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Опис дисципліни 

Дисципліна “Основи медичних знань” спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок з уявлення про 

методи збереження здоров’я, запобігання захворювань, отруєнь, травм та нещасних 

випадків, формування здорового способу життя, попередження шкідливих звичок, а 

також про основні ознаки та наслідки захворювань, отруєнь та травм, які становлять 

небезпеку для життя та здоров’я людини, методи їх попередження і подолання; 

забезпечення наявності у бакалаврів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з 

першої медичної допомоги, які необхідні майбутньому тренеру та вчителю фізичної 

культури у відповідності до кваліфікаційної характеристики випускника, що 

передбачені чинними Державними освітніми стандартами.  

Мета курсу - є поглиблення знань студентів про засоби запобігання 

захворювань, отруєнь, травм та нещасних випадків, а також про основні ознаки та 

наслідки захворювань, отруєнь та травм, які становлять небезпеку для життя та 

здоров’я людини, методи їх попередження і подолання.  



Завдання курсу – навчити студентів оцінювати невідкладні стани при 

захворюваннях, отруєннях та травмах життєво важливих органів та систем; 

виявляти клінічні ознаки гострих патологічних станів, інфекційних хвороб, що 

набули соціального значення, та основні профілактичні заходи; знати і  

використовувати методи і способи надання першої медичної допомоги у 

загрозливих для життя станах при отруєннях, захворюваннях органів дихання, 

серцево-судинної системи, систем травлення та сечовиділення; при травмах життєво 

важливих органів та систем. 

Об’єктом дослідження - є практичне оволодіння прийомами  та методами 

надання  першої допомоги у випадках гострих патологічних станів та в 

екстремальних умовах. 

 

Навчальний контент 

Назви змістових тем 
Розподіл годин Результати навчання. 

Знати:  разом л с с.р. 

ТЕМА 1. Загальні 
принципи першої 
допомоги. Асептика і 
антиисептика. Перша 
допомога при гострих 
патологічних та 
екстремальних станах.        

10 2 4 4 

- загальні завдання та принципи першої допомоги; 
-  механізми розвитку станів запаморочення; 
-  першу допомога при запамороченні, 

непритомності та колапсі.  

ТЕМА 2. Перша 
допомога при 
кровотечах. 

14 2 2 10 

- види кровотечі, методи і способи тимчасової 
зупинки кровотечі;  

- ознаки кровотечі залежно від виду ушкодженої 
судини: артеріальні, венозні, капілярні;  

- внутрішіні кровотечі, ознаки, перша допомога.  

ТЕМА 3. Перша 
допомога при гострих 
екзогенних отруєннях 

18 2 2 14 

- класифікації отрути; харчові отруєння: грибами, 
продуктами рослинного або тваринного 
походження, харчові токсикоінфекції, ботулізм;  

- отруєння психотропними засобами: наркотиками, 
снодійними, збуджуючими та судомними 
препаратами, клінічні ознаки, принципи 
профілактики, перша медична допомога; 

- гостре отруєння тетраетилсвинцем (ТЕС), перша 
допомога. 

ТЕМА 4. Травми, їх 
види, ускладнення, 
перша медична 
допомога. 
Реаніматологія. 

20 4 4 12 

- причини та види закритих ушкоджень; клінічні 
ознаки та перша медична допомога; 
- основні види та клінічні ознаки переломів. 
Поняття про травматичний токсикоз, перша 
медична допомога при них; 
- етапи серцево-легеневої реанімації. 

ТЕМА 5. Десмургія. 
Методи накладання 
пов’язок та 
іммобілізуючих шин. 

14  4 10 

- застосувувати стисні, іммобілізуючі, коригуючі, 
окклюзійні пов’язки; 

- основні правила транспортної іммобілізації, 
накладання іммобілізуючих шин при ударах, 
пораненнях, переломах різної локалізації. 

ТЕМА 6. Перша медична 
допомога при 
електротравмі, опіках, 
обмороженні.     

14 2 2 10 

- види опіків: термічні, хімічні, радіаційні; 
особливості клінічної картини та першої медичної 
допомоги в залежності від ступеню опіку; 

- основні клінічні ознаки загального замерзання та 
відмороження залежно від ступеню; першу 
допомогу; 

- послідовність надання долікарської медичної 
допомоги при електротравмах. 



Усього годин 90 12 18 60  

 

 

Формування програмних компетентностей 

- визначати синдроми поширених захворювань людини; виділяти причини, 

клінічну картину та засоби профілактики перенапруження систем організму 

осіб, які займаються фізичною культурою і спортом; 

- діагностувати функціональний стан організму людини; 

- застосовувати основні принципи та засоби надання долікарської допомоги у 

невідкладних станах та патологічних процесах в організмі.  

 

Політика оцінювання 

Передбачає дотримання принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу. 

 

Оцінювання  

Оцінювання якості знань студентів здійснюється відповідно до: 

Положення ЛДУФК -  http://ldufk.edu.ua/index.php/navchalna-robota.html 

Робочої програми  - http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11594 

Порядку оцінювання -  http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11597 
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