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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Анестезіологія та інтенсивна терапія
Викладач (-і) Плюта 1.1.
Контактний телефон викладача +38(093)939- 12-48
E-mail викладача mdplyuta@gmail.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 90 год.
Досилання на сайт дистанційного 
навчання

mdplyuta@gmail.com

Консультації Протягом семестрів згідно графіку
2. Анотація дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення основ анестезіологічного 

забезпечення хворих та^патогенезу і засобів лікування невідкладних станів у практиці 

лікаря.

М іждисциплінарні зв’язки дисципліни:

а) Опанування студентами теоретичних та практичних основ анестезіології та 

інтенсивної терапії базується на вивченні -  анатомії людини, гістології, біохімії, 

фізіології, патофізіології, внутрішніх хвороб, педіатрії, фармакології, хірургії, 

травматології, неврології й інтегрується з цими дисциплінами.

б) Вивчення дисципліни закладає основи вивчення студентами невідкладних 

станів, які виникають у клініці внутрішньої медицини, хірургії, травматології, 

нейрохірургії, урології, акушерства і гінекології та інших навчальних дисциплін та 

впливають на загальний стан хворого, його психоемоційний стан і психосоматичні 

розлади, що потребує знань особливості інтенсивної терапії, знеболювання та седації, 

формування умінь в професійній діяльності.

Анестезіологія та інтенсивна терапія як навчальна дисципліна є невід ’ємною  
частиною клінічної медицини, тому вивчення основних положень цієї галузі науки- 
важливий момент підготовки лікара будь-якої спеціальності. Вона базується на вивченні 
студентами анатомії людини, гістології, біохімії, фізіології, патоморфології, 
патофізіології, фармакології внутрішньої медицини, педіатрії та інтегрується з цими 
дисциплінами. Д ана дисципліна закладає основи вивчення студентами інтенсивної 
терапії невідкладних станів, які виникають у  клініці внутрішньої медицини, педіатрії, 
хірургії, травматології та ортопедії, нейрохірургії, урології, акушерства, і гінекології та 
інших навчальних дисциплін, де застосовують методи знеболення та інтенсивної 
терапії. Це передбачає інтеграцію викладення з цими дисциплінами та формування умінь 
застосувати знання в процесі подальшого навчання і професійної діяльності. Вивчення 
анестезіології та ІТ  надає можливість отримати практичні навички та формувати 
професійні вміння для діагностики та надання невідкладної медичної допомоги та 
проведення інтенсивної терапії при певних патологічних станах та в період догляду за 
хворими._______________________________________________________________________________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Анестезіологія та інтенсивна терапія» -  це 
підготовка студента лікувального, педіатричного або медико-профілактичного 
факультету умінням надання невідкладної допомоги при екстремальних і невідкладних 
станах,які зустрічаються в медичній практиці, зокрема в практиці лікаря-психолога і
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впливають на розвиток психоемоційного стану, що ускладнюють критичну ситуацію і 
сприяють виникненню посттравматичних стресових розладів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Анестезіологія та інтенсивна 
терапія» є:
® Володіти методами діагностики порушень життєво-важливих функцій організму 

при критичних станах, які виникають при травмах, техногенних катастрофах, 
отруєннях, ускладненнях соматичної патології та надання невідкладної допомоги .

® Трактувати основні клініко лабораторні показники порушень життєво важливих 
функцій організму пацієнтів різних вікових груп.

® Засвоїти та використовувати основні принципи організації невідкладної допомоги 
потерпілим, їх транспортування, моніторингу при техногенних та природних 
катастрофах, масових уражень.

_________________________ 4. Результати навчання (компетентності)_________________________
В результаті вивчення дисципліни «Анестезіологія та інтенсивна терапія» студенти повинні:

ЗНАТИ:
• Анатомо-фізіологічні особливості різних вікових груп пацієнтів.
© Патофізіологічні,біохімічні зміни в організмі при критичних станах.
• Основні фармакологічні препарати та речовини, які застосовуються при

невідкладних станах.
® Шкали оцінки важкості пацієнта APACHE -2 , SOFA , ISS , RIFLE.
© Вірогідні ускладнення анестезії, її вплив на психоемоційний стан.
• Основні невідкладні стани, що зустрічаються в практиці лікаря: в хірургії,

травматології, неврології, терапії, педіатрії.

УМІТИ:
® Оцінювати стан пацієнта, діагностувати термінальни стани, клінічну смерть.
® Оцінювати і трактувати клініко-лабораторні та інструментальні обстеження,

рентгенограми, дані неінвазивного моніторингу.
• Проведення серцево-легеневої реанімації (закритий масаж серця), методику

дефібриляції у пацієнтів різних вікових груп.
® Вмити проведення відновлення прохідності дихальних шляхів, методів штучної 

вентиляції легень на до шпитальному та шпитальному етапі надання невідкладної 
допомоги;

в Обґрунтувати вибір фармакологічних препаратів та речовин для надання 
невідкладної допомоги при шоках, дихальній недостатності, отруєннях.

• Засвоїти тактику підготовки пацієнта для оперативного втручання під загальною та
регіональною анестезією.

ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКОВИХНАВИЧОК ДЛ Я МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
1. забезпечення прохідності дихальних шляхів;
2. інтубації трахеї на манекені;
3 . проведення штучної вентиляції легенів найпростішими методами (“рот до 
рота”, “рот до носа”);
4. проведення штучної вентиляції легенів мішком Амбу та за допомогою 8- 
подібної трубки;
5. технікою проведення непрямого масажу серця;
6. технікою проведення дефібриляції серця;
7. розрахунком та методами корекції добового водного балансу;



8. розрахунком дефіцити та методами корекції основних електролітів (калію, 
натрію, хлору);
9. визначенням виду розладів кислотно-лужного стану (КЛС) та їх корекції.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 90
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття 40
Самостійна робота 40

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

ІХ-Х 222 М едицина 5 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
заня
ття

Літерату
ра

Завдання 
, ГОД.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

М ОДУЛЬ 1
Змістовний модуль 1

ТЕМА 1. Серцево-легенева і церебральна 
реанімація

ПЗ 1-9,
12

Робота на 
парах 
4 год.

8,8 Згідно
розкладу

ТЕМА 2. Загальні та клінічні питання 
анестезіології.

ПЗ 1-9, 12, Робота на 
парах 
4 год.

8,8 Згідно
розкладу

Змістовний модуль 2
ТЕМА 3. Основи діагностики та корекція 
порушень водно-електролітного обміну і 
кислотно-основного стану

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
2 год.

8,8 Згідно
розкладу

ТЕМА 4. Г остра дихальна недостатність -  
загальні питання

ПЗ 1- 9 Робота на 
парах 
2 год.

8,8 Згідно
розкладу

ТЕМА 5. Гострі порушення кровообігу. 
Шок.

ПЗ 1-9, 12 Робота на 
парах 
4 год.

8,8 Згідно
розкладу

ТЕМА 6. Гострі отруєння
ПЗ 1-9, 11 Робота на 

парах 
2 год.

8,8 Згідно
розкладу

Змістовний модульЗ
ТЕМА 7. Інтенсивна терапія захворювань, 
що супроводжуються гострою дихальною 
недостатністю

ПЗ 1- 9, 
10,12,13

Робота на 
парах 
2 год.

8,8 Згідно
розкладу

ТЕМА 8. Гостра ниркова та печінкова 
недостатність

ПЗ 1-9,12, 13 Робота на 
парах 
4 год.

8,8 Згідно
розкладу

ТЕМА 9. Коматозні стани. Травматичні 
ушкодження.

ПЗ 1-
9,10,12

Робота на 
парах 
4 год.

8,8 Згідно
розкладу



Контрольне заняття: 
модульний контроль: 
теоретичної підготовки 
практичної підготовки

підсумковий ПЗ - 11,12 Робота на 
парах 
2 год.

Згідно
розкладу

Диф.залік
6. Система оцінювання курсу

Загальна 
єистема 
оцінюван 
ня курсу

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 
посл ідовностей , з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної 
евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф. заліку 
(усно і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
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 модульного 
контролю.
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-
бал
ьна
шка
ла

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 1 19 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 1 14 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 1 13 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 1 1 1 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 1 10 4,04 97 3,49 84 Недостатньо



4,54
4,5

109 3,99
108 3,95

96
95

3,45
3,41

83
82

Менше
З

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала
«5»
«4»
«З»

Бальна шкала
70-80
60-69
50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не ме^нше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не 
менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) ( Таблиця 2).

Вимоги
до
підсумков
ого
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за
схемою:
«2» - 0-49 балів;
«З» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичн 
і заняття Модуль

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6
Сума - 120 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів)________________

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах
Реферат 15

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, тести, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль.________________________

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних 
робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених 
навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат;



несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого
теоретичного і практичного матеріалу._______________________________________________________

________________________________8. Рекомендована література_______________________________
Базова:

1. Анестезіологія та інтенсивна терапія. За ред. Ф.С. Глумчера та співав. Підручник для 

ВНЗ III-IV рівнів акредит. К.: Вища школа, 2010 р. -  310 с.

2. Анестезиология и интенсивная терапия. Под ред. Ф.С. Глумчера и соавт. Учебник для 

ВУЗ III-IV уровней акредитации (на русском языке). К.: Вища школа, 2010 г. -  384 с.

3. Anesthesiology and intensive саге. За ред. Ф.С. Глумчера та співав. Підручник для ВНЗ 

III-IV рівнів акредит^(англійською мовою) К.: Вища школа, 2010 р. -  312 с.

Допоміжна
4. Политравма: хирургия, травматология, анестезіологія и интенсивная терапия.Под 

ред..Ф.С. Глумчера, П.Д.Фомина, Е.Г.Педаченка и др.,- К.:ВСИ» Медицина»,2012-736 

с.

5. Морган Дж.Э., Михаил М. С. Клиническая анестезиология. Том 1-3, Москва. Геотар. 

2010 год. - 396 с.

6. Инфузионная терапия при критических состояниях. Под ред. В.В. Суслова. -  К.: 

Логос, 2010 -  274 с.

7. Анестезиология. Под ред..А.Р.Айткенхена, Г.Смита, Д.Дж. Роуботама; пер.с англ..под 

ред..М.С. В етш евой .-М .:000  «Рид Елсивер», 2010р. -848 с.

8. Невідкладна медична допомога. За ред. Ф.С. Глумчера, К.: - 2006 р. -  632 .

9. Анестезиология и интенсивная терапия в педиатрии. Под ред. Дж. Грегори: пер. с англ. 

М.: 2 0 0 7 -1 2 8 4  с.

10. Інгаляційна анестезія севофлюраном: методичні рекомендації. О.М . Клигуненко, 

Ф.С.Глумчер, С.В.Болтянський, О.О.Власов, В.В.Халімончик. К и їв -2014 .-34  с.

11. Посттравматичний стрес: теорія і практика психологічної реабілітації та лікування. 

Литвинова Л.В., Ярославська С.М. Методичні рекомендації. -  К.:2007 р. -  102с.

12. Політравма у дітей. Посібник. За ред.. Левицысий А.Ф., Притула В.В., Бензар І.М., 

Ярославська С.М. -  К.: 2014р. -  200с.

13. І.П. Ш лапак, М.М.Пилипенко. Посібник із проведення респіраторної підтримки- 

К.:Логос,2003.-136 с.

Підпис викладача


