпечення зовнішнього захисту; 

 забезпечувати підготовку формувань та проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт на об’єктах господарювання. 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ТЕМА 1. Надзвичайні ситуації природного  характеру, їх медико-санітарні 

наслідки  

 Мета заняття. 

  Пояснювати причини виникнення, шляхи попередження та подолання 

наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Класифікувати 

надзвичайні ситуації природного характеру у відповідності до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368, та інших класифікацій. 

Характеризувати медико-санітарні наслідки при надзвичайних ситуаціях 

природного характеру. Оцінювати наслідки надзвичайних ситуацій природного 

характеру. Складати алгоритм надання першої медичної допомоги потерпілим при 

надзвичайних ситуаціях природного характеру. Надавати рекомендації, щодо дій 

населення та потерпілих при попередженні, підчас, та в період ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій природного характеру. 

 

Теоретичні питання, які повинні засвоїти студенти 

1. Класифікація надзвичайних ситуацій за причинами їх виникнення. 

2. Дайте визначення поняття «надзвичайна ситуація».  

3. Дайте визначення поняття «аварія». 

4. Дайте визначення поняття «катастрофа». 

5. Дайте визначення поняття «надзвичайна ситуація для системи охорони 

здоров’я». 

6. Наведіть класифікацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру за рівнями реагування та за причинами походження, відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004р №368, та їх 

характеристику. 

7. Дайте визначення поняття «стихійне лихо». 

8. Приведіть класифікацію і приклади природних катастроф. 

9. Землетруси, причини виникнення, характеристика, медико-санітарні 

наслідки. 

10. Вкажіть класифікацію землетрусів за міжнародною шкалою Ріхтера. 

11. Вкажіть причини виникнення уражень постраждалих при землетрусах. 

12. Вкажіть структуру уражень постраждалих при землетрусах. 

13. Повені, причини виникнення, характеристика та їх медико-санітарні 

наслідки. 

14. Селі, причини виникнення, характеристика, медико-санітарні наслідки. 

15. Вкажіть структуру уражень постраждалих при повенях. 

16. Зсуви, причини виникнення, характеристика, медико-санітарні наслідки. 

17. Вітри руйнівної сили, причини виникнення, характеристика, медико-

санітарні наслідки. 

18. Природні пожежі, причини виникнення, характеристика, медико-санітарні 

наслідки. 

19. Екологічні катастрофи, причини виникнення, характеристика, медико-

санітарні наслідки.  

 



ЛІТЕРАТУРА 
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2. Медицина надзвичайних ситуацій. Навчальний посібник. За ред. Воробйова 

О.О., Кардаша В.Е. Чернівці, 2000.  

3. Медицина катастроф. Підручник. За ред. Кочіна І.В., К.: «Здоров’я», 2001. 

4. Правові основи Державної служби медицини катастроф України / МОЗ 

України, Український науково-практичний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф (Київ)/Під заг. ред. В.О.Волошина: Видання 

друге – Ужгород: Гражда, 2003. 

 

Додаткова: 

1. Основи організації медичного забезпечення населення за умов надзвичайних 

ситуацій / Під ред. В.В. Дурдинця, В.О. Волошина – Київ.: Медикол.-1999-203 с. 

2. Москаленко В. Ф. Медико-социальные аспекты ликвидации последствий 

экологической катастрофы  в мегаполисе - Киев.: Здоровье - 2000- 389 с. 

 

ТЕМА 2. Надзвичайні ситуації  техногенного  і соціально-політичного 

характеру, їх медико-санітарні наслідки. 

Мета заняття. 

Наявність в Україні розвиненої інфраструктури промисловості, висока її 

концентрація в окремих регіонах, існування великих промислових комплексів, в 

тому числі тих, що віднесені до потенційно небезпечних,  розвинута мережа 

транспортних комунікацій, а також нафто- і газопроводів велика кількість 

енергетичних об’єктів, використання у виробництві у значних кількостях 

потенційно небезпечних речовин – все це збільшує вірогідність виникнення 

техногенних надзвичайних ситуацій (НС), які несуть в собі загрозу для життя і 

здоров’я людей. 

 

Питання для самостійної підготовки студентів 

1. Ознайомитись з класифікацією надзвичайних ситуацій та причинами їх 

виникнення. 

2. Ознайомитися з характеристикою землетрусів та їх медичними наслідками. 

3. Ознайомитись з характеристикою повенів та їх медичними наслідками. 

4. Ознайомитись з характеристикою селів та їх медичними наслідками. 

5. Ознайомитись з  характеристикою  зсувів та їх медичними наслідками. 

6. Ознайомитись з руйнівною силою вітру та медичними наслідками буревіїв. 

7. Ознайомитись з характеристикою природних пожеж та їх медичними 

наслідками. 

8. Ознайомитись з характеристикою екологічних катастроф та їх медичними 

наслідками. 



9. Ознайомитись з характеристикою автотранспортних катастроф та їх 

медичними наслідками. 

10. Ознайомитись з характеристикою катастроф на залізницях та їх медичними 

наслідками. 

11. Ознайомитись з характеристикою авіаційних катастроф та їх медичними 

наслідками. 

12. Ознайомитись з характеристикою катастроф на морському і річковому 

транспорті та їх медичними наслідками. 

13. Ознайомитись з характеристикою аварій на пожежо- та вибухонебезпечних 

об’єктах, їх медичними наслідками. 

14. Ознайомитись з характеристикою аварій на шахтах та їх медичними 

наслідками. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 Основна : 

1. Медицина катастроф. Навчальний посібник. За ред. Дубицького А.Ю. К.: 

“Курс”, 1999. – С. 21-68. 

2. Медицина надзвичайних ситуацій. Навчальний посібник. За ред. Воробйова 

О.О., Кардаша В.Е. Чернівці, 2000. – С. 42-91. 

3. Медицина катастроф. Підручник. За ред. Кочіна І.В., К.: “Здоров’я”, 2001. – 

С. 11-96. 

4. Правові основи Державної служби медицини катастроф України / МОЗ 

України, Український науково-практичний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф (Київ).Під заг. ред. В.О.Волошина: 

Видання друге – Ужгород: Гражда, 2003.- С.6-14. 

   Додаткова: 

1. Основи організації медичного забезпечення населення за умов надзвичайних 

ситуацій / Під ред. В.В. Дурдинця, В.О. Волошина – Київ.: Медикол.-1999-

203 с. 

2. Москаленко В. Ф. Медико-социальные аспекты ликвидации последствий 

экологической катастрофы  в мегаполисе-Киев.: Здоровье- 2000- 389 с. 

 

 

 

ТЕМА 3. Аварії на потенційно небезпечних об’єктах, їх медико-санітарні 

наслідки. 

Мета заняття. 

Чотири атомні електричні станції з 15 ядерними реакторами, 2 дослідних 

ядерних реактори та більше 8000 підприємств і організацій, що використовують 

у виробництві, науково-дослідній роботі та у медичній практиці радіоактивні 

речовини представляють у випадку аварії реальну загрозу для здоров’я та життя 

як працівників цих об’єктів, так і для населення, що проживає поблизу  

На сьогодні у світі зареєстровано вже більше 300 радіаційних аварій з 

викидом радіонуклідів в навколишнє середовище. 
 



Питання для самостійної підготовки студентів 

 

1. Медико-санітарні наслідки аварій на радіаційних небезпечних об’єктах (РНО). 

2. Причини аварій на РНО. 

3. Шкала МАГАТЕ з оцінки небезпеки аварій на АЕС. Гостра променева хвороба 

та її ступені тяжкості. 

4. Види радіаційних уражень при аваріях. 

5. Принципи обмеження радіаційного впливу. 

6. Зони радіоактивного забруднення місцевості в залежності від рівня радіації. 

7. Основні фази перебігу аварій. 

8. Алгоритм оповіщення населення сигналом „Радіаційна небезпека”. 

9. Поняття про радіаційну обстановку.. 

10. Методи оцінки радіаційної обстановки. 

11. Оцінка радіаційної обстановки методом прогнозування. 

12. Завдання та висновки з оцінки радіаційної обстановки шляхом 

прогнозування. 

13. Оцінка радіаційної обстановки методом радіаційної розвідки. 

14. Основні завдання постів радіаційного спостереження. 

15. Технічні засоби радіаційної розвідки. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

5. Медицина катастроф: Виробниче видання/ І.В.Кочін, Г.О.Чернякова, 

П.І.Сидоренко: За ред. І.В. Кочіна – К.: «Здоров’я», 2008 – 724 с. 

6. Медицина надзвичайних ситуацій. Навчальний посібник. За ред. Воробйова 

О.О., Кардаша В.Е. Чернівці, 2000.  

7. Медицина катастроф. Підручник. За ред. Кочіна І.В., К.: «Здоров’я», 2001. 

8. Правові основи Державної служби медицини катастроф України / МОЗ 

України, Український науково-практичний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф (Київ)/Під заг. ред. В.О.Волошина: Видання 

друге – Ужгород: Гражда, 2003. 

 

Додаткова: 

1. Основи організації медичного забезпечення населення за умов надзвичайних 

ситуацій / Під ред. В.В. Дурдинця, В.О. Волошина – Київ.: Медикол.-1999-203 с. 

2. Москаленко В. Ф. Медико-социальные аспекты ликвидации последствий 

экологической катастрофы  в мегаполисе - Киев.: Здоровье - 2000- 389 с. 

 

 

 

 

 



ТЕМА 4. Перша медична допомога постраждалим при надзвичайних 

ситуаціях. 

Мета заняття: 

Своєчасне та правильне надання першої медичної допомоги є запорукою 

збереження життя постраждалих, а в подальшому сприяє якнайшвидшій 

реабілітації та відновленню їх працездатності. 

 

Питання для самостійної підготовки студентів 

1. Мета та завдання першої медичної допомоги. 

2. Заходи першої медичної допомоги. 

3. Аптечка індивід. (АІ-2): склад, призначення, правила застосування. 

4. Пакет перев’язувальний індивідуальний  (ППІ): склад, призначення та 

правила застосування. 

5. Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8): склад, призначення та 

правила застосування. 

6. Способи тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі. 

7. Перша медична допомога при переломах кісток. 

8. Перша медична допомога при опіках. 

9. Перша медична допомога при відмороженні. 

10. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом.  

11.Перша медична допомога при синдромах тривалого стиснення та 

розчавлення. 

12. Серцево - легенева реанімація. 

13. Способи перенесення постраждалих за допомогою табельних і підручних 

засобів. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Дубицький А.Ю., Семенов І.О., Чепкий Л.П. Медицина 

катастроф/Навчальний посібник. Київ: Курс, 1999.- с. 196-315. 

2. Військово-медична підготовка/Під редакцією Бадюка М.І.-К.: “МП Леся”, 

2007,- с.118-121. 

3. Організація медичного забезпечення військ. Підручник для студентів вищих 

медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації /За редакцією 

професора Паська В.В.-К.: “МП Леся”,2005.-с.128-131. 

4. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина катастроф /Навчальний посібник.-

Чернівці.-2001.-с.124-125. 

Додаткова: 
1. Медицина катастроф/За редакцією Кочіна І.В.-К.: “Здоров’я”, 2001,-          

С114-116. 

2. Медицина катастроф /Учебное пособие/ Под редакцией профессора 

Рябочкина В.М., профессора Назаренко Г.М.-М.: “ИНИ Лтд”, 1996.-с.105-207. 

 

 



ТЕМА 5. Правові основи Державної служби медицини катастроф     

(ДСМК). 

Функціонування будь-якої системи, в тому числі медичного 

забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях, неможливе без 

існування розвинутої нормативно-правової бази, яка визначає її організаційно-

функціональну структуру, основні завдання, порядок роботи в умовах 

надзвичайних ситуацій, а також напрямки подальшого удосконалення і 

розвитку у найближчій і віддаленій перспективі. 

 

Питання для самостійної підготовки студентів 
 

1. Нормативно-правова база створення та функціонування Державної служби 

медицини катастроф України. 

2. Мета та основні завдання  Державної служби медицини катастроф 

України . 

3. Організаційна структура, сили та заклади Державної служби медицини 

катастроф України. 

4. Організація служби медицини катастроф США. 

5. Організація служби медицини катастроф Франці. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 
1. Організація медичного забезпечення населення України при природних і 

техногенних катастрофах. Посібник / Під заг. ред. В.О.Волошина, В.Ф.Торбіна..–

К.: “Медекол” УкрРНВФ “Медицина-Екологія”,1998.– С.51 –63, 138-142. 

2. Основи організації медичного забезпечення населення за умов 

надзвичайних ситуацій / Під ред. В.В. Дурдинця, В.О. Волошина. –  

К.: Медикол, 1999. - 203 c. 

3. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина надзвичайних ситуацій: 

Навчальний посібник. – Чернівці, 2000. - С.4-22, 111-123, 167-169. 

 

Додаткова: 

1. Медицина катастроф: Навчальне видання / За ред. д-ра мед. наук 

І.В.Кочіна. – К.: “Здоров’я”, 2001 - С.99-110. 

2. Правові основи Державної служби медицини катастроф України / Під 
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