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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Екстрена і невідкладна медична допомога
Викладач (-і) Нам’ятов О.В
Контактний телефон викладача 066 790 79 46
E-mail викладача Namyatov 1950@grnail.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 90 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання Namyatov 1950@ginail.com
Консультації Немає за програмою

2. Анотація дисципліни
Е кстрен а і н ев ідкладн а м ед и ч н а  д оп ом ога  -  м ед и ч н а ди сц ип лін а, яка  вивчає орган ізац ій н о -п равові засади  створення, 

ф ункц іонування і розвитку  си стем и  ек стрен о ї м ед и ч н о ї доп ом оги  в У країн і, а також  п ідготовки  кадрів, щ о сп онукало  до  
розроб ки  ти пових н авчальн и х  п рограм  і вн есен н я  ди сц и п л ін и  "Е кстрена і н евідкладн а м ед и ч н а  доп ом ога" у п ідготовку
студентів  на дод ип лом н ом у  та  п ісл яди п л ом н ом у  рівнях.________________________________________________________________________

О сновна увага зосередж ен а на п ерви нн ом у та  вторинном у обстеж енні хворого  або п остраж далого  бригадою  екстреної 
(ш видкої) м едичної доп ом оги  на м ісц і под ії і в процесі евакуац ії постраж далого  (хворого) на госпітальний  етап. Н а основі
протоколів з м едицини  н евідкладн их  стан ів  необхідно реал ізувати  їх в ході л ікування.________________________________________

_______________________________ 3. Мета та завдання навчальної дисципліни_______________________________
Мета вивчення дисципліни «Екстрена і невідкладна медична допомога»:

- діагностування невідкладних станів: за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі та ін.), в умовах нестачі інформації та 
обмеженого часу, використовуючи стандартні методики огляду та дані можливого анамнезу, знання про людину, її органи та системи, 
дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обгрунтованого рішення та оцінки стану людини поставити 
діагноз;
проведення лікувально-евакуаційних заходів: в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної 
евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення, організовувати проведення лікувально-евакуаційних 
заходів серед населення і військовослужбовців;
визначення тактики надання екстреної медичної допомоги: за будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи, 
дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обгрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного 
стану в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем визначити тактику надання екстреної медичної допомоги.

Основні завданнями вивчення дисципліни «Екстрена і невідкладна медична допомога»: 
уміти діагностувати, визначати тактику лікування та надання екстреної медичної допомоги відповідно до існуючих протоколів з 
медицини невідкладних станів у межах виділеного на підготовку бюджету годин: 

асфіксія
гіпертонічний криз
гостра дихальна недостатність
гостре отруєння
електротравма
зовнішні кровотечі
зупинка кровообігу і дихання, коми
набряк гортані, набряк Квінке
непритомність
переохолодження
утоплення
шоки.

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчен ня  ди сц и п л ін и  “Е кстрен а і невідкладн а м ед и ч н а д о п о м о га” згідно  з вим огам и  освітньо- 

п роф есійн о ї програм и студен ти  повинні:
ЗН А ТИ :

>  д іагностування н евідкладн и х  стан ів;
>  проведення л ікувальн о-евакуац ій н и х  заход ів : в ум овах  н адзви ч ай н о ї ситуації, у  т.ч . воєн ного  стану;
>  визн аченн я такти ки  н адан ня  ек стрен о ї м ед и ч н о ї доп ом оги  за будь-яких обстави н;
>  н адан ня екстрено ї м ед и ч н о ї доп ом оги : за  будь-яки х  обставин;
>  послідовн ість д ій  бри гад  ек стрен о ї м ед и ч н о ї доп ом оги  у випадку  м асови х  ураж ень.

У М ІТИ :
'Ґ Робити  висновки  при д іагн остуван н і н евідкладн их  станів.
'Ґ В изначати  тактику  надання ек стрен о ї м ед и ч н о ї допом оги .
У  Т рактувати  клю чові питання закон одавчи х  актів і норм ативних докум ен тів  із питань екстрен о ї і н евідкладн ої 

м едично ї допом оги .
■/ Робити  висн овки  про н аявн ість  н евідкладн ого  стану у п оранен ого , хворого , постраж далого .
^  П оясн ю вати  вим оги  до  ек стр ен о ї і н ев ідкл адн о ї м ед и ч н о ї доп ом оги  при р ізн и х  поранен н ях , хворобах, нещ асних 

випадках.
П Е Р Е Л ІК  О БО В  ’Я З К О В И Х  П Р А К Т И Ч Н И Х  Н А В И Ч О К

1. Застосовувати  алгори тм  А \Ф и  для визн аченн я  стану притом ності.
2. Застосовувати  ш калу  ком Г лазго . *
3. В иявляти  небезпечн і ф актори  м ісця п ригоди , число п остраж далих.
4. Робити  С Л М Р відп овідн о  до існ ую чи х п ротоколів.
5. Робити  п ервинний  (А В С ) і в тори н н и й  огляд  пацієнта.___________________________________ ___ ______________________________ -

mailto:1950@grnail.com
mailto:1950@ginail.com


6. Надати екстрену медичну допомогу відповідно до існуючих протоколів з медицини невідкладних станів.
7. Оволодіти навичками діагностики невідкладних станів на місці події у складі бригади екстреної медичної допомоги 

(лідер, учасник) та відділенні екстреної медичної допомоги багатопрофільної лікарні.
8. Навчитися розпізнавати невідкладні стани у роботі лікаря-стоматолога амбулаторії загальної практики -  сімейної 

медицини, поліклініки, відділення стаціонару.
9. Опанувати організаційними принципами надання екстреної медичної допомоги і випадку надзвичайних ситуацій 

мирного часу.
10. Проводити медичне сортування постраждалих.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин - 90
Лекції 10
Практичні заняття 20
Самостійна робота 60

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий
IX 221 Стоматологія 5 Нормативний

Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття Література Завдання,

год.
Вага

оцінки
.Термін

виконання
Змістовний модуль 1

Організація надання екстреної і невідкладної медичної 
допомоги в Україні. Початкові дії медичних працівників у 
випадку невідкладного стану пацієнта.

Лекція
1

1,4,6,8,9 Письмова
самостійна

робота
(індивідуальні

завдання)
6 год.

10-15 Згідно розкладу

Сучасні засоби забезпечення прохідності дихальних 
шляхів і штучної вентиляції легень у дорослих.

Лекція
2

1,4,6,8,9 Письмова
самостійна

робота
(індивідуальні

завдання)
6 год.

10-15 Згідно розкладу

Зупинка кровообігу та дихання. Технологія надання 
екстреної медичної допомоги дорослим.

Лекція
3

1,4,6,8,9 Письмова
самостійна

робота
(індивідуальні

завдання)
6 год.

10-15 Згідно розкладу

Діагностика і лікування невідкладних станів на місці 
події. Екстрена медична допомога при механічних травмах.

Лекція
4

1-9 Письмова
самостійна

робота
(індивідуальні

завдання)
6 год.

10-15 Згідно розкладу

Екстрена медична допомога при масових ураженнях. Лекція
5

1-9 Письмова
самостійна

робота
(індивідуальні

завдання)
6 год.

10-15 Згідно розкладу

Організація надання екстреної і невідкладної 
медичної допомоги в Україні. Початкові дії медичних 
працівників у випадку невідкладного стану пацієнта. 
Порядок надання невідкладної медичної допомоги 
постраждалим та хворим на догоспітальному етапі. 
Порядок надання невідкладної медичної допомоги 
постраждалим та хворим на догоспітальному етапі. 
Первинне обстеження. Вторинне обстеження.

ПЗ 1 1,2,4,6,8,9 Робота на 
парах 
6 год.

40 Згідно розкладу

Сучасні засоби забезпечення прохідності дихальних 
шляхів і штучної вентиляції легень у дорослих.

Зупинка кровообігу та дихання. Технологія надання 
екстреної медичної допомоги дорослим.

ПЗ 2 1-9 Робота на 
парах 
6 год.

40 Згідно розкладу

Екстрена медична допомога при масових ураженнях. 
Діагностика та лікування невідкладних станів па місці події. 
Екстрена медична допомога при механічних травмах.

ПЗЗ 1-9 Робота на 
парах 
6 год.

40 Згідно розкладу

Диференційний залік ПК 1-9 Тести 
2 год.

80 Згідно розкладу

6. С истем а оціню вання курсу
Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється па 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;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, «незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у 
журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успіш ності н авчанн я 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. П ерерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну ш калу (для дисциплін, що заверш ую ться

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

М аксим альна к ільк ість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю засвоєння студентом знань , становить 
80 балів.

Т аблиця 2. Ш кала оціню вання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінюван 
ня

підсумков
ого контролю  вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 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 підсумкового 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.

У варіанті 40 тестових питань, правильно відповів студент 30. 80/40x30= 60 балів. За схемою, що вище зазначена, цей бал 
відповідає «З». _________  ____________
Практичні заняття Модуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1

Т1-3 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



оп итуванн я, тести , перевірка  реф ератів ), результатів  складання за зм істовий  
м одуль.

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
О рган ізац ія  навчального  п роц есу  зд ій сн ю ється  із застосуванн ям  Є вроп ей сько ї креди тн о-тран сф ерн о ї систем и  (Є К Т С ) 
оц іню вання усп іш н ості студен тів . Зараховую ться  бали , набрані при поточн ом у  оп итуванн і, сам остійн ій  роботі та  бали 
п ідсум кового  контролю . П ри ц ьом у  о б о в ’язково  враховується  присутн ість студен та на зан яттях  та його активність  під час 
практи чн и х робіт. Н едоп устим о: п ропуски  та зап ізн ен н я  на заняття; користування м обільним  телеф он ом , планш етом  чи 
інш им и м обільним и  п ри строям и  п ід  час зан яття  (крім  випадків , п ередбачен их н авчальн и м  планом  та м етодичним и 
реком ен дац іям и  викладача); сп исуванн я  та  п лагіат; н есвоєчасн е виконання п оставлен ого  завдання, наявність
н езадовільн их оц інок за  50%  і б ільш е зданого  теорети чн ого  і п ракти чн ого  м атеріалу.__________________________
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