
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

                                       

 

                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

                            ________________   Володимир ШАРАН 
                                                         Підпис                                         

                            ________        ______________ 2021 р. 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Долікарська допомога при невідкладних станах 

 
Галузь знань     22 Охорона здоров’я 
Спеціальність     227 Фізична терапія, ерготерапія 
Освітня програма      Фізична терапія, ерготерапія  
Статус дисципліни     вибіркова 
Навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я 
Кафедра     фізичної терапії, ерготерапії 
Мова навчання   українська  
 
Дані про вивчення дисципліни 

                                                       

Форма 

здобуття 

освіти 

К
у
р
с
 

С
ем

ес
тр

 

О
б
ся

г 

д
и

сц
и

п
л
ін

и
: 

 

го
д
 /

 к
р
ед

и
ти

 

Є
К

Т
С

 

Кількість годин 

К
у
р
со

в
а 

р
о
б
о
та

 Вид 

семестрового 

контролю 
Аудиторні заняття 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о
та

 

Р
аз

о
м

 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
і 

 р
о
б
о
ти

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

за
н

я
тт

я 

С
ем

ін
ар

сь

к
і 

за
н

я
тт

я 

З
ал

ік
 

Е
к
за

м
ен

 

Денна 3 6 120/4 42 22 – 20 – 78 – + - 

 

Робоча програма складена на основі освітньої програми та навчального плану підготовки 

бакалаврів (240 кредитів ЄКТС). 

Розробник: 

__________          Софія РУЖИЛО, доктор медичних наук, доцент 
           Підпис                                       

Погоджено гарантом освітньої програми: 

____________     Ігор ФЛЮНТ, доктор мед. наук, професор. 
           Підпис                                      

 

Схвалено на засіданні кафедри фізичної терапії, ерготерапії.
 

Протокол № ______ від ___ ____________ 2021 р. 

Завідувач кафедри _______________ Наталія ЗАКАЛЯК 
                                                                                                       Підпис                                     

 

Схвалено на засіданні науково-методичної ради навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я. 
 

Протокол № ______ від ___   ____________ 2021 р. 

Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету.
 

Протокол № ______ від ___   ____________ 2021 р. 



2 

1. МЕТА ВИВЧЕННЯ 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. 

Навчальна дисципліна спрямована на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія»:  

загальні компетентності: 

 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 навички міжособистісної взаємодії; 

 здатність працювати в команді; 

 фахові компетентності:  

 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 забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта; 

 здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів; 

 здатність проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта 

відповідними засобами й методами та документувати отримані результати. 

 здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної терапії та 

ерготерапії. 

 

Згідно з вимогами освітньої програми програмними результатами вивчення навчальної 

дисципліни є: 

 застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та 

психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії; 

 надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в 

організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя; 

 застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та 

порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію; 

 діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики; 

 реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії; 

 застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності; 

 обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до 

пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність; 

 безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних 

заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби 

реабілітації для пересування та самообслуговування; 
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 вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за 

віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та 

когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді; 

 проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп.  

   

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити дисципліни: теоретичною  базою  вивчення  дисципліни є набуті  знання і 

навички з навчальних дисциплін «Вступ у фізичну терапію та ерготерапію», «Основи медичної 

та соціальної реабілітації», «Основи фізичної терапії та ерготерапії», «Функціональна анатомія 

людини», «Пропедевтика внутрішніх хвороб», «Фізіологія  людини та рухової активності». 
 

3 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Згідно з вимогами освітньої програми здобувач повинен знати: 

- як надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах 

в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя; 

- застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та 

порушених функцій організму, трактувати отриману інформацію; 

- демонструвати здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за 

узгодженням із пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної 

команди згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики. 

- 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. 

 
4. КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

єктс. 

А (90 -100) - оцінка «відмінно» - «5» отримує здобувач, який виявив глибокі знання 

навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; має глибокі міцні і системні тематичні 

знання; добре володіє фаховою термінологією, правильно надає долікарську допомогу при 

невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирає оптимальні методи та 

засоби збереження життя; застосовує різні методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, вірно трактує отриману інформацію; 

демонструє здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із 

пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди згідно з 

нормативно- правовими вимогами та нормами професійної етики; самостійно розв'язує типові 

завдання різними способами; вміє працювати з навчальним матеріалом; правильно планує свою 

самостійну роботу; будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи 

спеціальну фахову термінологію; здатний проаналізувати отримані знання для використання їх 

на практиці. 

В (82 - 89) - оцінка «добре» - «4» отримує здобувач, який виявив глибокі знання 

навчального матеріалу, повно відтворює програмовий матеріал, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах, проте допускає незначні неточності в їх 

інтерпретації; добре володіє фаховою термінологією, правильно (з невеликими помилками) 
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надає долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; 

вибирає оптимальні методи та засоби збереження життя; застосовує різні методи й інструменти 

визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, вірно трактує 

отриману інформацію; демонструє здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за 

узгодженням із пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної 

команди згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики; самостійно 

розв'язує типові завдання різними способами; вміє працювати з навчальним матеріалом; в 

основному правильно планує свою самостійну роботу; будує відповідь логічно, послідовно, 

розгорнуто, використовуючи спеціальну фахову термінологію; здатний проаналізувати 

отримані знання для використання їх на практиці. 

С (75 - 81) - оцінка «добре» - «4» отримує здобувач, який виявив міцні знання 

навчального матеріалу, відтворює програмовий матеріал, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах, проте допускає суттєві неточності в їх інтерпретації; 

володіє фаховою термінологією, в цілому правильно надає долікарську допомогу при 

невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирає оптимальні методи та 

засоби збереження життя; застосовує різні методи й інструменти визначення та вимірювання 

структурних змін та порушених функцій організму, вірно трактує отриману інформацію; 

демонструє здатність до пацієнтоцентричної практичної діяльності за узгодженням із 

пацієнтом/клієнтом, його родиною/опікунами, членами мультидисциплінарної команди згідно з 

нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики; самостійно розв'язує типові 

завдання різними способами; вміє працювати з навчальним матеріалом; в основному правильно 

планує свою самостійну роботу; будує відповідь логічно, використовуючи спеціальну фахову 

термінологію; здатний проаналізувати отримані знання для використання їх на практиці. 

Б (67 - 74) - оцінка «задовільно» - «З» отримує здобувач, який виявив недостатньо міцні 

знання навчального матеріалу, з певними труднощами відтворює програмовий матеріал, рідко 

звертається до матеріалів, що містяться в рекомендованих літературних джерелах; недостатньо 

володіє фаховою термінологією, із суттєвими помилками надає долікарську допомогу при 

невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; відчуває утруднення при виборі 

методів та засобів збереження життя; застосовує окремі методи й інструменти визначення та 

вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, не зовсім вірно трактує 

отриману інформацію; із допомогою розв'язує типові завдання; в основному правильно планує 

свою самостійну роботу. 

Е (60 - 66) - оцінка «задовільно» - «З» отримує здобувач, який виявив слабкі знання 

навчального матеріалу, важко відтворює програмовий матеріал, зовсім не спирається на 

матеріали, що містяться в рекомендованих літературних джерелах; слабо орієнтується в фаховій 

термінології; із значними помилками надає долікарську допомогу при невідкладних станах та 

патологічних процесах в організмі; із допомогою може вибрати методи та засоби збереження 

життя; застосовує окремі методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та 

порушених функцій організму, не завжди вірно трактує отриману інформацію; із допомогою 

розв'язує типові завдання. 

FX (35 - 59) - оцінка «незадовільно» - «2» виставляється здобувачеві вищої освіти, який 

виявив незнання значної частини навчального матеріалу; допускає істотні помилки у відповідях 

на запитання; не опирається на матеріали, що містяться в рекомендованих літературних 

джерелах; не вміє застосувати теоретичні знання під час розв'язання практичних задач; слабо 

орієнтується в фаховій термінології, із значними помилками надає долікарську допомогу при 

невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; застосовує деякі методи й 

інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, не 

вірно трактує отриману інформацію. 

F (0 – 34) – оцінка «незадовільно» – «2» виставляється здобувачеві, який виявив 

незнання більшої частини навчального матеріалу, допускає грубі помилки у відповідях на 

запитання, при  виконанні типових завдань насилу відтворює  окремі  фрагменти поняття про 

дисципліну. 
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5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

1. Контроль знань у вигляді відповідей на практичних заняттях, письмового 

тестування, співбесіди з лектором; 

2. Контроль засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне 

опрацювання студентом; 

3. Письмова самостійна робота; 

4. Залік. 

 
6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 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.  

Тема 3. 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.  

Перша долікарська допомога при гострій дихальній недостатністі.  
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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.  

Утоплення – це одна із форм механічної афіксії внаслідок потрапляння рідиниПерша 

долікарська допомога при утопленні.  

 

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. 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота студента з дисципліни містить: опрацювання теоретичного матеріалу; 

підготовку до практичних занять, підготовку до семестрового заліку. 

• Опрацювати лекційний матеріал з теми «Організація надання долікарської допомоги» 

Самостійно вивчити питання «Деонтологічні та етичні вимоги при наданні 

долікарської допомоги». 

• Опрацювати лекційний матеріал з теми «Непритомність, колапс, шок» 

• Опрацювати лекційний матеріал з теми «Кровотеча» Самостійно вивчити питання 

«Долікарська допомога при хірургічних захворюваннях» 

• Опрацювати лекційний матеріал з теми «Термінальні стани, реанімація» Самостійно 

вивчити питання «Ускладнення при наданні долікарської допомоги». 

• Опрацювати лекційний матеріал з теми «Травматизм, рани» Самостійно вивчити 

питання «Матеріали, що використовують при накладанні пов'язок» 

• Опрацювати лекційний матеріал з теми «Переломи кісток». 

• Опрацювати лекційний матеріал з теми «Травми нервової системи, органів грудної та 

черевної порожнини». 

• Опрацювати лекційний матеріал з теми «Опіки, відмороженя, електротравма» 

Самостійно вивчити питання «Долікарська допомога в педіатрії». 

• Опрацювати лекційний матеріал з теми «Невідкладні стани при захворюваннях 

внутрішніх органів» Самостійно вивчити питання «Долікарська допомога в 

акушерстві та гінекології. 

• Опрацювати лекційний матеріал з теми «Отруєння, укуси тварин». 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного 

та письмового опитування на практичних заняттях за темою лекції, письмового тестування, 

самостійної роботи, співбесіди з лектором наприкінці семестру.  
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Розподіл 100 балів між видами робіт: 

 

Семестр – VIII 

Відповіді на практичних заняттях  60 

Самостійна робота 30 

Співбесіда з лектором 10 

Всього балів 100 

 

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).  

Усні відповіді студента на практичних заняттях, рівень засвоєння навчального матеріалу, 

відведеного на самостійне опрацювання студентом, рівень засвоєння практични х навичок 

оцінюються балами : «5», «4», «3», «2», «1», «0». 

Кількість балів набраних на практичних заняттях визначається за формулою  

, де 

А – сума балів, набраних на практичному занятті, 

n - кількість відповідей, отриманих на практичних заняттях за семестр (не менше 

п’ятьох за семестр),
 

якщо n<5, то у формулі приймаємо n=5, 

k=60 – максимальна кількість балів, яку можна отримати на практичних заняттях за 

семестр. 

Підсумкова 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) проходить у вигляді опитування за окремими темами 

відповідно до програми навчальної дисципліни наприкінці семестру.  
Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 
Підсумковим контролем оцінювання знань студентів є залік, який проводиться 

наприкінці VІ-го семестру. Залік отримують студенти, що виконали всі види робіт, які були 
передбачені робочою програмою, та набрали кількість балів, не меншу за 60. Залік не передбачає 
обов’язкову присутність студентів. 

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

 
 

9.  ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Для вивчення дисципліни використовуються різноманітні традиційні та інноваційні 

методи навчання, а саме: вербальні, наочні та практичні методи, які включають в себе як 

подання матеріалу викладачем (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), так і роботу студентів з 

навчальною літературою та мережею Інтернет і виконання тестових завдань на практичних 

заняттях. Під час викладання навчального матеріалу на лекції використовується мультимедійна 

презентація. 

 

 

             10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Рекомендована література 

Основна 

a. 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. 
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b. 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. 

c. 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 

d. Посібник з невідкладної медичної допомоги / За ред. Л.Н. Журавльової — К.: 

Здоров'я, 2001. 

e. Самура Б.А., Черных В.Ф., Кыреев И.В. Первая доврачебная помощь: 

учебник. — Харьков: Золотые страницы, 2004. — 340 с. 

f. 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 с. 

g. Марчук А.І., Солодкий В.М., Чорний М.В. Долікарська допомога. — К.: 

НАВСУ "Правові джерела", 2005. —271 с. 

h. Організація і надання першої медичної допомоги населенню в надзвичайних 

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

— 140 с. 

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

Інтернет-ресурси 

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 staidplast.org.ua/first-aid/основи-першої-медичної-допомоги/ 

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