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ЗМІСТ КУРСУ
з 15.10.2020 р. до кінця І семестру
№
заняття
7

8

Назва розділів і тем

КільТип
Календарні
кість
уроку строки вивгодин
чення тем
Розділ 1. Основи медичних знань і домедичної допомоги
Практи
19.10.20
ТЕМА 4. Загальні поняття про
чна
травму. Механізм травми
Практична робота №5
робота
Домедична допомога при основних
ознаках травм грудної клітки, голови,
живота та скелетно-м’язевої системи
ТЕМА 5. Надання домедичної
допомоги при кровотечах
1.Види кровотеч, загальні засади
допомоги під час кровотеч.
Практична робота №6. Алгоритм дій у
разі капілярних, носових, внутрішніх
та зовнішніх кровотеч

2

Лекція,
практи
чна
робота

26.10.20

Завдання для
студентів
Методичні
рекомендації.
до виконання
практ. роботи

1, ст 92-102
Методичні
рекомендації.
до виконання
практ. роботи

9

Практична робота № 7 Техніка
застосування прямого тиску на рану та
тиску на судини, зупинення кровотечі
коловим перетягуванням кінцівки,
техніка накладання турнікета на верхні
та нижні кінцівки

2

Практи
чна
робота

2.11.20

Методичні
рекомендації.
до виконання
практ. роботи

2

Лекція

9.11.20

2, ст. 6-25

2

Практи
чна
робота

16.11.20

Методичні
рекоменд.до
виконання
практ. роботи

Методичні
рекоменд.до
виконання
практ. роботи
2,Ст. 48-52

Розділ 4.Міжнародне гуманітарне право
(МГП) про захист цивільного населення

10

ТЕМА 6.Основні положення МГП,
застосування МГП
Історія виникнення МГП як галузі
міжнародного публічного права, захист
цивільного населення, природного
середовища та установ і споруд, які
знаходяться під захистом МГП
Розділ 3. Основи медичних знань і
домедичної допомоги

11

ТЕМА 7.Домедична допомога при
опіках, тепловому та сонячному
ударі, обмороженні, електротравмах,
утопленні
Опіки, характеристика, види, домедична
допомога
Практична робота№8.
Домедична допомога при термічних опіках

12

Практична робота № 9Алгоритм
домедичної допомоги постраждалому
від невідомої хімічної речовини

2

Практи
чна
робота

23.11.20

13

Тепловий та сонячний удар,
обмороження, ураження електричним
струмом. Домедична підготовка
постраждалому при утопленні
Практична робота №10. Алгоритм дій
при обмороженні та утопленні

2

Лекці
я

30.11.20

2

Практи
чна
робота

7.12.20

15

Тема8.Отруєння. Домедична
допомога при отруєннях, укусах
комах, змій та диких тварин
1.Основні ознаки та класифікація
отруєнь, загальні принципи надання
домедичної допомоги при отруєннях.
2.Особливості отруєння нейротропними
препаратами , алкоголем та никотином.
Практична робота №11 Домедична
допомога при отруєннях, укусах комах,
змій та диких тварин.

2

Лекція,
практи
чна
робота

14.12.20

Методичні
рекомендації.
до виконання
практ. роботи
2, ст. 56-73
Методичні
рекомендації.
до виконання
практ. роботи

16

Практична робота №12. Моделювання на
фантомі усіх необхідних дій допомоги

Практи
чна

21.12.20

Методичні
рекомендації.

14

17

потопельнику після витягнення його з води
послідовно у чотирьох можливих станах
Алгоритм дій домедичної допомоги при
оруєнні нейротропними препаратами та
алкоголем.

1 .

робота
Лекція

28.12.20

до виконання
практ. роботи
2, ст. 104-118

Рекомендована література
основна

1. Гудима А.А. Захист Вітчизни. Основи медичних знань(рівень стандарту)
підручник для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти/ Гудима А.А. ,
Пашко К.О – Тернопіль: Вид-во Астон 2018
2. Лелека А.В. Захист Вітчизни. Основи медичних знань(рівень стандарту):
підручник для 10-11 кл. закладів загальної середньої освіти / Лелека А.В.,
Бахтій, Винограденко Г.П.: Абетка, 2018.
додаткова
3. Чуприна О.В. Основи медичних знань(рівень стандарту): підручник для
студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. Видавець Паливода А.В.,2016.1 / Чуприна

О.В.,Гищак Т.В, Долинна О.В- Київ, Видавець Паливода.А.В., 2016р.

