
 



2 
 
Робоча програма з  дисципліни «Підготовка офіцерів запасу» для підготовки 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з 
спеціальності 222 Медицина. 
 
 
Розробники: завідувач кафедри доктор медичних наук Пострелко В.М. 

   старший  викладач кафедри  Нам’ятов О.В. 
 
 
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри внутрішніх хвороб з курсом 
психіатрії та наркології 
Протокол №__1__ від «31» серпня 2022 р. 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Вступ	
Програма з навчальної дисципліни «Підготовка офіцерів запасу» 

складена у відповідності з освітньо-професійною програмою для підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 222 Медицина, галузі 
знань 22 Охорона здоров’я, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 
р. №1556-VII (ст.13, п.7), положення «Про організацію освітнього процесу в 
ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», методичних 
рекомендацій, затверджених Центральним методичним кабінетом вищої 
медичної освіти МОЗ України щодо розробки програм навчальних дисциплін 
відповідно до галузевих стандартів вищої освіти, відповідно до вимог 
розробки навчальних програм навчальних дисциплін (Наказ МОЗ України № 
492 від 12.10.2004 р. „Про внесення змін та доповнень до Рекомендацій щодо 
розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”). 

Дисципліна «Підготовка офіцерів запасу» належить до розділу 
Професійна підготовка навчального плану підготовки здобувачів вищої 
освіти другого освітнього (магістерського) рівня. 
 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність. 
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 
 
 Кількість кредитів – 4 
 

Галузь знань: 
22 Охорона здоров’я  

Розділів – 1 

Спеціальність: 
222 Медицина 

 

Рік підготовки 
Змістових розділів – 1 4 - й 

Загальна кількість  
годин - 120 

Семестр 
YII – й YIII – й 

Лекції 
20 - 

 

Освітній рівень: магістр 
медицини 

Практичні заняття  
10 год. 40 год. 

Самостійна 
(індивідуальна) робота  
30 год. 20 год. 

Вид контролю: поточний та 
підсумковий контроль 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є етіологія, патогенез, 
діагностика та лікування різних видів бойових уражень, а також вирішення 
проблем надання медичної допомоги  пораненим, хворим, ураженим в 
умовах застосування противником сучасної зброї, а також організація їх 
лікування на етапах медичної евакуації. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Підготовка офіцерів запасу»: 
Ø формування знань основних особливості виникнення та перебігу бойової 

хірургічної патології у професійній діяльності майбутнього військового 
лікаря; 

Ø володіти достатніми організаційними і практичними навичками з надання 
першої медичної і долікарської допомоги пораненим і постраждалим з 
хірургічною патологією на полі бою (в зоні надзвичайних ситуацій), і 
першої лікарської допомоги в медичній роті механізованої бригади. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  «Підготовка офіцерів 
запасу» є:  
Ø уміти діагностувати, визначати тактику лікування та надати першу 

медичну і долікарську допомогу пораненим і хворим хіругічного профілю 
на полі бою (в зоні надзвичайних ситуацій), і першу лікарську допомогу в 
медичній роті механізованої бригади; 

Ø організувати роботу підлеглих (лікарський склад, середній і молодший 
медичний персонал) для надання першої медичної і долікарської 
допомоги на полі бою (в зоні надзвичайних ситуацій), і першої лікарської 
допомоги медичній в медичній роті механізованої бригади 

Знати: 
Ø види і структуру бойової терапевтичної патології в ЗС України;  
Ø принципи організації медичної допомоги пораненим і хворим,  ураженим і 

постраждалим терапевтичного профілю та проведення лікувально-
евакуаційних заходів на етапах медичної евакуаці;. 

Ø види і структуру бойової хірургічної патології України;  
Ø принципи організації медичної допомоги пораненим і хворим 

хірургічного профілю та проведення лікувально-евакуаційних заходів на 
етапах медичної евакуації. 

Уміти: 
Ø надати першу медичну і долікарську допомогу пораненим і хворим 

хірургічного профілю на полі бою (в зоні надзвичайних ситуацій), і 
першу лікарську допомогу в медичній роті механізованої бригади; 

Ø організувати роботу підлеглих (лікарський склад, середній і молодший 
медичний персонал) для надання першої медичної і долікарської 
допомоги на полі бою (в зоні надзвичайних ситуацій), і першої лікарської 
допомоги медичній в медичній роті механізованої бригади; 

Результати навчання (перелік обов’язкових навичок для майбутньої 
практики): 
ü Алгоритм надання ПМД. 
ü Алгоритм надання ДД. 
ü Алгоритм надання ПЛД. 
ü Реанімація на полі бою. 
ü Використання АІ. 
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ü Методи і засоби зупинки зовнішньої кровотечі. 
ü Методи і засоби реанімації. 

 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредити 

ЄКТС, у т.ч. лекції 20 год., практичні 50 год., самостійна робота 50 год. 
Нормативна дисципліна. 

 
Розділ 1. «Підготовка офіцерів запасу» Модуль 2  
Змістовий розділ 1. «Підготовка офіцерів запасу» Модуль 2  

 
Тема 1. Сучасна вогнепальна рана і ранова хвороба. 
Тема 2. Комбінована травма в умовах сучасних війн. 
Тема 3. Травматичний шок як перший період травматичної хвороби.  
Тема 4. Синдром тривалого розчавлювання. 
Тема 5. Інфекційні ускладнення поранень і травм. 
Тема 6. Кровотеча і крововтрата. 
Тема 7. Опікова травма. 
Тема 8. Відмороження та замерзання. 
Тема 9. Ураження електричним струмом і   блискавкою. хімічні опіки. 
Тема 10.  Реанімація і інтенсивна терапія при тяжких пораненнях і травмах.  

 
3. Структура навчальної дисципліни  

 
№  
з/п Тема усього л. п.з. с.р. 

1. Сучасна вогнепальна рана і ранова 
хвороба 14 2 6 6 

2. Комбінована травма в умовах сучасних 
війн 14 2 6 6 

3. Травматичний шок як перший період 
травматичної хвороби 14 2 6 6 

4. Синдром тривалого розчавлювання 14 2 6 6 

5. Інфекційні ускладнення поранень і 
травм 14 2 6 6 

6. Кровотеча і крововтрата 14 2 6 6 

7. Опікова травма 6 2 2 2 
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№  
з/п Тема усього л. п.з. с.р. 

8. Відмороження та замерзання 6 2 2 2 

9. Ураження електричним струмом і   
блискавкою. хімічні опіки 6 2 2 2 

10. Реанімація і інтенсивна терапія при 
тяжких пораненнях і травмах 14 2 6 6 

 Підсумковий модульний контроль  4 - 2 2 
 Разом годин 120 20 50 50 

 
4. Тематичний план лекцій 

 
 №  
з/п Тема Кількість 

годин 
1. Сучасна вогнепальна рана і ранова хвороба 2 
2. Комбінована травма в умовах сучасних війн 2 

3. Травматичний шок як перший період травматичної 
хвороби 2 

4. Синдром тривалого розчавлювання 2 
5. Інфекційні ускладнення поранень і травм 2 
6. Кровотеча і крововтрата 2 
7. Опікова травма 2 
8. Відмороження та замерзання 2 

9. Ураження електричним струмом і   блискавкою. 
хімічні опіки 2 

10. Реанімація і інтенсивна терапія при тяжких пораненнях і 
травмах 2 

 Всього 20 
 

5. Тематичний план практичних занять 
 

№ 
з/п Практичні заняття 

Кіль 
кість 
годин 

1. Сучасна вогнепальна рана і ранова хвороба 6 
2. Комбінована травма в умовах сучасних війн 6 
3. Травматичний шок як перший період травматичної хвороби 6 
4. Синдром тривалого розчавлювання 6 
5. Інфекційні ускладнення поранень і травм 6 
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6. Кровотеча і крововтрата 6 
7. Опікова травма 2 
8. Відмороження та замерзання 2 
9. Ураження електричним струмом і   блискавкою. хімічні опіки 2 

10. Реанімація і інтенсивна терапія при тяжких пораненнях і травмах 6 
Підсумковий модульний контроль: диференційний залік 2 

Всього: 50 
 

6.Тематичний план самостійної роботи студентів 
 

№ 
з/п Види самостійної роботи 

Кіль 
кість 
годин 

1. Сучасна вогнепальна рана і ранова хвороба 6 
2. Комбінована травма в умовах сучасних війн 6 
3. Травматичний шок як перший період травматичної хвороби 6 
4. Синдром тривалого розчавлювання 6 
5. Інфекційні ускладнення поранень і травм 6 
6. Кровотеча і крововтрата 6 
7. Опікова травма 2 
8. Відмороження та замерзання 2 
9. Ураження електричним струмом і   блискавкою. хімічні опіки 2 

10. Реанімація і інтенсивна терапія при тяжких пораненнях і травмах 6 
Підсумковий модульний контроль: диференційний залік 2 

Всього: 50 
 

7. Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до 
підсумкового контролю 

 
1. Загальна характеристика і класифікація  вогнепальних ран. 
2. Балістична і патоморфологічна характеристика вогнепальних поранень. 
3. Загальні принципи лікування вогнепальних поранень. 
4. Особливості  техніки  ПХО  ран. 
5. Принципи організації медичної допомоги при  вогнепальних пораненнях 

на ЕМЕ.         
6. Загальна характеристика комбінованої травми (КТ). 
7. Періоди клінічного перебігу і загальні принципи надання медичної 

допомоги при комбінованих радіаційних ураженнях (КРУ). 
8. Надання медичної допомоги постраждалим з КРУ на ЕМЕ. 
9. Комбіновані хімічні ураження (КХУ). 
10. Обсяг допомоги на ЕМЕ при КХУ. 
11. Комбіновані термомеханічні ураження (КТМУ). 
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12. Загальні принципи і методи надання медичної допомоги постраждалим з 

КТМУ. 
13. Етіологія і патогенез травматичного шоку (ТШ). 
14. Класифікація і клініка ТШ.  
15. 3. Профілактика і лікування ТШ на ЕМЕ . 
16. Патогенез СТР. 
17. Класифікація, клінічні форми СТР. 
18. Етіопатогенетичні межові стани клінічного перебігу СТР. 
19. Загальні принципи лікування СТР і організації допомоги постраждалим 

на ЕМЕ.         
20. Поняття хірургічної інфекції. 
21. Чинники, що сприяють розвитку ранової інфекції. 
22. Етіологія, патогенез гнійної інфекції ран. 
23. Класифікація хірургічної інфекції. 
24. Клінічна картина гнійної рани. 
25. Різновиди й ознаки місцевої гнійної інфекції. 
26. Токсико-резорбтивна лихоманка і сепсис.   
27. Загальні принципи профілактики ранової інфекції. 
28. Лікування гнійної інфекції вогнепальних ран на ЕМЕ. 
29. Післяопераційне лікування гнійної інфекції вогнепальних ран. 
30. Збудники анаеробної інфекції. 
31. Головні джерела забруднення ран анаеробними збудниками. 
32. Клініка анаеробної інфекції. 
33. Етіологія, патогенез, клінічна картина неклостридіальної анаеробної 

інфекції. 
34. Профілактика і лікування анаеробної неклостридіальної і змішаної 

інфекції. 
35. Показання до ампутації кінцівок при анаеробній інфекції. 
36. Етіологія, патогенез правця. 
37. Клініка правця. 
38. Система профілактики правця в Збройних Силах України. 
39. Профілактика правця на ЕМЕ і надання кваліфікованої хірургічної 

допомоги. 
40. Класифікація і характеристика кровотеч. 
41. Етіологія і патогенез крововтрати. 
42. Класифікація крововтрати.  
43. Діагностика кровотечі і крововтрати. 
44. Визначення розміру крововтрати. 
45. Лікування кровотечі і крововтрати на ЕМЕ. 
46. Термічна травма. 
47. Опікова травма. 
48. Етіологія опіків. 
49. Поверхневі опіки. 
50. Глибокі опіки. 
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51. Діагностика глибини і площі опіку. 
52. Опік дихальних шляхів (ОДШ). 
53. Комбіновані радіаційно-термічні ураження (КРТУ). 
54. Особливості комбінованих термомеханічних уражень (КТМУ). 
55. Особливості опіків, що викликані напалмом. 
56. Опікова хвороба (ОХ). 
57. Опіковий шок (ОШ). 
58. Гостра опікова токсемія. 
59. Опікова септикотоксемія. 
60. Період реконвалесценції при ОХ. 
61. Загальні принципи лікування опікової хвороби. 
62. Сучасні принципи лікування опікових ран. 
63. Лікування термічних опіків на ЕМЕ. 
64. Термічна травма. 
65. Відмороження. 
66. Замерзання. 
67. Профілактика та лікування відморожень і замерзань на ЕМЕ. 
68. “Траншейна стопа”. 
69. Імерсійна стопа. 
70. Термічна травма: поняття, види ураження. 
71. Вплив електрострумів на організм. 
72. Симптоми ураження електричним струмом. 
73. Знаки струму на шкірі. 
74. Біологічні наслідки удару струмом (патогенез). 
75. Алгоритм надання першої медичної допомоги при ударі струмом. 
76. Особливості первинної реанімації постраждалого від електрострумі. 
77. Захист від ураження електричним струмом. 
78. Засоби захисту від ураження електричним струмом. 
79. Правила роботи з джерелами струму.  
80. Блискавка – фізичне поняття. 
81. Вражаючі фактори блискавки. 
82. Клініка ураження блискавкою. 
83. Надання екстреної і  невідкладної медичної допомоги на ЕМЕ при 

ураженні електричним струмом чи блискавкою. 
84. Хімічний опік – поняття. 
85. Фактори, що визначають тяжкість хімічних пошкоджень. 
86. Ступені тяжкості хімічних опіків. 
87. Перша медична допомога при різних хімічних опіках. 
88. Реанімація – поняття. 
89. Періоди реанімаційної допомоги у воєнний час. 
90. Алгоритм початкових дій і медичної допомоги на місці події. 
91. Техніка первинного обстеження. 
92. Алгоритмом AVPU. 
93. Шкала ком Глазго. 
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94. Термінальні стани: передагонія, термінальна пауза, агонія, клінічна 

смерть. 
95. Основні ознаки клінічної смерті. 
96. Допоміжні ознаки клінічної смерті. 
97. Проведення СЛМР за Сафаром. Стадія I. 
98. Проведення СЛМР за Сафаром. Стадія II. 
99. Проведення СЛМР за Сафаром. Стадія III. 
100. Потрійний прийом П. Сафара. 
101.  Методика ШВЛ. 
102. Техніка і локалізація нанесення прекардіального удару. 
103. Методика закритого масажу серця. 
104. Методика СЛМР, коли реанімацію здійснює одна людина. 
105. Методика СЛМР, коли реанімацію здійснюють дві людини. 
106. Методика СЛМР, коли реанімацію здійснює бригада. 
107. СЛМР на ЕМЕ (ПМД, ДД, ПЛД, КМД, СМД). 

Перелік практичних навичок для підсумкового контролю 
1. Алгоритм надання ПМД. 
2. Алгоритм надання ДД. 
3. Алгоритм надання ПЛД. 
4. Реанімація на полі бою. 
5. Використання АІ. 
6. Методи і засоби зупинки зовнішньої кровотечі. 
7. Методи і засоби реанімації. 

 
8. Методи навчання 

 
1. Вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);   
2. Наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
3. Практичні (різні види вправляння, виконання графічних робіт, проведення 

експерименту, практики).  
При проведенні навчального процесу також використовуються наступні 
методи навчання:   

§ пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 
передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;  

• словесні методи: джерелом знання є усне або друковане слово 
(розповідь, бесіда, інструктаж і ін.) 

• практичні методи: студенти одержують знання й уміння, виконуючи 
практичні дії (вправа, тренування, самоуправління). 

§ репродуктивний, (репродукція - відтворення) в основу якого покладено 
виконання різного роду завдань за зразком;   

§ метод проблемного викладу, котрий полягаєв тому, що викладач 
ставить проблему і сам її вирішує, демонструючи протиріччя, якими 
характеризується процес пізнання, при цьому завдання студентів полягає 
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в контролюванні послідовності викладення матеріалу, суттєвості доказів, 
прогнозуванні наступних кроків викладача; цей МН реалізується шляхом 
навчання студентів на проблемних ситуаціях з метою успішної 
попередньої підготовки до майбутньої роботи в реальних умовах 
практичних лікувальних закладів;   

§ частково-пошуковий або евристичний, спрямований на оволодіння 
окремими елементами пошукової діяльності, наприклад: викладач 
формулює проблему, студенти – гіпотезу;   

§ дослідницький, сутність якого полягає у організації викладачем 
пошукової творчої діяльності студентів шляхом постановки нових 
проблем і проблемних завдань.  

§ методи, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами 
(лекції, самостійна робота, інструктаж, консультація);   

§ методи застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок 
(практичні заняття, контрольні завдання);   

§ методи перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок; 
§ наочні методи: джерелом знань є спостережувані предмети, явища, 

наочні приклади 
§ дискусійні методи. 

  
9. Методи контролю 

 
9.1. Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних 
знань, навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента 
оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки 
студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних 
занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. 
Формами поточного контролю є:  
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням 
правильної послідовності дій, з визначенням відповідності;  
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  
в) розв’язання типових ситуаційних задач;  
г) контроль практичних навичок. 
9.2. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
проводиться на останньому контрольному занятті у вигляді диф. заліку 
(тестові завдання на комп’ютері).  
       До ПК допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною 
програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні 
навчальної дисципліни набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 
бали). Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски 
навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 
певного визначеного терміну.  
Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і 
включати контроль теоретичної та практичної підготовки.  
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10.  Схема нарахування та розподіл балів, які отримують здобувачі 
вищої освіти. 

  

 Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання 
засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту 
виставляються оцінки за 4-ри бальною (національною) шкалою оцінювання. 
При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. 
Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. Виставлені за традиційною 
шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за 
кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали 
за Таблицею 1. 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються диф. заліком) 
4-

бальна 
шкала 

120-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

120-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

120-
бальна 
шкала 

4-
бальна 
шкала 

120-бальна 
шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 

3 
Недостатньо 

4,54 109 3,99 96 3,45 83 
4,5 108 3,95 95 3,41 82 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 
навчальну діяльність для допуску до диф. заліку становить 120 балів.  
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну 
навчальну діяльність для допуску до диф. заліку становить 72 бали. 
Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом 
оцінок за 4-ри бальною (національною) шкалою під час вивчення 
дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), 
округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання індивідуальних завдань студента. Бали за індивідуальні завдання 
нараховуються лише за умов успішного їх виконання та захисту. Кількість 
балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від 
їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до 
суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної 
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діяльності. В жодному разі загальна сума за поточну діяльність не може 
перевищувати 120 балів. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, 
яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під 
час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 
виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 
контролю. 
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 
диф. заліку, становить 80 балів. 
Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – 
не менше 50 балів).  
Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни:кількість 
балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як сума балів за 
поточну навчальну діяльність та за підсумковий контроль (диф. залік). 
Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЄКTС та за 
чотирибальною (традиційною) шкалою  
Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ЄКTС, так і у 
національну шкалу оцінювання, але не навпаки. Таблиця 2. 
 

Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною і ЄКТС 
шкалою по складанні іспиту: 

Оцінка в балах 
Оцінка 

за національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ЄКТС 

180-200 Відмінно А 

160-179  
Добре 

 

B 

150-159 С 
130-149 Задовільно 

 
D 

120-129 E 
50-119  

Незадовільно 
FX 

0-49 F 
 

Критерії оцінювання. 
Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність 
здобувачу вищої освіти виставляються оцінки за національною 
(традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання: 
- оцінка “відмінно” (5)- студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал 

теми заняття, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, 
основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, 
логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні 
знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до 
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тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних 
навичок;  

- оцінка “добре” (4) - студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, 
володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої 
літератури, аргументовано викладає його; володіє практичними навичками, 
висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу 
теоретичного змісту або при виконанні практичних навичок;  

- оцінка “задовільно” (3) - студент в основному опанував теоретичними 
знаннями навчальної теми, орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 
додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на питання практичного характеру, 
виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, 
пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, припускається помилок при 
виконанні практичних навичок;  

- оцінка “незадовільно” (2)- студент не опанував навчальний матеріал теми, 
не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 
першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, 
практичні навички не сформовані.  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну 
навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 120 
балів. 

 11. Методичне забезпечення 
 

1. Робоча навчальна програма з дисципліни.  
2. Календарно-тематичні плани лекцій і практичних занять.  
3. Зразки тестових завдань до занять. 
4. Тестові завдання до заліку.  
5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо. 
6. Конспекти лекцій з дисципліни. 
7. Комп’ютерні тести за кожною темою і на ПМК для визначення 

залишкових знань з дисципліни. 
8. Індивідуальні завдання студентам в межах навчальної програми. 
9. Контрольні питання до занять. 
10. Питання до ПМК. 
11. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 
12. Комп’ютерні слайди за темами. 
13. Інші матеріали (плакати, альбоми тощо). 

 

Індивідуальні завдання  
 

1. Особливості вогнепальних поранень. 
2. Класифікація вогнепальних ран. 
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3. Ранова балістика, теорії. 
4. Патоморфологічна характеристика вогнепальних поранень. 
5. Первинне і вторинне мікробне забруднення ран. 
6. Первинна хірургічна обробка (ПХО ран). 
7. Повторна хірургічна обробка ран. 
8. Вторинна хірургічна обробка (ВХО) ран. 
9. Рання ПХО ран. 
10. Відстрочена ПХО ран. 
11. Пізня ПХО ран. 
12. Накладення первинних швів на рану. 
13. Первинні відстрочені шви. 
14. Ранні вторинні шви. 
15. Пізні вторинні шви. 
16. Перша медична допомога при  вогнепальних  пораненнях. 
17. ДД при  вогнепальних  пораненнях. 
18. ПЛД при  вогнепальних  пораненнях. 
19. КХД при  вогнепальних  пораненнях. 
20. СХД при  вогнепальних  пораненнях. 
21. Головні помилки в наданні хірургічної допомоги при ПХО ран. 
22. Хірургічне лікування постраждалих з КРУ, які мають рани, забруднені РР. 
23. Хірургічне лікування постраждалих з КХУ, які мають рани, забруднені 

ОР. 
24. Загальні принципи і методи надання медичної допомоги постраждалим з 

КТМУ. 
25. Сучасні погляди на етіологію і патогенез ТШ. 
26. Травматичний шок як перший період травматичної хвороби. 
27. Методика первинного та вторинного обстеження постраждалого за 

алгоритмом AVPU. 
28. Шкала ком Глазго. 
29. Поняття про термінальні стани. 
30. Признаки клінічної смерті.  
31. Признаки біологічної смерті. 
32. Патогенез СТР. 
33. Етіопатогенетичні межові стани клінічного перебігу СТР. 
34. Головні джерела забруднення ран анаеробними збудниками.  
35. Різновиди й ознаки місцевої гнійної інфекції. 
36. Збудники анаеробної інфекції.  
37. Етіологія, патогенез, клініка правця. 
38. Етіологія і патогенез крововтрати. 
39. Класифікація крововтрати. 
40. Визначення розміру крововтрати. 
41. Опік дихальних шляхів (ОДШ). 
42. Комбіновані радіаційно-термічні ураження (КРТУ). 
43. Особливості комбінованих термомеханічних уражень (КТМУ). 
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44. Особливості опіків, що викликані напалмом. 
45. «Траншейна стопа». 
46. Імерсійна стопа. 
47. Особливості первинної реанімації постраждалого від електрострумі. 
48. Перша медична допомога при різних хімічних опіках. 
49. Клініка ураження блискавкою. 
50. Методика СЛМР, коли реанімацію здійснює одна людина. 
51. Методика СЛМР, коли реанімацію здійснюють дві людини. 
52. Методика СЛМР, коли реанімацію здійснює бригада. 

 
12. Рекомендована література 

 

1. Базова література  
1. Нам’ятов О.В. Навчально-методичний комплект з навчальної дисципліни 

«Підготовка офіцерів запасу в галузі знань «Охорона здоров’я»». Розділ 2 
«Військова хірургія». – К., ПВНЗ “Міжнародна  академія  екології  та  
медицини”. Кафедра внутрішньої медицини з курсом ендокринології. – К., 
2019. 

2. Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій.: Підручник для 
студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації 
/ За редакцією д-ра мед. наук, проф. В.Я. Білого – Тернопіль: 
“Укрмедкнига”, 2004. 

 
2. Допоміжна література  
1. Військово-медична підготовка. / Під редакцією Бадюка М.І. – Київ: «МП 

Леся», 2007. – С. 231-236. 
2. Военно-полевая хірургія. Руководство к практическим занятиям (под 

редакцией профессора М.В. Лысенко, 2010 г.). 
3. М.І. Швед, А.А. Гудима, С.М. Геряк та ін. Екстрена та невідкладна 

медична допомога: підручник – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016 – 
447 с. 

4. Сафар П. Сердечно-легочно-мозковая реанимация /Пер. с англ. - М.: 
Медицина, 2004. 

5. Военно-полевая хірургія. Учебник под. редакцией проф. А.Н.Беркутова – 
Ленинград: ВМА им. С.М.Кирова, 1973. – 568 с. 

2. Алгоритм  экстренной  медицинской  помощи  при  неотложных  
состояниях  на догоспитальном этапе. Луганск, 2000. 

3. Довідник з медичної допомоги на догоспітальному етапі (за редакцією І. С. 
Зозулі), Київ “Здоров’я”, 2004. 

4. Москаленко В. Ф., Рощін Г. Г., Нацюк М. В. та ін. Стандарти надання 
невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі за протоколами. 
В кн.: Проблеми військової охорони здоров’я.  Київ, 2005, с. 293 – 297. 

10. Нам’ятов О.В. Навчально-методичний комплект з навчальної 
дисципліни «Екстрена і невідкладна медична допомога» Кафедра 
внутрішньої медицини з курсом ендокринології. – К., 2020. 
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11. Нам’ятов О.В. Навчально-методичний комплект з навчальної 

дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій». Кафедра соціально-
гуманітарних дисциплін. – К., 2017. 

 
3. Інформаційні ресурси:  
1. Бібліотека Академії. 
2. Інтернет. 
3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни на кафедрі. 
4. Консультації викладача щодо використання навчально-методичних 

матеріалів і рекомендованої літератури.  
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