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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

26 «Цивільна безпека» 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

263 

«Цивільна безпека» 
(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – написати 

реферат на обрану тему. 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

3-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

16 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання:  

- год. 

Вид контролю: екзамен   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

         Метою викладання навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних 

ситуацій та катастроф» є  надати основні теоретичні поняття про організацію 

захисту населення і територій за умов надзвичайних ситуацій, першу медичну 

допомогу постраждалим при надзвичайних ситуаціях. 

    Завданням дисципліни вивчення дисципліни «Медицина надзвичайних 

ситуацій та катастроф» є сформувати у студентів систему знань про види аварій 

та катастроф, види медичної допомоги та послідовність у наданні медичної 

допомоги і лікуванні потерпілих. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати : 

– загальні відомості про види аварій та катастроф; 

– джерела первинної інформації в закладі охорони здоров’я про 

виникнення НС та її медико-санітарні наслідки; 

– зони суворого протиепідемічного режиму. 

уміти :  

   – проводити невідкладні заходи першої лікарської допомоги;  

   – припинити зовнішню кровотечу; 

   – усунути гостру дихальну недостатність; 

   – промити шлунок за допомогою зонда в разі попадання отруйних 

речовин у шлунок. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

       Змістовий модуль 1. Організація медичного забезпечення населення за 

умов надзвичайних ситуацій. 

       Тема 1. Організація захисту населення і територій за умов надзвичайних 

ситуацій.   

        Медичний захист. Біологічний захист. Радіаційний і хімічний захист. 

Характеристика засобів колективного, індивідуального та медичного захисту. 

        Тема 2. Надзвичайні  ситуації природного, техногенного та соціально-

політичного характеру, їх медико-санітарні наслідки.  

        Техногенні та природні процеси можуть призвести до виникнення аварій, 

катастроф і, як наслідок їх, до надзвичайної ситуації на окремому об’єкті чи 

території. Загальна характеристика аварій, катастроф та надзвичайних ситуацій. 

        Тема 3. Аварії на радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-санітарні 

наслідки.  

          В залежності від масштабів розповсюдження радіонуклідів в навколишнє 

середовище та радіаційних наслідків виділяють наступні види аварій на 

реакторах: локальні аварії, при яких вихід РР обмежений межами аварійного 

енергоблоку або виробничими приміщеннями радіаційно небезпечних 

об’єктів; місцеві аварії, при яких вихід РР обмежений спорудами АЕС та 

розміщеною поблизу територією; загальні аварії, при яких РР 

розповсюджуються за межі АЕС. 
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        Тема 4.  Перша медична допомога постраждалим при надзвичайних 

ситуаціях.  

        Основною метою першої медичної допомоги є рятування життя 

постраждалих, усунення дії уражаючих факторів, попередження чи зменшення 

тяжких ускладнень і як найшвидша евакуація з місця пригоди. Світова 

статистика свідчить, що через 1 годину після ураження гине 40 % тяжко 

постраждалих, що не отримали першої медичної допомоги, через 3 години – 

60%, через 6 годин – 90 %. Завдання першої медичної допомоги.  

         Тема 5. Види і обсяги медичної допомоги.  

          Вид медичної допомоги – це перелік лікувально-профілактичних заходів, 

що надається при ураженнях і захворюваннях людей шляхом само- та 

взаємодопомоги або медичними працівниками в осередку ураження і на етапах 

медичної евакуації. Вид медичної допомоги визначається місцем надання, 

підготовкою осіб, що її надають, наявністю відповідного оснащення. 

        Тема 6. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення за 

умов надзвичайних ситуацій.  

         В системі медицини катастроф лікувально-евакуаційне забезпечення 

(ЛЕЗ) є одним з основних і найбільш трудомістких видів діяльності з охорони 

здоров’я під час ліквідації медичних наслідків у надзвичайних ситуаціях, 

спрямованих на охорону й відновлення здоров’я населення, зменшення 

кількості летальних випадків та інвалідності серед уражених.  

         Тема 7. Поняття карантину і обсервації та організація режимно-

обмежувальних заходів.  

         Після встановлення факту наявності осередку бактеріологічного 

зараження запроваджуються режимно-обмежувальні заходи. Під цими 

термінами слід розуміти систему державних заходів, яка включає режимні, 

адміністративно-господарські, протиепідемічні, санітарні та лікувально-

профілактичні заходи, котрі спрямовані на локалізацію та ліквідацію 

епідемічних осередків.  

          Тема 8. Організація роботи інфекційного стаціонару в осередках 

особливо небезпечних інфекцій.  

          У разі виникнення великих спалахів доцільно на основі тимчасових 

інфекційних стаціонарів або потужних лікарень розгорнути спеціалізований 

стаціонар або відділення, які будуть виконувати функції сортувально-

евакуаційних. Їх потрібно оснастити апаратурою та обладнанням для 

проведення експрес-досліджень й укомплектувати найбільш кваліфікованими 

та підготовленими кадрами спеціалістів. У всіх стаціонарах необхідно 

передбачити розгортання дитячих відділень (палат). 

         Тема 9. Планування заходів медичного забезпечення населення при НС. 

         Ефективне планування медико-санітарного забезпечення населення за 

умов НС можливе при доскональному володінні ситуацією в закладі, регіоні, 

знанні вимог правових, нормативних та директивних документів щодо 

організації медико-санітарного забезпечення населення за умов НС. Загальна 

характеристика основної мети планування. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб ін

д 

с.р.  л п ла

б 

ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організація медичного забезпечення населення за 

умов надзвичайних ситуацій. 

Тема1.  Організація 

захисту населення і 

територій за умов 

надзвичайних 

ситуацій.   

7 1 1   5 7 1 1   5 

Тема 2. Надзвичайні  

ситуації природного, 

техногенного та 

соціально-

політичного 

характеру, їх медико-

санітарні наслідки.  

7 1 1   5 7 1 1   5 

 Тема 3. Аварії на 

радіаційно-

небезпечних 

об’єктах, їх медико-

санітарні наслідки.  

8 2 1   5 10     10 

Тема 4. Перша 

медична допомога 

постраждалим при 

надзвичайних 

ситуаціях.  

8 2 1   5 12 1 1   10 

Тема 5. Види і 

обсяги медичної 

допомоги.  

9 2 2   5 12 1 1   10 

Тема 6. Організація 

лікувально-

евакуаційного 

забезпечення 

населення за умов 

надзвичайних 

ситуацій. 

9 2 2   5 11  1   10 

Тема 7. Поняття 

карантину і 

обсервації та 

організація 

14 2 2   10 10     10 
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режимно-

обмежувальних 

заходів. 

Тема 8. 
Організація роботи 

інфекційного 

стаціонару в 

осередках особливо 

небезпечних 

інфекцій. 

14 2 2   10 11  1   10 

Тема 9. 
Планування заходів 

медичного 

забезпечення 

населення при НС. 

14 2 2   10 10     10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

90 16 14   60 90 4 8   80 

Усього годин 90 16 14   60 90 4 6   80 

                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Організація захисту населення і територій за умов 

надзвичайних ситуацій. 

1 

2 Надзвичайні  ситуації природного, техногенного та 

соціально-політичного характеру, їх медико-санітарні 

наслідки. 

1 

3 Аварії на радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-

санітарні наслідки. 

2 

4 Перша медична допомога постраждалим при 

надзвичайних ситуаціях. 

2 

5 Види і обсяги медичної допомоги. 2 

6 Організація лікувально-евакуаційного забезпечення 

населення за умов надзвичайних ситуацій. 

2 

7 Поняття карантину і обсервації та організація режимно-

обмежувальних заходів. 

2 

8 Організація роботи інфекційного стаціонару в осередках 

особливо небезпечних інфекцій. 

2 

9 Планування заходів медичного забезпечення населення 

при НС. 

2 

 Усього 16 

 



8 

 

  

                                            6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

3    

 Усього    

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Організація захисту населення і територій за умов 

надзвичайних ситуацій. 

5 

2 Надзвичайні  ситуації природного, техногенного та 

соціально-політичного характеру, їх медико-санітарні 

наслідки. 

5 

3 Аварії на радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-

санітарні наслідки. 

5 

4 Перша медична допомога постраждалим при 

надзвичайних ситуаціях. 

5 

5 Види і обсяги медичної допомоги. 5 

6 Організація лікувально-евакуаційного забезпечення 

населення за умов надзвичайних ситуацій. 

5 

7 Поняття карантину і обсервації та організація режимно-

обмежувальних заходів. 

10 

8 Організація роботи інфекційного стаціонару в осередках 

особливо небезпечних інфекцій. 

10 

9 Планування заходів медичного забезпечення населення 

при НС. 

10 

 Разом  60 

 

  8. Індивідуальне завдання –  написати реферат на обрану тему. 
 

9. Методи навчання – методи проектного та проблемного навчання, методи 

показу, розказу, наочні. 

      Діяльність студента: 

–  слухання лекцій; 

–  виступ з повідомленням на практичному занятті; 

– виголошення доповіді на практичному занятті; 

– участь у дискусії на  практичних заняттях; 

– самостійне конспектування додаткової літератури та її аналіз. 
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10. Методи контролю – традиційні та тестові контрольні роботи для 

оперативного, поточного, підсумкового контролю, усне опитування, виконання 

залікового індивідуального завдання.  

 

                                                              
11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
для екзамену 

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовний модуль №1           

         20 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

 

10 10 10 10 8 8 8 8 8 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Антонова О. І. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій та катастроф» / О. І. 

Антонова. –  Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. – 35 с.  
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2. Антонова О. І. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій та катастроф» / О. І. Антонова. 

–  Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. – 20 с.  
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