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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни «Долікарська допомога при невідкладних станах» 
2021 – 2022 н.р.  

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський)  
Галузь знань – 22 Охорона здоров’я  
Спеціальність – 227 Фізична терапія, ерготерапія 
Освітня програма – Фізична терапія, ерготерапія 
Загальний обсяг дисципліни – 4 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – вибіркова 
Інститут – фізичної культури і здоров’я 
Кафедра – фізичної терапії, ерготерапії 
Курс – 3; семестр – 6; вид підсумкового контролю – залік 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, практичні, консультації 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного 

викладу, дослідницький, аналітичний, індуктивний, дедуктивний, проекти, творчі 

завдання, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, 

рольові ігри, web-орієнтовані і мультимедійні технології 

Форми навчання: денна (дистанційна) 
Розподіл годин за видами робіт 
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Денна 3 6 120/4 48 22 – 20 - 78 – + - 

 
2. Викладачі 

Ружило Софія Василівна 

E-mail: doktor-0701@ukr.net 

Доктор медичних наук, доцент кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії 

Рогаля Юрій Львович 

E-mail: jurogala@ukr.net 

Cтарший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

 

 
3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання:  формування у студентів цілісної системи теоретичних знань, вмінь і навичок 

першої долікарської допомоги, що в екстремальних умовах і загрозливих для життя станах 

може врятувати життя людини і є складовою системи професійних компетентностей 

майбутнього фахівця  з фізичної терапії, ерготерапії; оволодіння основними методами і 

прийомами надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках, травмах, 

кровотечах, отруєннях і загрозливих для життя станах. 

Результати навчання:  

mailto:jurogala@gmail.com
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Здобувач вищої освіти повинен знати: 

- поняття зупинки кровообігу і дихання; загальні основи серцево-легеневої реанімації, коли її 

потрібно проводити, правила власної безпеки при проведенні реанімаційних заходів, тривалість  

її проведення; 

- поняття асфіксії, причини її виникати і надання допомоги пацієнту до приїзду швидкої 

допомоги; 

- причини виникнення гострої дихальної недостатності, види дихальної недостатності. 

- при яких патологічних станах буває гостра затримка сечовипускання; 

- симптоми гострої серцевої недостатності і причини її розвитку у пацієнта; 

- ознаки гострого фізичного перенапруження; коли такий стан може розвиватись; 

- симптоми епілептичного нападу, при якій патології може викланикати. Що таке судомний 

синдром, чим відрізняється від епілептичного нападу. 

- ознаки зовнішньої кровотечі, види  кровотеч; 

- поняття непритомності, колапсу, коми; основні причини їх виникнення; 

- види алергічних реакцій; поняття набряку Квінке, анафілактичного шоку; 

- ознаки теплового удару; що потрібно знати про опіки; 

- причини переохолодження, основні симптоми переохолодження; 

- поняття утоплення, види утоплення, долікарська допомога при утопленні; 

Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

- надавати долікарську невідкладну допомогу при  втраті свідомості, за необхідності, провести 

реанімаційні заходи; 

- запідозрити у пацієнта асфіксію і надати першу допомогу до приїзду швидкої допомоги; 

- діагностувати гостру дихальну недостатність і надати долікарську допомогу; 

- швидко зорієнтуватися при підозрі на гостру серцеву недостатність і надати долікарську 

допомогу; 

- за наявності симптомів алергії запідозрити розвиток набряку Квінке чи анафілактичного шоку 

і, за можливості, допомогти пацієнту до приїзду швидкої допомоги; 

- надати першу допомогу при переохолодженні чи тепловому ударі; 

- надати долікарську допомогу при утопленні. 

Компетентності: 

загальні: 

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

- навички міжособистісної взаємодії; 

- здатність працювати в команді; 

фахові: 

 

- здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх корекції 

придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії;  

- здатність враховувати медичні, психолого-педагогічні, соціальні аспекти у практиці фізичної 

терапії, ерготерапії; 

- здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну 

діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, неврології та 

нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях медицини; 

- здатність виконувати базові компоненти обстеження у фізичній терапії та/або ерготерапії: 

спостереження, опитування, вимірювання та тестування, документувати їх результати; 

- здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та пояснювати 

зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії; 

- здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії;  

- здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта; 

- здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та 

ерготерапії. 
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Пререквізити дисципліни: теоретичною  базою  вивчення  дисципліни є набуті  знання і 

навички з навчальних дисциплін «Основи фізичної терапії та ерготерапії», «Біологія та основи 

генетики», «Функціональна анатомія людини», «Пропедевтика внутрішніх хвороб», 

«Фізіологія  людини та рухової активності», «Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях 

діяльності внутрішніх органів», «Основи травматології та ортопедії (за професійним 

спрямуванням», «Основи неврології та нейрохірургії (за професійним спрямуванням)», 

«Патологічна анатомія та фізіологія». 

Постреквізити дисципліни: набуті під час вивчення «Долікарської допомоги при 

невідкладних станах» знання і вміння будуть застосовуватись студентами під час проходження 

клінічних практик.    

 
4. Програма дисципліни 

Зміст основних розділів дисципліни 

Тема 1. Організація надання долікарської допомоги. Непритомність, колапс, кома, 

шок. Види, стадії, ознаки. Невідкладна допомога. Визначення понять - непритомність, 

колапс, кома, шок. Причини виникнення. Клінічні прояви наведених станів. Можливі 

ускладнення. Основні принципи і заходи невідкладної долікарської допомоги. 

Тема 2. Термінальні стани, зупинка кровообігу і дихання, реанімація. Поняття про 

термінальний стан, його стадії (передагонія, агонія, клінічна смерть, біологічна смерть) та 

характеристика. Долікарська медична допомога при зупинці дихання та кровообігу. Показання 

та проведення реанімації та підготовка потерпілого до її проведення. Методика виконання 

штучної вентиляції легень, непрямого масажу серця. Поняття смерті, «види» смерті: клінічна, 

соціальна, біологічна.  

Тема3.  3овнішня  кровотеча. Кровотеча, види кровотечі. Ознаки артеріальної, 

венозної, капілярної та паренхіматозної кровотечі. Способи та правила зупинення зовнішньої 

кровотечі. Правила накладання джгута. Гостре недокрів'я. Засвоєння способів тимчасової 

зупинки кровотеч. Надання долікарської допомоги при носовій кровотечі, кровотечі з вуха, 

після екстракції (видалення) зуба. Перша долікарська допомога при внутрішніх кровотечах. 

Тема 4. Травматизм, рани. Травма і травматизм. Закриті ушкодження м'яких тканин 

(забій, розрив зв'язок, м'язів) їх основні відмінності. Синдром тривалого роздавлювання 

тканин. Рани. Види ран. Правила надання першої допомоги при пораненні голови, шлунка, 

грудної клітки. 

Тема 5. Вивихи, переломи кісток. Правила іммобілізації, накладання транспортних шин, 

іммобілізуючих пов'язок, створення певних положень постраждалим для транспортування до 

лікувального закладу. Перша допомога при вивихах і переломах. 

Тема 6.  Термічна травма. Опіки, тепловий удар, переохолодження і відмороження, їх 

класифікація, ступені, клінічні прояви, визначення площі і глибини ураження. Принципи 

надання першої долікарської допомоги при різному ступені ураження та при загальному 

перегріванні. Радіаційні опіки. Перша долікарська допомога при електротравмі, ураженні 

блискавкою. 

Тема 7. Невідкладні стани при захворюваннях внутрішніх органів. Перша 

долікарська допомога при гострому фізичному перенапруженні, гострій серцево-судинній 

недостатності. Гостра дихальна недостатність.  Долікарська допомога при епілептичному 

нападі, судомному синдромі, гострій затримці сечі.  

  Тема 8. Гострі алергічні стани. Невідкладна домедична допомога при кропив'янці, 

набряку Квінке, анафілактичному шоці.  
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Тема 9. Отруєння, укуси тварин. Перша долікарська допомога при отруєннях 

хімікатами, алкоголем, барбітуратами, грибами, при ботулізмі. Особливості надання першої 

долікарської допомоги при хімічних опіках шкіри, дихальних шляхів, стравоходу, шлунка, 

очей. Перша долікарська допомога при укусах тварин, в т.ч. хворих на сказ, отруйною змією та 

комахами. 

Тема 10. Утоплення. Види утоплень. Перша домедична допомога.  

 

Тематика практичних занять 

1. Непритомність, коллапс, кома, шок. 

2. Серцево-легенева реанімація, розв’язання ситуаційних задач  по темі. 

3. Зупинка зовнішньої кровотечі. 

4. Накладання пов'язок, транспортна іммобілізація. 

5. Допомога при травмах хребта, черепа, грудної клітки, живота. 

6. Допомога при підозрі на інфаркт міокарда, інсульт, гіпертонічний криз. 

7. Допомога при гострій дихальній недостатності, епілептичному припадку. 

8. Допомога при алергічних станах. 

9. Допомога при отруєннях, укусах тварин. 

10. Утоплення, перша долікарська допомога, розв’язання ситуаційних задач на дану тему. 

 
5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Заняття з дисципліни проводяться відповідно до розкладу занять в аудиторіях навчального  

корпусу №12 (Інститут фізичної культури і здоров’я) за адресою: вул. Театральна, 2  м. 

Дрогобич. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: під час проведення 

занять з дисципліни використовуються переносний мультимедійний проектор і екран для 

демонстрації лекцій, ноутбук з доступом до мережі Інтернет. 

 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться за потреби у часі, узгодженому з викладачем. 

 

7. Система оцінювання 

Контроль знань студентів з дисципліни здійснюється за результатами опитування на 

практичних заняттях, виконання самостійної письмової роботи та проведення співбесіди з 

лектором наприкінці семестру.  

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних  заняттях (60 

балів), за самостійну письмову роботу (30 балів), за співбесіду з лектором (10 балів).  

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 Семестр  VI 

Відповіді на практичних  заняттях 60 

Самостійна письмова робота  30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

Кожна усна відповідь студентів на практичному занятті оцінюється за чотирибальною 

шкалою (оцінками «5», «4», «3», «2»). Загальний бал (60 балів) відповідей на практичних 

заняттях обчислюється за формулою: 

, де 

Х – загальний бал відповідей на практичних заняттях упродовж семестру. 

К – максимальна кількість балів,  які студент може отримати на практичних заняттях у 

семестрі (60 балів),  

5

K

n

A
Х 
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А – сума усіх поточних оцінок при вивченні дисципліни у семестрі за чотирибальною 

шкалою: «5», «4», «3», «2», 

п – кількість цих оцінок (не менше трьох оцінок за семестр),  

 – середня оцінка за відповіді. 

Кількість балів Х заокруглюють до цілих. Якщо середня оцінка поточного контролю 

менша за 2.5, то Х = 0.  

Самостійна письмова робота (30 балів) передбачає виконання описових та (або) 

тестових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів виводиться шляхом оцінки 

якості виконаних завдань, що включає повноту розкриття питання та правильність виконання 

завдань. 

Співбесіда з лектором (10 балів).  

Результати поточного контролю у семестрі є основою для отримання заліку. Залік 

наприкінці семестру отримують студенти, що виконали всі види робіт, передбачені робочою 

програмою, та набрали не менше 60 балів.  

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 
Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах)  

Національна 

шкала 

оцінювання 

Оцінка з 

заліку  
Шкала ЕСТS 

Сумарна 

оцінка  
(в балах) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

90 -100 ―відмінно‖ 
―зараховано

‖ 
94-100 А Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

75-89 ―добре‖ 

87-93 В Дуже добре – вище 

середнього рівня з кількома 

помилками 
70-86 С Добре – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 

60-74 ―задовільно‖ 

63-69 D Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
50-62 Е Достатньо - виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

0-59 ―незадовільно‖ 

―не 

зараховано‖ 
40-49 FX Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 
0-39 F Незадовільно –необхідна 

серйозна подальша робота 

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

                                                8. Питання до заліку. 

 
1. Поняття «перша долікарська допомога», нещасний випадок. Значення наданої першої 

долікарської допомоги для збереження життя потерпілого і подальшого успішного лікування. 

2. Ознаки життя, смерті. Термінальні стани. 

3. Найпростіші способи легенево-серцевої реанімації, демонстрація, умови для успішного 

проведення, техніка ШВЛ та непрямого масажу серця. Критерії ефективності. 

4. Профілактика шоку (травматичного, опікового). 

5. Непритомність, коллапс, перша долікарська допомога. 

n

A
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6. Коматозний стан, долікарська допомога. 

7. Десмургія. Уявлення про перев’язувальний матеріал, пов’язки, перев’язки; доступні способи 

його знезараження. Правила накладання пов’язок. 

8. Рани: класифікація, ознаки, ускладнення. Уявлення про туалет рани (асептичні речовини, які 

застосовуються при цьому). 

9. Кровотечі зовнішні: ознаки, способи зупинки капілярних, венозних, артеріальних кровотеч. 

10. Кровотечі внутрішні: основні ознаки шлунково-кишкових кровотеч, кровотеч у черевну та 

плевральну порожнини, а також легеневої кровотечі. Долікарська допомога. 

11. Гостре недокрів’я. Допомога при ньому. 

12. Забої: ознаки, допомога. 

13. Розтягнення, розриви сухожилків, м’язів: ознаки, допомога. 

14. Вивихи: ознаки, допомога. 

15. Переломи кінцівок: відкриті та закриті. Особливості допомоги. 

16. Переломи хребта: визначення уражень спинного мозку. Допомога. 

17. Допомога при переломі ключиці, ребер.  

18. Допомога при відкритому пневмотораксі. 

19. Допомога при ушкодженні кісток таза та черепа.  

20. Допомога при струсі головного мозку. 

21. Ступені опіків, ознаки. Визначення площі опіку.  

22. Ознаки загального перегрівання організму і теплового удару.  Сонячний удар. Допомога 

при ньому. 

23. Ступені відморожень, ознаки. Ознаки загального замерзання. Допомога при відмороженнях 

і замерзанні. 

24. Ознаки хімічних опіків шкіри, стравоходу, шлунка. Допомога при них. 

25. Ознаки отруєнь. Долікарська  допомога при них.  

26. Ознаки уражень блискавкою, електричним струмом, перша допомога при них. 

27. Повішання, задушення, укус твариною, хворою на сказ, отруйними комахами, зміями. 

Допомога при них. 

28. Гостра затримка сечі, долікарська допомога. 

29. Дати характеристику больового синдрому при стенокардії і інфаркті міокарда. Принципи 

надання долікарської допомоги. 

30. Охарактеризувати напад ядухи при бронхіальній астмі. Заходи надання долікарської 

допомоги. 
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9. Політика дисципліни 

Система  вимог  до  здобувача  освіти  під  час  вивчення  дисципліни базується на нормативно-

правових актах університету: 

- дедлайни  та  перескладання:  роботи, які  здаються  із  порушенням  термінів  без  поважних 

причин,  оцінюються  на  нижчу  оцінку.  Студент,  який  не  виконав  усі  передбачені 

програмою індивідуальні завдання не може мати складеною форму контролю за основним 

талоном;  

- академічна доброчесність: списування під час контрольних робіт та інших форм контролю 

заборонені (в т.ч.  із  використанням  мобільних  пристроїв).  Мобільні  пристрої  дозволяється 

використовувати  лише  під  час  он-лайн  тестування  (наприклад,  за  допомогою  Google 

Forms);  

- політика  щодо  відвідування:  відвідування  занять  не  є  обов’язковим  компонентом  

оцінювання,  і  за  це  бали  не нараховуються.  Залік не передбачає обов’язкову присутність 

студента. За  об’єктивних  причин  (наприклад, хвороба, участь  у  змаганнях,  міжнародне  

стажування,  індивідуальний  графік)  навчання  може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу.  

 -участь в олімпіаді по спеціальності фізична тераія, ерготерапія чи в науковому гуртку з 

виконанням наукової роботи оцінюється в додаткових 10 балів. 

 
 
 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

основна: 

1. І.М. Григус, М.Я. Романишин Перша медична допомога : навч. посібник / І.М. Григус, 

М.Я. Романишин. - 2-ге вид. перероб. і доповн. - Рівне : НУВГП, 2015,- 229 с. 

2. Невідкладні стани: Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. / М.С.Регеда, В.И.Кресюн, 

І.Г.Гайдучок, В.М.Фрайт та ін. За редакцією М.С.Регеди, ВИ .  Кресюна. - Львів: "Магнолія 

2006", 2008. - 844 с. 

3. Амосова К.М., Безродный Б.Г., Бурьянов О.А. Невідкладна медична допомога: навч. посіб. 

/ За ред. Ф.С. Глумчера, В.Ф. Москаленка. — К.: Медицина, 2006. — 632 с. Додаткова 

4. Посібник з невідкладної медичної допомоги / За ред. Л.Н. Журавльової — К.: Здоров'я, 

2001. 

5. Самура Б.А., Черных В.Ф., Кыреев И.В. Первая доврачебная помощь: учебник. — Харьков: 

Золотые страницы, 2004. — 340 с. 

додаткова: 

6. Основи медичних знань та долікарської допомоги: підручник для студентів ІІ-ІУ рівнів 

акредитації / І.Я. Федонюк, B.C. Грушко, О.М. Довгань та ін.; за ред. Я. Федонюка, B.C. 

Грушка. - Тернопіль: навчальна книга - Богдан, 2012. - 728  

7. Марчук А.І., Солодкий В.М., Чорний М.В. Долікарська допомога. — К.: НАВСУ "Правові 

джерела", 2005. —271 с. 

8. Організація і надання першої медичної допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях: 

навч. посіб. / За ред. B.C. Тарасюка. — Вінниця: Нова книга, 2007. — 140 с. 

9. Петриченко Т.В. Перша медична допомога. — К.: Медицина, 2007. —248 с. 

інтернет-ресурси: 

10. http://pidmchniki.com/15941024/bzhd/nadannya_pershoyi_dolikarskoyi_dopomogi 

11. https://uk.wikipedia.org/wiki/nepnia_MeflH4Ha_flonoMora 

12. https://portal.kyivcity.gov.ua/likarni_ta_medytsyna/persha_dolikarska_dopomoha.html 

13. http://l staidplast.org.ua/first-aid/основи-першої-медичної-допомоги/ 

http://medbib.in.ua/obschie-printsipyi-okazaniya-pervoy21686.html

http://pidmchniki.com/15941024/bzhd/nadannya_pershoyi_dolikarskoyi_dopomogi
https://uk.wikipedia.org/wiki/nepnia_MeflH4Ha_flonoMora
https://portal.kyivcity.gov.ua/likarni_ta_medytsyna/persha_dolikarska_dopomoha.html
http://l/
http://medbib.in.ua/obschie-printsipyi-okazaniya-pervoy21686.html
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