
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ВІЙСЬК» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ 

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4  

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016/17 навчального року  

 

 

№ 

з/п 
Тема практичних занять 

Кіль-

кість 

годин 

Дати  

Групи  

11, 12 

Групи  

3, 4 

Група  

9 

Групи  

10 

Групи  

1, 2 

Групи   

5, 6 

 

1. Основи цивільного 

захисту 
2 16.02.17 17.03.17 20.03.17 29.03.17 07.04.17 09.06.17 

2. Організація захисту 

населення і території за 

умов надзвичайних 

ситуацій 

2 16.02.17 17.03.17 20.03.17 29.03.17 07.04.17 09.06.17 

3. Засоби індивідуального та 

колективного захисту 

населення 
2 16.02.17 17.03.17 20.03.17 29.03.17 07.04.17 09.06.17 

4. Організація й проведення 

заходів щодо надання 

допомоги потерпілим та 

життєзабезпечення 

населення у надзвичайних 

ситуаціях 

2 17.02.17 20.03.17 21.03.17 30.03.17 10.04.17 12.06.17 

5. Основні принципи і 

методи надання першої 

медичної допомоги 

населенню при гострих 

отруєннях сильнодіючими 

отруйними речовинами 

 

Залік з дисципліни 

«Основи медичного 

забезпечення населення і 

військ» 

1 

 

 

 

 

 

1 

17.02.17 20.03.17 21.03.17 30.03.17 10.04.17 12.06.17 

 

Всього 10 

 

     

 

 

Зав. кафедри гігієни харчування, 

доцент                                                                                             Н.В.Велика 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ВІЙСЬК» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ 

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 3  

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016/17 навчального року  

 

 

№ 

з/п 
Тема практичних занять 

Кіль-

кість 

годин 

Дати  

Групи  

5 

Групи  

10 

Групи  

8, 9 

Групи   

6, 7 

1. 
Основи цивільного захисту 2 22.03.17 26.04.17 05.05.17 10.05.17 

2. Організація захисту населення і 

території за умов надзвичайних 

ситуацій 
2 22.03.17 26.04.17 05.05.17 10.05.17 

3. Засоби індивідуального та 

колективного захисту населення 
2 22.03.17 26.04.17 05.05.17 10.05.17 

4. 

Організація й проведення заходів 

щодо надання допомоги потерпілим 

та життєзабезпечення населення у 

надзвичайних ситуаціях 

2 23.03.17 27.04.17 08.05.17 11.05.17 

5. Основні принципи і методи надання 

першої медичної допомоги 

населенню при гострих отруєннях 

сильнодіючими отруйними 

речовинами 

 

Залік з дисципліни «Основи 

медичного забезпечення населення і 

військ» 

1 

 

 

 

 

 

1 

23.03.17 27.04.17 08.05.17 11.05.17 

 

Всього 10 

  

  

 

 

Зав. кафедри гігієни харчування, 

доцент                                                                                             Н.В.Велика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І 

ВІЙСЬК» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ  

МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 3, 4 ТА ФПЛЗСУ 

НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2016/17 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

 

Кількість годин 

  

1. Сучасна техногенно-екологічна обстановка в 

Україні 
3 

2. Нормативно-правові засади цивільного 

захисту в Україні. 
2 

 Всього 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри гігієни харчування, 

           доцент                                                                                             Н.В.Велика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графік проведення заліку  

з дисципліни «Основи медичного забезпечення населення і військ» 

для студентів 4 курсу медичного факультету № 4  

у весняному семестрі 2016/17 навчального року 

 

Дата № групи  Викладач 

17.02.2017 
11 

12 

доц. Аністратенко Т.І. 

ас. Білоус С.В. 

20.03.2017 
3 

4 

ас. Єльцова Л.Б. 

доц. Кузьмінська О.В. 

21.03.2017 9 ас. Алексійчук В.Д. 

30.03.2017 10 ас. Алексійчук В.Д. 

10.04.2017 
1 

2 

ас. Єльцова Л.Б. 

ас. Алексійчук В.Д. 

12.06.2017 
5 

6 

ас. Білоус С.В. 

доц. Аністратенко Т.І. 
 

 

Зав. кафедри гігієни харчування, 

          доцент                                                                                             Н.В.Велика 

 

 

 

Графік проведення заліку  

з дисципліни «Основи медичного забезпечення населення і військ» 

для студентів 4 курсу медичного факультету № 3 та ФПЛЗСУ  

у весняному семестрі 2016/17 навчального року 

 

 

 

Дата № групи  Викладач 

23.03.2017 5 ас. Алексійчук В.Д. 

27.04.2017 10 ас. Білоус С.В. 

08.05.2017 
8 

9 

ас. Алексійчук В.Д. 

ас. Єльцова Л.Б. 

11.05.2017 
6 

7 

ас. Білоус С.В. 

ас. Алексійчук В.Д. 
 

 

 

Зав. кафедри гігієни харчування, 

          доцент                                                                                             Н.В.Велика 

 
 



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 та регламент проведення заліку  

з дисципліни «Основи медичного забезпечення населення і військ» 

для студентів 4 курсу медичних факультету № 3, 4 та ФПЛЗСУ 

на 2016/17 навчальний рік 

 

І. Оцінювання практичних занять студентів. 

 

Оцінка            Бали                       Мінімальний допуск до заліку 60 балів 

 

   «5»    –     24 бали   (120 балів)             

   «4»    –     18 балів  (90 балів)               

   «3»    –     12 балів  (60 балів)               

   «2»    –     0 балів     

 

ІІ. Регламент оцінювання підсумкового заліку.  

 

Підсумковий залік – 1 академічна година.  

Студенту пропонується 30 тестів (30 хвилин).  

Максимальна кількість балів – 120 балів 

Мінімальна кількість балів – 50 балів.  

 

 

Оцінка Вірні відповіді Кількість 

балів 

Співвідношення Вірні 

відповіді /бали 

«5» 27-30 74-80 

27 відповідей – 74 бали 

28 відповідей – 76 бали 

29 відповідей – 78 бали 

30 відповідей – 80 бали 

«4» 21-26 64-73 

21 відповідей – 64 бали 

22 відповідей – 65 бали 

23 відповідей – 66 бали 

24 відповідей – 69 бали 

25 відповідей – 71 бали 

26 відповідей – 73 бали 

«3» 18-20 50-63 

18 відповідей – 50 бали 

19 відповідей – 56 бали 

20 відповідей – 63 бали 

 

 

ІІІ. Загальна кількість балів за дисципліну дорівнює сумі балів за пункт І +  

пункт ІІ  

 

 

 

Зав. кафедри гігієни харчування, 

доцент                                                                                             Н.В.Велика 

 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

з дисципліни «Основи медичного забезпечення населення і військ» 

 
1. Окресліть основні положення міжнародного права з питань захисту людини. 

2. Вкажіть кому забезпечує захист четверта женевська конвенція. 

3. Дайте визначення поняття «єдина державна система цивільного захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру». 

4. Дайте визначення поняття цивільний захист. 

5. Вкажіть мету цивільного захисту. 

6. Основні заходи захисту населення і територій. 

7. Охарактеризуйте принципи цивільного захисту. 

8. Охарактеризуйте основні завдання цивільного захисту. 

9. Вкажіть, хто здійснює загальне керівництво Єдиною державною системою цивільного захисту 

населення і територій при НС техногенного і природного характеру. 

10. Вкажіть хто за посадою є начальником цивільного захисту України. 

11. Охарактеризуйте сили цивільного захисту центрального підпорядкування. 

12. Охарактеризуйте сили цивільного захисту регіонального та місцевого підпорядкування.  

13. Охарактеризуйте аварійно-рятувальні служби (АРС). 

14. Яку основну функцію здійснює ДСМК. 

15. Вкажіть, хто здійснює організаційно-методичне керівництво ДСМК. 

16. Вкажіть режими функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. 

17. Назвіть основний заклад по наданню медичної допомоги ДСМК в Україні. 

18. Основні заходи захисту населення і територій. 

19. Вкажіть, хто здійснює загальне керівництво Єдиною державною системою цивільного захисту 

населення і територій при НС техногенного і природного характеру. 

20. Вкажіть мету створення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

21. Вкажіть які органи державної влади здійснюють координацію діяльності центральних і 

місцевих органів виконавчої влади у галузі цивільного захисту населення.  

22. Вкажіть режим функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. 

23. Вкажіть зміст роботи функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту в режимі 

повсякденної діяльності. 

24. Вкажіть зміст роботи функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту в режимі 

підвищеної готовності. 

25. Вкажіть зміст роботи функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту в режимі 

надзвичайної ситуації. 

26. Вкажіть як встановлюється режим надзвичайного стану для Єдиної державної системи 

цивільного захисту. 

27. Вкажіть дії Єдиної державної системи цивільного захисту в режимі воєнного стану. 

28. Вкажіть комплекс заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру. 

29. Вкажіть, що передбачає медичний захист населення за умов надзвичайних ситуацій. 

30. Вкажіть, що передбачає біологічний захист населення за умов надзвичайних ситуацій. 

31. Вкажіть, що передбачає радіаційний та хімічний захист населення за умов надзвичайних 

ситуацій. 

32. Нормативно-правова база створення та функціонування Державної служби медицини 

катастроф України. 

33. Мета та основні завдання  Державної служби медицини катастроф України . 

34. Організаційна структура, сили та заклади Державної служби медицини катастроф України. 

35. Організація радіометричного контролю 

36. Методи дозиметричного контролю. 

37. Основні принципи захисту населення в осередках радіоактивного забруднення. 

38. Основні способи захисту населення в осередках радіоактивного забруднення 



39. Засоби колективного захисту. 

40. Протирадіаційні укриття (ПРУ). 

41. Засоби індивідуального захисту. 

42. Засоби захисту органів дихання та їх призначення. 

43. Засоби захисту шкіри та їх призначення. 

44. Види засобів медичного захисту. 

45. Характеристика індивідуальних засобів медичного захисту. 

46. Медичне забезпечення заходів з евакуації і розосередження населення. 

47. Перша медична допомога та її мета. 

48. Заходи першої медичної допомоги. 

49. Завдання, засоби та термін надання першої медичної допомоги. 

50. Аптечка індивідуальна: склад, призначення та правила застосування. 

51. Пакет перев’язувальний індивідуальний пакет (ППІ): склад, призначення та правила 

застосування. 

52. Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-11): склад, призначення та правила застосування. 

53. Класифікація ран та їх ускладнення. 

54. Види кровотеч. 

55. Способи тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі. 

56. Особливості зупинки кровотеч за допомогою джгута. 

57. Характеристика ознак внутрішньої кровотечі. 

58. Правила накладання пов’язок. 

59. Перша медична допомога при переломах кісток. 

60. Перша медична допомога при опіках. 

61. Перша медична допомога при відмороженні. 

62. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. 

63. Серцево-легенева реанімація. 

64. Перша медична допомога при синдромах тривалого стиснення. 

65. Способи перенесення постраждалих за допомогою табельних і підручних засобів. 

66. Характеристика СДОР. 

67. Категорії хімічних аварій за масштабом. 

68. Загальні принципи лікування гострих отруєнь 

69. Виведення отрути і продуктів її перетворення з організму. 

70. Знезаражування отрути в організмі за допомогою специфічних медикаментозних засобів 

(антидотна терапія). 

71. Усунення окремих патологічних явищ, спричинених дією отрути. 

72. Шляхи впливу СДОР на організм. 

73. Заходи надання першої медичної допомоги при потраплянні СДОР через органи дихання та 

слизові оболонки. 

74. Заходи надання першої медичної допомоги при потраплянні СДОР через рот. 

75. Характеристика адсорбентів та їх значення при отруєннях СДОР. 

76. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях аміаком. 

77. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях бензином 

78. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях ароматичними 

вуглеводними (бензол, толуол, ксилол) 

79. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях нітратною кислотою й 

оксидами азоту. 

80. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях сульфатною кислотою. 

81. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях хлоридною кислотою. 

82. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях оксидом вуглецю 

(чадний газ). 

83. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях метиловим спиртом 

(метанол, деревний спирт). 

84. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях тетраетил свинцем. 

85. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях хлором. 

86. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях їдкими основами 
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Тема 1. «Основи цивільного захисту». 
 

1. Актуальність теми: Засвоїти основні заходи захисту населення і територій при надзвичайних 

ситуаціях. Надавати загальні рекомендації, щодо оповіщення та інформування населення, укриття в 

захисних спорудах, організації інженерного захисту, евакуаційних заходів, медичного захисту, 

біологічного захисту, радіаційного і хімічного захисту. 

 Поглиблення та закріплення практичних навичок та умінь студентів з питань опанування 

нормативно-правової бази ДСМК, надання першої медичної допомоги постраждалим під час 

надзвичайних ситуацій медичними формуваннями Служби визначають мету та актуальність 

вивчення даної теми студентами. 

 

2. Конкретні цілі : 

2.1. Трактувати основні положеннями міжнародного права з питань захисту людини та Закону 

України “Про правові засади цивільного захисту” (2004). 

2.2. Запропонувати основні заходи захисту населення і територій при надзвичайних ситуаціях. 

2.3. Використовувати нормативно-правову базу Державної служби медицини катастроф України при 

плануванні та організації медичної допомоги постраждалим за умов надзвичайних ситуацій.  

2.4. Раціонально використовувати медичні формування Державної служби медицини катастроф 

України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

2.5. Ефективно впроваджувати передовий досвід зарубіжних держав  при організації надання 

невідкладної медичної допомоги постраждалим за умов надзвичайних ситуацій. 

 

3. Базовий рівень підготовки. 

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

Медицина надзвичайних ситуацій Володіти основними положеннями у сфері захисту 

населення. 

 

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. 

4.1.Теоретичні питання, які повинні засвоїти студенти для виконання цільових видів 

діяльності за даною темою. 

1. Окресліть основні положення міжнародного права з питань захисту людини. 

2. Вкажіть кому забезпечує захист четверта женевська конвенція. 

3. Дайте визначення поняття «єдина державна система цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру». 

4. Дайте визначення поняття цивільний захист. 

5. Вкажіть мету цивільного захисту. 

6. Основні заходи захисту населення і територій. 

7. Охарактеризуйте принципи цивільного захисту. 

8. Охарактеризуйте основні завдання цивільного захисту. 

9. Вкажіть, хто здійснює загальне керівництво Єдиною державною системою цивільного захисту 

населення і територій при НС техногенного і природного характеру. 

10. Вкажіть хто за посадою є начальником цивільного захисту України. 

11. Охарактеризуйте сили цивільного захисту центрального підпорядкування. 

12. Охарактеризуйте сили цивільного захисту регіонального та місцевого підпорядкування.  

13. Охарактеризуйте аварійно-рятувальні служби (АРС) 

14. Яку основну функцію здійснює ДСМК. 

15. Вкажіть, хто здійснює організаційно-методичне керівництво ДСМК. 

16. Вкажіть режими функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. 

17. Назвіть основний заклад по наданню медичної допомоги ДСМК в Україні. 

 

4.2. Практичні завдання: 

1. Відповідно до основних положень Женевських конвенцій розрізняти не комбатантів та 

комбатантів, а також визначати приналежність до цивільних чи військових об’єктів. 

2. Визначати основні заходи захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій. 



3. Надавати загальні рекомендації, щодо оповіщення та інформування населення, укриття в 

захисних спорудах, організації інженерного захисту, евакуаційних заходів, медичного захисту, 

біологічного захисту, радіаційного і хімічного захисту.  

4. Використовувати нормативно-правову базу Державної служби медицини катастроф України при 

плануванні та організації медичної допомоги постраждалим за умов надзвичайних ситуацій. 

5. Раціонально використовувати медичні формування Державної служби медицини катастроф 

України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

6. Ефективно впроваджувати передовий досвід зарубіжних держав  при організації надання 

невідкладної медичної допомоги постраждалим за умов надзвичайних ситуацій 

 

Рекомендована література. 

1. Конституція України, 1996 (ст. З, 16, 49, 50, 106, 138). 

2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», 1992 (ст. 37). 

3. Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012, з редакцією 01.01.2017 р. 

4. Постанова КМУ №444 від 26.06.2013 р. «Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях. 
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11. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина катастроф / Навчальний посібник. - Чернівці, 2000. - 152 

с. 

12. Гладкий Е.О., Кочін І.В. Це повинні знати усі мешканці нашого міста: Навчальний посібник. - 

Частини 23-25. - Запоріжжя, 2010. - 90 с. 

13. Медицина катастроф: Виробниче видання / Ред. І.В. Кочін - К.: Здоров'я, 2008. - 724 с. 

14. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях: Навчальний 

посібник / За ред. І.В. Кочіна.- Київ: Здоров'я, 2005. - 432 с. 

15. Основные положения Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. 

Международный Комитет Красного Креста.1994.- 62 с. 
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Тема 2  

«Організація захисту населення і території за умов надзвичайних». 
 

1. Актуальність теми: Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

спрямовані на захист  населення і територій, а також матеріальних і культурних цінностей та 

довкілля. Реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, відповідними силами та засобами підприємств, установ та організацій, незалежно 

від форм власності й господарювання, добровільними формуваннями 

Лікувально-евакуаційне забезпечення (ЛЕЗ) при надзвичайних ситуаціях є одним із 

найважливіших видів діяльності Державної служби медицини катастроф (ДСМК) і представляє 

собою систему заходів з надання медичної допомоги постраждалим, їх евакуації та лікування. Воно є 

вирішальним заходом при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та 

важливою складовою частиною медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій. 

 

2. Конкретні цілі : 

2.1. Прищепити студентам навички та уміння працювати з нормативно-правовими документами 

Державної служби медицини катастроф України щодо організації проведення лікувально-

евакуаційного забезпечення населення в осередку природних і техногенних катастроф. 

2.2.Формувати у студенів почуття високої відповідальності за виконання свого професійного 

обов’язку  

2.3. Розвивати у студентів почуття гуманного відношення та милосердя до постраждалих. 

2.4. Поглиблення і закріплення практичних навичок та вмінь студентів з питань опанування 

організаційних основ лікувально-евакуаційного забезпечення населення при виникненні 

надзвичайних ситуацій визначають мету і актуальність вивчення даної теми студентами.  

 

3. Базовий рівень підготовки. 

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

Медицина надзвичайних ситуацій Володіти основними положеннями у сфері захисту 

населення. 

 

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. 

4.1.Теоретичні питання, які повинні засвоїти студенти для виконання цільових видів 

діяльності за даною темою. 

1. Основні заходи захисту населення і територій. 

2. Вкажіть, хто здійснює загальне керівництво Єдиною державною системою цивільного захисту 

населення і територій при НС техногенного і природного характеру. 

3. Вкажіть мету створення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

4. Вкажіть які органи державної влади здійснюють координацію діяльності центральних і місцевих 

органів виконавчої влади у галузі цивільного захисту населення.  

5. Вкажіть режим функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту населення і 

території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. 

6. Вкажіть зміст роботи функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту в режимі 

повсякденної діяльності. 

7. Вкажіть зміст роботи функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту в режимі 

підвищеної готовності. 

8. Вкажіть зміст роботи функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту в режимі 

надзвичайної ситуації. 

9. Вкажіть як встановлюється режим надзвичайного стану для Єдиної державної системи цивільного 

захисту. 

10. Вкажіть дії Єдиної державної системи цивільного захисту в режимі воєнного стану. 

11. Вкажіть комплекс заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру. 

12. Вкажіть, що передбачає медичний захист населення за умов надзвичайних ситуацій. 

13. Вкажіть, що передбачає біологічний захист населення за умов надзвичайних ситуацій. 



14. Вкажіть, що передбачає радіаційний та хімічний захист населення за умов надзвичайних 

ситуацій. 

15. Нормативно-правова база створення та функціонування Державної служби медицини 

катастроф України. 

16. Мета та основні завдання  Державної служби медицини катастроф України . 

17. Організаційна структура, сили та заклади Державної служби медицини катастроф України. 

 

Рекомендована література. 

1. Конституція України, 1996 (ст. З, 16, 49, 50, 106, 138). 

2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», 1992 (ст. 37). 

3. Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012, з редакцією 01.01.2017 р. 

4. Постанова КМУ №444 від 26.06.2013 р. «Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

5. Постанова КМУ №1052 від 16.12.2015 р. «Про затвердження Положення про Державну службу 

України з надзвичайних ситуацій». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №253 «Про затвердження Порядку 

використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, 

культурних та побутових потреб». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. №368 «Про затвердження порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру за їх рівнями». 

8. Медицина надзвичайних ситуацій. Підручник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня 

акредитації./Чаплик В.В., Олійник П.В., Омельчук С.Т. – Вінниця: Нова Книга. 2012. – 352 с. 

9. Міжнародне гуманітарне право / Під ред. Базова В П. - К.: «Варта» - 2000. - 176 с. 

10. Гридасов В.І., Ковальов В.М., Катрис М.В. та ін. Медицина катастроф / Підручник. - Харків: 

«Золоті сторінки», 2002. - 280 с, 

11. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина катастроф / Навчальний посібник. - Чернівці, 2000. - 

152 с. 

12. Гладкий Е.О., Кочін І.В. Це повинні знати усі мешканці нашого міста: Навчальний посібник. - 

Частини 23-25. - Запоріжжя, 2010. - 90 с. 

13. Медицина катастроф: Виробниче видання / Ред. І.В. Кочін - К.: Здоров'я, 2008. - 724 с. 

14. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях: Навчальний 

посібник / За ред. І.В. Кочіна.- Київ: Здоров'я, 2005. - 432 с. 

15. Основные положения Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. 

Международный Комитет Красного Креста.1994.- 62 с. 
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Тема 3  

«Засоби індивідуального та колективного захисту населення». 
 

1. Актуальність теми:  
Поглиблення і закріплення практичних навичок та вмінь студентів з характеристики засобів 

індивідуального та колективного захисту населення. Засвоїти основні заходи захисту населення при 

надзвичайних ситуаціях. Надавати загальні рекомендації, щодо оповіщення та інформування 

населення, укриття в захисних спорудах, організації інженерного захисту, евакуаційних заходів, 

медичного захисту, біологічного захисту, радіаційного і хімічного захисту. 

 Поглиблення та закріплення практичних навичок та умінь студентів з питань надання першої 

медичної допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій медичними формуваннями ДСМК, 

визначать мету та актуальність вивчення даної теми. 

 

2. Конкретні цілі:  

2.1. Запропонувати основні заходи індивідуального та колективного захисту населення при 

надзвичайних ситуаціях. 

2.2. Використовувати нормативно-правову базу Державної служби медицини катастроф України при 

плануванні та організації медичної допомоги постраждалим за умов надзвичайних ситуацій.  

2.3. Раціонально використовувати медичні формування Державної служби медицини катастроф 

України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

2.4. Ефективно впроваджувати передовий досвід зарубіжних держав  при організації надання 

невідкладної медичної допомоги постраждалим за умов надзвичайних ситуацій. 

 

3. Базовий рівень підготовки. 

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

Медицина надзвичайних ситуацій Володіти основними положеннями сфері захисту 

населення. 

 

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. 

4.1.Теоретичні питання, які повинні засвоїти студенти для виконання цільових видів 

діяльності за даною темою. 

1. Організація радіометричного контролю. 

2. Методи дозиметричного контролю. 

3. Основні принципи захисту населення в осередках радіоактивного забруднення. 

4. Основні способи захисту населення в осередках радіоактивного забруднення. 

5. Засоби колективного захисту. 

6. Протирадіаційні укриття (ПРУ). 

7. Засоби індивідуального захисту. 

8. Засоби захисту органів дихання та їх призначення. 

9. Засоби захисту шкіри та їх призначення. 

10. Види засобів медичного захисту. 

11. Характеристика індивідуальних засобів медичного захисту. 

12. Медичне забезпечення заходів з евакуації і розосередження населення. 

 

4.2. Практичні завдання: 

 

1. Визначати основні заходи індивідуального та колективного захисту населення за умов 

надзвичайних ситуацій. 

2. Оволодіти переліком та давати визначення індивідуальних та колективних засобів захисту 

населення. 

3. Надавати загальні рекомендації, щодо оповіщення та інформування населення, укриття в 

захисних спорудах, організації інженерного захисту, евакуаційних заходів, медичного захисту, 

біологічного захисту, радіаційного і хімічного захисту.  

4. Використовувати нормативно-правову базу Державної служби медицини катастроф України при 

плануванні та організації медичної допомоги постраждалим за умов надзвичайних ситуацій. 



5. Раціонально використовувати медичні формування Державної служби медицини катастроф 

України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

6. Ефективно впроваджувати передовий досвід зарубіжних держав  при організації надання 

невідкладної медичної допомоги постраждалим за умов надзвичайних ситуацій. 

 
Рекомендована література. 
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3. Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012, з редакцією 01.01.2017 р. 

4. Постанова КМУ №444 від 26.06.2013 р. «Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

5. Постанова КМУ №1052 від 16.12.2015 р. «Про затвердження Положення про Державну службу 

України з надзвичайних ситуацій». 
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використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, 

культурних та побутових потреб». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. №368 «Про затвердження порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру за їх рівнями». 

8. Медицина надзвичайних ситуацій. Підручник для студентів вищих медичних закладів ІV рівня 

акредитації./Чаплик В.В., Олійник П.В., Омельчук С.Т. – Вінниця: Нова Книга. 2012. – 352 с. 

9. Міжнародне гуманітарне право / Під ред. Базова В П. - К.: «Варта» - 2000. - 176 с. 

10. Гридасов В.І., Ковальов В.М., Катрис М.В. та ін. Медицина катастроф / Підручник. - Харків: 

«Золоті сторінки», 2002. - 280 с, 

11. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина катастроф / Навчальний посібник. - Чернівці, 2000. - 

152 с. 

12. Гладкий Е.О., Кочін І.В. Це повинні знати усі мешканці нашого міста: Навчальний посібник. - 

Частини 23-25. - Запоріжжя, 2010. - 90 с. 

13. Медицина катастроф: Виробниче видання / Ред. І.В. Кочін - К.: Здоров'я, 2008. - 724 с. 

14. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях: Навчальний 

посібник / За ред. І.В. Кочіна.- Київ: Здоров'я, 2005. - 432 с. 

15. Основные положения Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. 

Международный Комитет Красного Креста.1994.- 62 с. 
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Тема 4   

«Організація й проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та 

життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях». 

 
1.Актуальність теми. 

Своєчасне та правильне надання першої медичної допомоги є запорукою збереження життя 

постраждалих, а в подальшому сприяє якнайшвидшій реабілітації та відновленню їх працездатності. 

Якість надання першої медичної допомоги залежить від умов обстановки, що склалася внаслідок 

надзвичайної ситуації, кваліфікації осіб, які її надають, забезпечення медичним майном для 

проведення необхідних медичних заходів, кількості постраждалих, які потребують допомоги, та 

тяжкості їх ураження. 

 

2. Конкретні цілі:  

Поглиблення та закріплення практичних навичок та умінь студентів з питань надання першої 

медичної допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій визначають мету та актуальність 

вивчення даної теми студентами. 

 

3. Базовий рівень підготовки. 

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

Медицина надзвичайних ситуацій Володіти основними положеннями сфері захисту 

населення. 

 

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. 

4.1.Теоретичні питання, які повинні засвоїти студенти для виконання цільових видів 

діяльності за даною темою. 

1. Перша медична допомога та її мета. 

2. Заходи першої медичної допомоги. 

3. Завдання, засоби та термін надання першої медичної допомоги. 

4. Аптечка індивідуальна: склад, призначення та правила застосування. 

5. Пакет перев’язувальний індивідуальний пакет (ППІ): склад, призначення та правила 

застосування. 

6. Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-11): склад, призначення та правила застосування. 

7. Класифікація ран та їх ускладнення. 

8. Види кровотеч. 

9. Способи тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі. 

10. Особливості зупинки кровотеч за допомогою джгута. 

11. Характеристика ознак внутрішньої кровотечі. 

12. Правила накладання пов’язок. 

13. Перша медична допомога при переломах кісток. 

14. Перша медична допомога при опіках. 

15. Перша медична допомога при відмороженні. 

16. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. 

17. Серцево-легенева реанімація. 

18. Перша медична допомога при синдромах тривалого стиснення. 

19. Способи перенесення постраждалих за допомогою табельних і підручних засобів. 

 

Рекомендована література. 

1. Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї). Стандарт підготовки. Міністерство 

оборони України. К. 2015. 
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оборони України. К. 2015. 

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», 1992 (ст. 37). 

4. Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012, з редакцією 01.01.2017 р. 



5. Постанова КМУ №444 від 26.06.2013 р. «Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

6. Постанова КМУ №1052 від 16.12.2015 р. «Про затвердження Положення про Державну службу 

України з надзвичайних ситуацій». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №253 «Про затвердження Порядку 
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Тема 5   

«Основні принципи і методи надання першої медичної допомоги населенню при 

гострих отруєннях сильнодіючими отруйними речовинами». 

 
1. Актуальність теми:  

Знання великої кількості отруйних речовин і різноманітних клінічних картин отруєнь дає 

змогу застосовувати більш раціональні й ефективні методи лікування при різних отруєннях і, що 

особливо важливо, в тих випадках, коли отрута невідома. 

Якість надання першої медичної допомоги залежить від умов обстановки, що склалася 

внаслідок надзвичайної ситуації, кваліфікації осіб, які її надають, забезпечення медичним майном 

для проведення необхідних медичних заходів, кількості постраждалих, які потребують допомоги, 

та тяжкості їх ураження. 

Поглиблення та закріплення практичних навичок та умінь студентів з питань надання першої 

медичної допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій при гострих отруєннях 

сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) визначають мету та актуальність вивчення даної 

теми студентами. 

 

2. Конкретні цілі:  

2.1 Пояснювати причини виникнення, шляхи попередження та подолання наслідків аварій на 

хімічно-небезпечних об’єктах. 

2.2. Класифікувати аварії на хімічно-небезпечних об’єктах. 

2.3. Характеризувати медико-санітарні наслідки аварій на хімічно-небезпечних об’єктах. 

2.4. Оцінювати наслідки аварій на хімічно-небезпечних об’єктах. 

2.5. Запропонувати алгоритм надання першої медичної допомоги потерпілим при аваріях на хімічно-

небезпечних об’єктах.  

2.6. Запропонувати алгоритм дій населення при попередженні про аварії на хімічно-небезпечних 

об’єктах, під час та в період ліквідації наслідків. 

 

3. Базовий рівень підготовки. 

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навики 

Медицина надзвичайних ситуацій Володіти основними положеннями сфері захисту 

населення. 

 

4. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття. 

4.1.Теоретичні питання, які повинні засвоїти студенти для виконання цільових видів 

діяльності за даною темою. 

1. Характеристика СДОР. 

2. Категорії хімічних аварій за масштабом. 

3. Загальні принципи лікування гострих отруєнь 

4. Виведення отрути і продуктів її перетворення з організму. 

5. Знезаражування отрути в організмі за допомогою специфічних медикаментозних засобів 

(антидотна терапія). 

6. Усунення окремих патологічних явищ, спричинених дією отрути. 

7. Шляхи впливу СДОР на організм. 

8. Заходи надання першої медичної допомоги при потраплянні СДОР через органи дихання та 

слизові оболонки. 

9. Заходи надання першої медичної допомоги при потраплянні СДОР через рот. 

10. Характеристика адсорбентів та їх значення при отруєннях СДОР. 

11. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях аміаком. 

12. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях бензином 

13. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях ароматичними 

вуглеводними (бензол, толуол, ксилол) 

14. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях нітратною кислотою й 

оксидами азоту. 



15. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях сульфатною кислотою. 

16. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях хлоридною кислотою. 

17. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях оксидом вуглецю 

(чадний газ). 

18. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях метиловим спиртом 

(метанол, деревний спирт). 

19. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях тетраетил свинцем. 

20. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях хлором. 

21. Основні симптоми отруєння і перша медична допомога при ураженнях їдкими основами.  
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