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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 – 3 
 

Галузь знань: 
22 Охорона здоров’я  

Розділів – 1 

Спеціальність: 
222 Медицина 

 

Рік підготовки 
Змістових розділів – 1 2 - й 

Загальна кількість  
годин - 90 

Семестр 
 IY – й 

Лекції 
 - 

 

Освітній рівень: магістр 
медицини 

Практичні заняття  
 50 год. 

Самостійна 
(індивідуальна) робота  

 40 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 вивчення дисципліни «Підготовка офіцерів запасу»: 
Ø формування знань основних особливості виникнення та перебігу бойової 

патології у професійній діяльності майбутнього військового лікаря; 
Ø знати та вміло реалізовувати головні принципи організації та проведення 

лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних 
заходів в умовах воєнних конфліктів різної інтенсивності; 

Ø володіти достатніми організаційними і практичними навичками з надання 
першої медичної і долікарської допомоги 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 терапевтичного 
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. 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 
дисципліна «Підготовка офіцерів запасу». 
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Підготовка офіцерів 
запасу» забезпечує набуття студентами наступних компетентностей:  
Знати: 
Ø види і структуру ЗС України;  
Ø принципи організації та проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-

гігієнічних та протиепідемічних заходів в умовах воєнних конфліктів 
різної інтенсивності; 

Ø організацію першої медичної і долікарської допомоги на полі бою (в зоні 
надзвичайних ситуацій), і першої лікарської допомоги медичній роті 
механізованої бригади; 

Ø основи кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги в госпіталях. 
Уміти: 
ü надати першу медичну і долікарську допомогу 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 роті механізованої бригади; 
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Ø визначити санітарно-епідемічний стан території і підрозділу, частини, 

з’єднання. 
1.4. Результати навчання (перелік обов’язкових навичок для майбутньої 

практики): 
ü Розшук поранених і постраждалих. 
ü Прийоми прихованого наближення до поранених.  
ü Способи відтягання, винесення і вивозу поранених з полю бою. 
ü Алгоритм надання ПМД. 
ü Алгоритм надання ДД. 
ü Реанімація на полі бою. 
ü Використання АІ. 
ü Методи і засоби зупинки зовнішньої кровотечі. 
ü Методи і засоби транспортної іммобілізації. 
ü Використання ППІ. 
ü Використання ІПП. 
ü Використання засобів захисту органів дихання, шкіри і засобів 

знезаражування води (протигази, респіратори, пов’язки, Л-1, ЗЗК, 
таблетки, трубки тощо). 

ü Види медичного сортування. 
ü Способи медичної евакуації. 
ü Порядок завантаження (розвантаження) поранених, хворих і постраждалих 

на літаки, потяги, пароплави, санітарні і вантажні автомобілі, автобуси тощо. 
ü Розгортання МПБ, медр. 

 
2.  Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредити 

ЄКТС, у т.ч. лекції 0 год. (немає), практичні 50 год., самостійна робота 40 
год. Нормативна дисципліна. 

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

 
Тема 1. Організаційно-правові засади управління обороною. 

Організаційна структура Збройних Сил України. Комплектування Збройних 
Сил України. 

Тема 2. Основні завдання медичної служби збройних сил України на 
воєнний час. 

Тема 3. Сучасні види зброї та їх вплив на величину і структуру 
санітарних втрат.  

Тема 4. Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ. 
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Тема 5. Основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного 
забезпечення військ. 

Тема 6. Основи організації забезпечення медичним майном. 
Тема 7. Організація надання першої медичної допомоги пораненим на 

полі бою. індивідуальні та групові засоби медичного захисту. медичне 
оснащення санітара та санітарного інструктора роти. 

Тема 8. Медичне забезпечення механізованої роти та батальйону в 
оборонному та наступальному боях. 

Тема 9. Медична служба механізованої (танкової) бригади. 
 

3. Структура навчальної дисципліни  
№  
з/п Тема усього п.з. с.р. 

1. 

Організаційно-правові засади 
управління обороною. Організа- ційна 
структура Збройних Сил України. 
Комплектування Збройних Сил України 

5 3 2 

2. Основні завдання медичної служби 
Збройних Сил України на воєнний час 5 3 2 

3. 
Сучасні види зброї та їх вплив на 
величину і структуру санітарних втрат 5 3 2 

4. Сучасна система лікувально-
евакуаційного забезпечення військ 10 6 4 

5. 
Основи організації санітарно-
гігієнічного та протиепідеміч- ного 
забезпечення військ 

5 3 2 

6. 
Основи організації забезпечення 
медичним майном 10 6 4 

7. 

Організація надання першої медичної 
допомоги пораненим на полі бою. 
індивідуальні та групові засоби 
медичного захисту. Медичне 
оснащення санітара та санітарного 
інструктора роти 

15 9 6 

8. 
Медичне забезпечення механізованої 
роти та батальйону в оборонному та 
наступальному боях    

10 6 4 

9. 
Медична служба механізованої 
(танкової) бригади 15 9 6 

 Диф. залік 10 2 8 
 Разом годин 90 50 40 
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4. Лекцій за програмою немає 
 

5. Тематичний план практичних занять 
 

№ 
зп Практичні заняття 

Кіль 
кість 
годин 

1. 
Організаційно-правові засади управління обороною. Організа- 
ційна структура Збройних Сил України. Комплектування 
Збройних Сил України 

3 

2. Основні завдання медичної служби Збройних Сил України на 
воєнний час 3 

3. Сучасні види зброї та їх вплив на величину і структуру 
санітарних втрат 3 

4. Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення 
військ 6 

5. Основи організації санітарно-гігієнічного та протиепідеміч- 
ного забезпечення військ 3 

6. Основи організації забезпечення медичним майном 6 

7. 
Організація надання першої медичної допомоги пораненим на 
полі бою. індивідуальні та групові засоби медичного захисту. 
Медичне оснащення санітара та санітарного інструктора роти 

9 

8. Медичне забезпечення механізованої роти та батальйону в 
оборонному та наступальному боях    6 

9. Медична служба механізованої (танкової) бригади 9 
Підсумковий модульний контроль: диференційний залік 2 

Всього: 50 
 

6. Тематичний план самостійної роботи студентів 
 

№ 
з/п Види самостійної роботи Кількість 

годин  
1.  Організаційно-правові засади управління обороною. 

Організа- ційна структура Збройних Сил України. 
Комплектування Збройних Сил України 

2 

2.  Основні завдання медичної служби Збройних Сил України 
на воєнний час 2 

3.  Сучасні види зброї та їх вплив на величину і структуру 
санітарних втрат 2 

4.  Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення 
військ 4 

5.  Основи організації санітарно-гігієнічного та 
протиепідеміч- ного забезпечення військ 2 

6.  Основи організації забезпечення медичним майном 4 
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№ 
з/п Види самостійної роботи Кількість 

годин  
7.  Організація надання першої медичної допомоги 

пораненим на полі бою. індивідуальні та групові засоби 
медичного захисту. Медичне оснащення санітара та 
санітарного інструктора роти 

6 

8.  Медичне забезпечення механізованої роти та батальйону в 
оборонному та наступальному боях    4 

9.  Медична служба механізованої (танкової) бригади 6 
10.  Підготовка до підсумкового контролю 8 

Всього: 40 
 

7. Перелік теоретичних питань для підготовки студентів до 
підсумкового контролю 

1. Основні завдання медичної служби Збройних Сил України у воєнний час, 
їх зміст та значення. 

2. Поняття про підрозділи, частини і заклади медичної служби. 
3. Категорії особового складу медичної служби. 
4. Поняття про загальні втрати особового складу військ, визначення. 
5. Класифікація санітарних втрат, їх характеристика. 
6. Комбіновані, множинні та сполучені ушкодження. 
7. Класифікація поранених і хворих за ступенями тяжкості. 
8. Загальна характеристика ядерної зброї та її вражаюча дія. 
9. Загальна характеристика радіологічної зброї та її вражаюча дія. 
10. Загальна характеристика хімічної зброї та її вражаюча дія. 
11. Загальна характеристика бактеріологічної зброї та її вражаюча дія. 
12. Загальна характеристика вогнепальної зброї та її вражаюча дія. 
13. Загальна характеристика  боєприпасів вибухової дії та їх вражаюча дія. 
14. Загальна характеристика  боєприпасів із стріловидними елементами, 

касетних боєприпасів та їх вражаюча дія. 
15. Загальна характеристика мінної зброї та її вражаюча дія. 
16. Загальна характеристика високоточної зброї та її вражаюча дія. 
17. Загальна характеристика боєприпасів об'ємного вибуху та їх вражаюча 

дія. 
18. Загальна характеристика запалювальних сумішей та їх вражаюча дія. 
19. Поняття та зміст лікувально-евакуаційного забезпечення військ. 
20. Головні етапи розвитку системи лікувально-евакуаційного забезпечення. 
21. Сутність сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення, її 

основоположні принципи. 
22. Принципи сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення. 
23. Поняття про етап медичної  евакуації. Завдання та принципова схема 

розгортання етапу медичної евакуації. Вимоги до розгортання етапу 
медичної евакуації. 

24. Види та обсяг медичної допомоги. 



9 
 
25. Зміст першої медичної допомоги на полі бою.  
26. Організація розшуку поранених на полі бою. 
27. Способи наближення до потерпілих на полі бою. 
28. Реанімаційні заходи першої медичної допомоги. 
29. Зміст долікарської (фельдшерської) допомоги.  
30. Заходи першої медичної допомоги.  
31. Заходи кваліфікованої медичної допомоги.  
32. Спеціалізована медична допомога. 
33. Медичне сортування: поняття, завдання, види, організація. 
34. Медична евакуація: поняття, мета, способи. Санітарно-транспортні 

засоби, що використовуються для евакуації поранених та хворих. 
35. Особливості організації і проведення лікувально-евакуаційного 

забезпечення при ліквідації наслідків застосування противником  засобів  
масового ураження. 

36. Що таке  санітарно-гігієнічні заходи? 
37. Оцінка санітарно-гігієнічного стану військової частини, району її дій і 

розміщення. 
38. Зміст протиепідемічних заходів у військах. 
39. Характеристика санітарно-епідемічного стану військової частини, району 

її дій і розміщення. 
40. Організація обсервації в частині. 
41. Організація карантину в частині. 
42. Медична розвідка, визначення поняття, головні завдання, види, вимоги, 

організація. 
43. Завдання медичного постачання Збройних Сил України. 
44. Принципи медичного постачання Збройних Сил України. 
45. Постачальні органи та заклади, підрозділи медичного постачання. 
46. Класифікація медичного майна. 
47. Поняття комплекту медичного майна. 
48. Медико-тактична характеристика комплектів для надання першої 

медичної допомоги. 
49. Медико-тактична характеристика комплектів для надання долікарської 

(фельдшерської) допомоги. 
50. Медико-тактична характеристика комплектів для надання першої 

лікарської допомоги. 
51. Медико-тактична характеристика комплектів для надання кваліфікованої  

медичної допомоги. 
52. Заходи по забезпеченню медичним майном військових частин і об'єднань 

в різні періоди бойових дій. 
53. Завдання медичної служби механізованої бригади. 
54. Організаційна структура медичної служби механізованої бригади. 
55. Обов'язки та оснащення  стрільця-санітара взводу. 
56. Обов'язки та оснащення санітарного інструктора роти. 
57. Склад медичного пункту механізованого батальйону. 
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58. Оснащення медичного пункту  батальйону. 
59. Обов'язки начальника медичного пункту  батальйону. 
60. Організація роботи медичного пункту батальйону в обороні.  
61. Організація роботи медичного пункту батальйону в наступі. 
62. Завдання медичної роти механізованої бригади. 
63. Принципова схема розгортання медр бригади. 
64. Організаційно-штатна структура медичної роти бригади. 
65. Призначення, особовий склад і оснащення підрозділів медичної роти 

бригади. 
66. Порядок і принципова схема розгортання медичної роти бригади. 
67. Завдання сортувально-евакуаційного відділення (СЕВ) медичної роти 

бригади, його обладнання  та оснащення. 
68. Організація роботи на сортувальному посту СЕВ медичної роти бригади, 

його обладнання та оснащення. 
69. Організація роботи на сортувальній площадці СЕВ медичної роти 

бригади (обладнання та оснащення). 
70. Призначення, обладнання та оснащення сортувальної для 

тяжкопоранених і поранених середньої тяжкості медичної роти бригади. 
71. Призначення, обладнання та оснащення сортувальної для легкопоранених 

і хворих медичної роти бригади. 
72. Призначення, обладнання та оснащення евакуаційних для 

тяжкопоранених і поранених середньої тяжкості та для легкопоранених і 
хворих в медичній роті бригади. 

73. Призначення, обладнання та оснащення перев'язочної для 
легкопоранених медичної роти бригади. 

74. Призначення, обладнання та оснащення операційно-перев'язочного 
відділення медичної роти бригади, схема його розгортання та можливості 
з надання кваліфікованої хірургічної допомоги. 

75. Призначення, обладнання та оснащення госпітального відділення 
медичної роти бригади, схема його розгортання. 

76. Призначення, обладнання та оснащення відділення спеціальної обробки 
медичної роти бригади, схема його розгортання та організація роботи. 

Перелік практичних навичок для підсумкового контролю 
1. Розшук поранених і постраждалих. 
2. Прийоми прихованого наближення до поранених.  
3. Способи відтягання, винесення і вивозу поранених з полю бою. 
4. Алгоритм надання ПМД. 
5. Алгоритм надання ДД. 
6. Реанімація на полі бою. 
7. Використання АІ. 
8. Методи і засоби зупинки зовнішньої кровотечі. 
9. Методи і засоби транспортної іммобілізації. 
10. Використання ППІ. 
11. Використання ІПП. 
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12. Використання засобів захисту органів дихання, шкіри і засобів 
знезаражування води (протигази, респіратори, пов’язки, Л-1, ЗЗК, 
таблетки, трубки тощо). 

13. Види медичного сортування. 
14. Способи медичної евакуації. 
15. Порядок завантаження (розвантаження) поранених, хворих і 

постраждалих на літаки, потяги, пароплави, санітарні і вантажні 
автомобілі, автобуси тощо. 

16. Розгортання МПБ, медр. 
 

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 
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);   
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§ 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.  
 

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. 
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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 
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).  
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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 
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 
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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. Медичне сортування поранених і хворих на ЕМЕ (по Пірогову М.І. і 
сучасні варіанти). 

2. Організація рятувальної роботи на полі бою і в зонах надзвичайних 
ситуацій. 

3. Особливості надання ПМД і ДД на полі бою при застосуванні 
противником ЗМУ.   

 
12. Рекомендована література 

 

1. Базова література  
1. Конституції України. 
2. Воєнна доктрина України. 
3. Закон України від 6 грудня 1991 р. "Про оборону" (зі змінами і 

доповненнями). 
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4. Закон України від 19 червня 2003 р. "Про основи національної безпеки 

України". 
5. Закон України від 6 грудня 1991 р. "Про Збройні Сили України" (в 

редакції Закону від 5 жовтня 2000 р.). 
6. Закон України "Про військову службу правопорядку в Збройних Силах 

України". 
7. Закон України від 25 березня 1992 р. "Про загальний військовий обов'язок 

і військову службу" (в редакції Закону від 4 квітня 2006 р.). 
8. Законом України від 12 грудня 1991 р. "Про альтернативну (невійськову) 

службу" (в редакції Закону від 18 лютого 1999 р.). 
9. Організація медичного забезпечення військ. Підручник для студентів ВНЗ 

України III-IY рівнів акредитації. / Під ред. проф. Паська В.В.– К., 2005. –  
10. Наставление по медицинскому обеспечению боевых действий 

сухопутных войск (соединение, часть, подразделение). – М.: Воениздат, 
1987. – 256 с. 

11. Нам’ятов О.В. Комплект НММ з дисципліни «Підготовка офіцерів запасу. 
Модуль 1». Навчальні матеріали. Кафедра внутрішньої медицини з 
курсом ендокринології ПВНЗ «МАЕМ» - К., 2020. 

 
2. Допоміжна література  
1. Пашко К.О., Герасимів І.М. Військово-медична підготовка. – Тернопіль: 

Укрмедкнига, 1999. –. 
2. Комаров Ф.И. Военно-медицинская подготовка. – М., 1984. 
3. Организация медицинского обеспечения частей и соединений: Учебник / 

Под ред. Н.Г. Иванова, О.С. Лобастова. - Л., 1984. 
4. Білий В.Я., Пасько В.В., Сохін О.О. Військово-медична доктрина України 

// Наука і оборона. – 2000. - № 4. – С. 18-23. 
5. Витяг з Тимчасової методики розрахунків втрат особового складу на 

воєнний час. – К., 2002. – 8 с. 
6. Шапошников А.А. Организация санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий чрезвычайных ситуациях. - М., 
1991. - С. 12-16, 74-75, 81-88. 

7. Военно-медицинская подготовка. Учебник для студентов медицинских 
институтов под ред. Ф.И. Комарова. - М., 1984. - С. 106-164. 

8. Беляков В.Д. Военная эпидемиология. Учебник. – Л., 1976. – С. 152-157. 
9. Трохимчук В.В., Шматенко О.П., Гульпа В.С., Приходько Т.В. 

Індивідуальне та комплектно-табельне медичне оснащення військової 
частини. / Навчальний посібник. Для слухачів УВМА, студентів вищих 
медичних і фармацевтичних навчальних закладів. – К., 2003. – 46 с. 

10. Нам’ятов О.В. Основи організації забезпечення медичним майном. / 
Лекція. Для студентів медичних, медичної психології та стоматологічного 
факультетів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. 
– К., 2004. – 18 с. 
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11. Нам’ятов О.В. Основи організації лікувально-евакуаційних заходів у 

діючій армії. /  Лекція № 3. Для студентів стоматологічного факультету 
Інституту екології та медицини. – К., 2005. – 16 с. 

12. Нам’ятов О.В. Медичне забезпечення механізованої роти та батальйону в 
оборонному та наступальному боях. /  Лекція № 6. Для студентів 
стоматологічного факультету Інституту екології та медицини. – К., 2005. 
– 20 с. 

13. Нам’ятов О.В. Основи організації забезпечення медичною технікою і 
майном у воєнний час. /  Методична розробка для проведення 
практичного заняття 1. Для студентів стоматологічного факультету 
Інституту екології та медицини. – К., 2006. – 27 с. 

14. Нам’ятов О.В. Основи організації забезпечення медичним майном. / 
Лекція. Для студентів медичних, медичної психології та стоматологічного 
факультетів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. 
– К., 2004. – 18 с. 

15. Энциклопедия медицинской сестры. / Под общей ред. акад. РАМН 
Ю.П.Никитина, проф. Н.Л.Това. – М.: Издат. дом ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 
С. 634-640.  
 

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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