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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма передбачає підвищення кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів за очно-заочною формою і розрахована на 4 тижні (144 години).
Теоретична частина складається з 56 годин, практична -  48 годин, 

самостійна робота - 40 годин.
Програма передбачає вивчення наступних розділів:

■ внутрішні хвороби ;
■ хірургія;
■ акушерство та гінекологія;
■ педіатрія;
■ соціальна медицина та 03;
■ інфектолгія;
■ невідкладна медична допомога;
■ основи медичної інформатики;
■ військово-медична підготовка.

Основну увагу при вдосконаленні фельдшерів потрібно приділяти 
особливостям догляду за хворими з конкретною патологією. Під час 
проведення теоретичних і практичних занять рекомендовано широко 
використовувати активні методи навчання: проблемний метод, ситуаційні 
задачі, метод “круглого столу” та “снігової лавини”, ділові ігри.

По завершенні навчання складається екзамен у формі тестового 
контролю.

Навчання здійснюється за очно-заочною формою, яка складається з двох 
частин: очна форма проводиться на базі навчального закладу з повним відривом 
від виробництва, включаючи лекції та практичні заняття; форма заочного 
навчання передбачає самостійне вивчення наукової фахової літератури та 
нормативно-правової документації, виконання контрольних завдань і 
реферативних робіт слухачами курсів без відриву від виробництва.

Метою  циклу “фельшерів ФАП, амбулаторій” є:

-  задоволення потреб фельдшера в особистісному та професійному 
зростанні, а також забезпечення потреб регіону в кваліфікованих кадрах 
високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і 
відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати в практику 
новітні технології, сприяти подальшому реформуванню медичної галузі;

-  удосконалення підготовки фахівців, які володіють значним обсягом 
теоретичних знань та практичних навичок у внутрішній медицині, 
долікарській медичній допомозі, знають методи і форми роботи 
медсестри терапевтичного відділення;

-  одержання відомостей про основні принципи організації системи охорони 
здоров’я, нормативні акти та накази Міністерства охорони здоров’я 
України, нові методи діагностики та лікування основних захворювань, 
екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, України.



Основними завданнями є:

-  оновлення та поглиблення знань на основі сучасних досягнень медичної 
науки;

-  аналіз робочої документації;
-  ознайомлення з основними напрямками реформи охорони здоров’я.

В результаті проходження курсів удосконалення слухач повинен знати:

-  чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що 
регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;

-  основи права в медицині; права, обов'язки та відповідальність фельдшера;
-  основи терапії, педіатрії, хірургії, акушерства, інфекційних захворювань, 

травматології, урології тощо;
-  основи експертизи працездатності населення;
-  профілактику промислового травматизму;
-  принципи санітарно-протиепідемічного і лікувально-охоронного режиму;
-  фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх 

сумісність, дозування, методи введення;
-  методи забору, доставки, зберігання матеріалу для лабораторних 

досліджень;
-  правила асептики і антисептики;
-  правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і 

обладнанням;
-  правила оформлення медичної документації;
-  сучасну літературу за фахом.

Вміти:

-  проводити загальне і клінічне обстеження хворих. Здійснювати 
постановку попереднього діагнозу щодо гострих та хронічних 
захворювань органів та систем людини;

-  асистувати під час операцій та інструментальних обстежень. Володіти 
основами діагностики вагітності, визначає її строки, проводить 
обстеження вагітної, приймає нормальні пологи, обстежує 
новонародженого

-  проводити маніпуляції та процедури;
-  підготувати хворих до лабораторних і інструментальних методів обстеження;
-  проводити санітарно-освітню роботу щодо профілактики захворювань та 

їхніх ускладнень;
-  вести медичну документацію;
-  виконувати забір, зберігання і доставку матеріалу для лабораторних 

досліджень;
-  володіти прийомами реанімації;
-  надавати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, 

отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, 
відмороженнях, алергічних станах.



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 
з^авчальної роботи

І.А. МИРОНЧУК
0<$  20/Ур.

Тематичний план 

циклу удосконалення фельдшерів ФАП, амбулаторій

Загальний
обсяг Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1 2 3 4 5
І Внутрішні хвороби 38 12 12 16

1.1. Хвороби серцево-судинної системи 8 2 2 4
1.2. Хвороби органів дихання 6 2 2 2
1.3. Хвороби органів травлення 6 2 2 2

1.4. Хвороби нирок і сечовивідних 
шляхів 6 2 2 2

1.5. Хвороби ендокринної системи 6 2 2 2

1.6. Хвороби крові та органів 
кровотворення 6 2 2 4

II Акушерство та гінекологія 14 6 4 4

2.1. Діагностика вагітності. 6 2 2 -

2.2.

Фактори ризику акушерської, 
екстрагенітальної і перинатальної 
патології. Групи підвищеного 
ризику.

6 2 1 2

2.3. Ранні та пізні гестози. 4 2 1 2

III Хірургія 38 10 12 16
3.1. Асептика, антисептика. Гемостаз. 6 2 2 4
3.2. Травми. Десмургія, гіпсотехніка. 6 2 2 2
3.3. Транспортна іммобілізація. 4 - 2 2
3.4. Рани. Гнійна інфекція. 4 - 2 2
3.5. Пухлини. 4 2 - 2

3.6. Хірургічні захворювання голови, 
шиї, захворювання грудної клітки. 6 2 2 2

3.7. Хірургічні захворювання живота. 6 2 2 2



3.8. Травми хребта, спинного мозку, 
кінцівок, тазу. 2 - -

9

IV Педіатрія 18 10 8 -

4.1.

Основні періоди дитинства та їх 
характеристика. Анатомо
фізіологічні особливості дитячого 
віку. Фізичний та нервово-психічний 
розвиток дітей.

2 2 - -

4.2.

Особливості новонародженої 
дитини. Вигодовування дітей 
раннього віку.

4 2 2 -

4.3.
Захворювання дітей раннього віку. 
Хвороби органів дихання.

4 2 2 -

4.4.
Природжені вади серця і судин. 
Ревматизм. Захворювання крові у 
дітей.

2 2 - -

4.5.
Захворювання органів травлення, 
сечової та ендокринної систем у 
дітей.

4 2 2 -

4.6.
Значення специфічної профілактики 
інфекційних захворювань. Календар 
профілактичних щеплень.

2 - 2 -

V Соціальна медицина та 0 0 3 4 2 - 2

5.1.
Планування та організація роботи 
ФАП. Наказ МОЗ України 
від 04.11.2011р. № 755

1 1 - -

5.2.
Ведення медичної документації на 
ФАПі. Наказ МОЗ України від 
05.08.1997р. № 197

1 1 - -

5.3.
Організація проведення акредитації 
та ліцензування на ФАПі. Наказ 
МОЗ України від 15.07.1997р. №765

1 - - 1

5.4. ФАП-організація профілактичної 
роботи.

1 - - 1

VI Інфектологія 8 4 2 2

6.1.

Епідеміологічний процес, його 
ланки. Поняття про джерело 
інфекції, їх значення, механізми 
зараження. Кишкові інфекції.

4 2 - 2

6.2. Інфекції дихальних шляхів. 2 2 - -

6.3.

Кров’яні інфекції із парентеральним 
та трансмісивним механізмом 
передачі. Інфекції зовнішніх 
покривів.

2 - 2 -

VII Невідкладна медична допомога 10 6 4 -



3.1.
Принципи і порядок надання 
невідкладної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі

10 6 4 -

VIII Основи медичної інформатики 4 - Я а .
IX Віськово-медична підготовка 8 4 4 -

Екзамен 2 2 - -

Всього: 144 56 48 40



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

у / з  навчальної роботи 
уу/) І.А. МИРОНЧУК
УІГ ” О г /  20/'/ р.

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

№
з/п Тематика Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1 2 3 4 5

1. Хвороби серцево-судинної системи 8 2 2 4
2. Хвороби органів дихання 6 2 2 2
3. Хвороби органів травлення 6 2 2 2
4. Хвороби нирок і сечовивідних шляхів 6 2 2 2
5. Хвороби ендокринної системи 6 2 2 2
6. Хвороби крові та органів кровотворення 6 2 2 2

Всього 38 12 12 14

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки терапевтичного профілю.

Протокол № від р.

Голова циклової комісії ^  /  А.М.Жебрацька



Теми лекційних занять

№
з/п

Н азв а  тем и К ількі
сть

годин

1.

ІХС. Гострий коронарний синдром. Гіпертонічна хвороба. 
Гостра судинна недостатність. Хронічна серцева недостатність.

Визначення. Сучасні погляди на етіологію і патогенез. 
Сприяючі фактори. Клінічні симптоми. Методи діагностики: 
лабораторні, інструментальні (значення ЕКГ, ехокардіографії, 
коронарографії, холтерівського моніторування ЕКГ і АТ та ін.). 
Участь медсестри в їх проведенні. Сучасні методи лікування і 
профілактика. Реабілітація хворих. Прогноз.

Гостра серцева недостатність, тромбоемболія легеневої артерії, 
раптова коронарна смерть, аритмії, блокади, кардіогенний шок. 
Симптоми, долікарська невідкладна допомога, догляд за хворими.

2

2.

Пневмонія. Бронхіти. Плеірити. Бронхіальна астма. 
Бронхоектатична хвороба. Визначення. Сучасні погляди на 
етіологію і патогенез. Основні клінічні симптоми. Методи 
діагностики: лабораторні дослідження (аналізи крові, мокротиння, 
лаважної рідини), рентгенологічні (рентгенографія і рентгеноскопія 
органів грудної клітки, КТ, МРТ), інструментальні 
(фібробронхоскопія). Долікарська невідкладна медична допомога і 
догляд за хворими при приступі бронхіальної астми та астматичному 
статусі.

2

3.

Гострий і хронічний гастрит. Виразкова хвороба шлунка та 
12-ти палої кишки. Рак шлунку.

Визначення. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Основні 
клінічні симптоми. Методи діагностики: лабораторні, 
рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукова діагностика, КТ, МРТ 
органів черевної порожнини. Участь медсестри у підготовці та 
проведенні цих досліджень. . Сучасні методи лікування. Долікарська 
невідкладна медична допомога та догляд за хворими при шлунково- 
кишковій кровотечі, перфорації шлунка.

2

4.

Гломерулонефрит. Пієлонефрит. Нирковокам’яна хвороба. 
Цистит. Гостра та хронічна ниркова недостатність.

Визначення. Сучасні погляди на етіологію та патогенез. Основні 
клінічні симптоми та синдроми. Методи діагностики: лабораторні та 
інструментальні. Сучасні методи лікування. Ускладнення. 
Долікарська медична допомога та догляд за хворими при уремічній 
комі, нирковій еклампсії, нирковій кольці. Перебіг урологічних 
захворювань. Значення гемодіалізу (покази і протипокази). 
Літотрипсія. Профілактика хвороб нирок і сечовивідних шляхів.

2



5.

Захворювання щитоподібної залози. Хвороби гіпофіза. 
Хвороби наднирників. Цукровий діабет. Визначення захворюваннь. 
Фактори ризику. Причини. Основні клінічні симптоми та синдроми. 
Сучасні методи діагностики. Перебіг. Ускладнення. Долікарська 
медична допомога і догляд за хворими при діабетичній та 
гіпоглікемічній комах. Сучасні методи лікування. Значення 
дієтотерапії і фізичних навантажень в комплексному лікуванні хворих 
цукровим діабетом. Сучасні методи лікування. Особливості 
інсулінотерапії, можливі ускладнення. Особливості перебігу 
цукрового діабету у дітей, вагітних та людей похилого віку.

2

6.

Анемії. Лейкози. Геморагічні діатези.
Сучасний погляд на етіологію та патогенез захворювання. 

Основні гематологічні симптоми та синдроми. Особливості клініки. 
Методи діагностики, значення пункції кісткового мозку. Перебіг 
хвороб крові. Ускладнення. Долікарська невідкладна медична 
допомога і догляд за хворими при кровотечах, крововиливах, 
септичних станах. Сучасні методи лікування. Прогноз та 
профілактика захворювання.

2

Всього 12

Теми практичних занять 
під керівництвом викладача

№
з/п

Н азв а тем и К ількі
сть

годин

3.

ІХС. Гострий коронарний синдром. Гіпертонічна хвороба. 
Гостра судинна недостатність. Хронічна серцева 
недостатність. Дослідження пульсу, вимірювання артеріального 
тиску, спостереження за діурезом. Забір крові на біохімічне 
дослідження. . Профілактика пролежнів і гіпостатичної пневмонії. 
Догляд за хворими. Огляд хворих. Ситуаційні задачі. Тестовий 
контроль.

2

4.

Пневмонія. Бронхіти. Плеірити. Бронхіальна астма. 
Бронхоектатична хвороба. Спостереження за диханням, 
визначення частоти дихальних рухів. Оксигенотерапія. Збір 
мокротиння на клінічний та бактеріологічний аналіз. Постуральний 
дренаж бронхів. Інгаляції. Догляд за хворими. Обстеження 
зовнішнього дихання (спірометрія і пневмотахометрія, 
спірографія), і огляд хворих. Ситуаційні задачі. Тестовий 
контроль.

2



7.

Гострий і хронічний гастрит. Виразкова хвороба 
шлунка та 12-ти палої кишки. Рак шлунку.

Підготовка пацієнта до дуоденального зондування, 
рентгенологічного та ендоскопічного обстеження (рентгеноскопії 
шлунка, гастродуоденоскопії), комп’ютерної томографії і 
ультразвукового обстеження органів черевної порожнини. Взяття 
калу на приховану кров, дисбактеріоз, копрограму. Догляд за 
хворими, і огляд тематичних хворих. Ситуаційні задачі. Тестовий 
контроль.

2

10.

Гломерулонефрит. Пієлонефрит. Нирковокам’яна 
хвороба. Цистит. Гостра та хронічна ниркова недостатність.
Збір сечі на дослідження за методами Нечипоренка, Аддіса- 
Каковського, Зимницького. Підготовка хворого до ультразвукової 
діагностики. Участь медсестри у підготовці хворих до цих 
обстежень. Догляд за хворими. Забір аналізів сечі, їхня 
інтерпретація. Огляд хворих, розв’язання ситуаційних задач. 
Тестовий контроль.

2

12.

Захворювання щитоподібної залози. Хвороби гіпофіза. 
Хвороби наднирників. Цукровий діабет Забір крові на 
глюкозу, на біохімічне дослідження, на дослідження гормонів залоз 
внутрішньої секреції. Аналізи добової сечі. Визначення 
глікемічного і глюкозуричного профілю. Інструментальні 
обстеження залоз внутрішньої секреції (УЗД, МРТ і комп’ютерна 
томографія). Участь медсестри у підготовці ендокринних хворих 
до обстеження. Догляд за хворими. , аналізів сечі, їхня 
інтерпретація. Огляд хворих, розв’язання ситуаційних задач. 
Тестовий контроль.

2

14.

Анемії. Лейкози. Геморагічні діатези.
Забір крові на розгорнутий загальний аналіз, біохімічне 

дослідження. Участь медсестри у підготовці хворих до обстежень. 
Підготовка хворого та інструментарію до стернальної пункції і 
пункції лімфатичних вузлів. Рентгенологічне обстеження 
гематологічних хворих. Використання УЗД і комп’ютерної 
томографії в обстеженні хворих із захворюваннями крові. 
Визначення групи крові, резус-фактора. Проведення біологічної 
проби. Невідкладна медична допомога при виникненні ускладнень 
під час переливання крові. Догляд за гематологічними хворими. , 
аналізів крові, їхня інтерпретація. Огляд хворих. Ситуаційні задачі. 
Тестовий контроль.

2

Всього 12



Теми самостійної роботи

№
з/п

Назва теми Кіль
кість
годи

н
1. Реабілітація хворих при патології серцево-судинної системи. 

Санаторно-курортне лікування.
4

2. Реабілітація хворих при патології органів дихання . Санаторно- 
курортне лікування.

2

3. Реабілітація хворих при патології органів травлення. 
Санаторно-курортне лікування.

2

4. Захворювання сечовидільної системи. Реабілітація хворих. 
Санаторно-курортне лікування. 2

5. Захворювання ендокринної системи. Реабілітація хворих. 
Особливості деонтологічної роботи з пацієнтами даної групи. 
Санаторно-курортне лікування.

2

6. Захворювання кровотворної системи. Реабілітація хворих. 
Особливості деонтологічної роботи з пацієнтами даної групи. 
Санаторно-курортне лікування.

2

Всього 14



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 
/ з  навчальної роботи
2__ І.А. МИРОНЧУК

З ” Ск$ 2 0 ^ р ,

ХІРУРГІЯ

№
з/п Тематика

Заг.
обсяг

Лекції

Навчальна
практика

під
керівництв

ом
викладача

Самостійна
робота

1. Асептика, антисептика. Гемостаз. 6 2 2 4
2. Травми. Десмургія, гіпсотехніка. 6 2 2 2
3. Транспортна іммобілізація. 4 - 2 2
4. Рани. Гнійна інфекція. 4 - 2 2
5. Пухлини. 4 2 - 2
6. Хірургічні захворювання голови, 

шиї, захворювання грудної клітки. 6 2 2 2

7. Хірургічні захворювання живота. 6 2 2 2
8. Травми хребта, спинного мозку, 

кінцівок, тазу. 2 - - 2

Всього 38 10 12 16

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів 
професійної та практичної підготовки хірургічного профілю.

Протокол від « -1% Д /  20/<2р. № -х



Теми лекційних занять

№
з/п

Назва теми, її короткий зміст Кількість
годин

1. Профілактика хірургічної інфекції (асептика, антисептика). 
Гемостаз. Тимчасові та кінцеві методи зупинки кровотеч.

Основні принципи асептики: стерилізація та ізоляція. Фізичні та хімічні 
методи стерилізації. Термічні засоби: пастеризація, паровий та сухоповітряний 
методи, обпалювання і прожарювання. Променева, газова стерилізація. 
Контроль стерилізації. Профілактика імплантаційної інфекції. Підготовка рук 
та їх стерилізація перед операцією.

Поняття про кровотечу та крововтрату. Класифікація крововтрати. 
Класифікація кровотеч за причиною, зв’язком з навколишнім середовищем, 
наявністю проявів, часом виникнення, об’ємом крововтрати та за 
повторюваністю. Синдром гострої анемії, геморагічний шок, клінічні та 
лабораторні критерії оцінки крововтрати, клінічні ознаки кровотечі з легень та 
травного каналу. Тактика фельдшера щодо гематом та крововиливів. 
Лабораторні й спеціальні методи діагностики. Тимчасове й остаточне 
спинення кровотечі: фізичні, хімічні, біологічні і механічні методи. Перша 
допомога під час зовнішніх і внутрішніх кровотеч на етапах надання медичної 
допомоги. Особливості інтенсивної терапії і догляду за хворими в умовах 
стаціонарного лікування.

2

2. Ушкодження. Закриті механічні ушкодження.
Уявлення про травму. Види травматизму та його профілактика. 

Організація травматологічної допомоги.
Ускладнення травм —  безпосередні, найближчі та пізні. Особливості 

обстеження травматологічного хворого, дослідження місця ушкодження. 
Організаційні й лікувальні принципи надання першої медичної допомоги. 
Види закритих травм м ’яких тканин: забій, розтягнення, розрив, струс, 
стиснення. Особливості діагностики, надання першої допомоги та лікування. 
Вивихи, їхні види, діагностика й лікування.

Поняття про переломи кісток: класифікація, клінічні ознаки, надання 
першої допомоги. Механізм зростання переломів. Фактори, які уповільнюють 
зростання. Принципи лікування. Особливості догляду за травматологічними 
хворими.

2

3.
Пухлини.

Організація онкологічної служби в Україні. Етіологія. Уявлення про 
доброякісні та злоякісні пухлини. Клінічні ознаки й перебіг доброякісних та 
злоякісних процесів. Класифікація пухлин залежно від вихідної тканини. 
Форми росту злоякісних пухлин. Оцінювання поширення процесу, поділ на 
стадії за системою ТИМ. Діагностика новоутворень, значення діагностики 
пухлин на ранніх стадіях розвитку, лікування при передракових 
захворюваннях. Поняття про радикальне і паліативне лікування злоякісних 
пухлин: хірургічне, променеве, гормональне, симптоматичне, комбіноване. 
Вакцино- та фотодинамічна терапія.
Комплексна терапія злоякісних пухлин і необхідність застосування 
хірургічного лікування. Значення загальної диспансеризації населення.

2

4.
Захворювання та ушкодження голови, обличчя та шиї.

Особливості обстеження голови, шиї. Природжені дефекти й пухлини 
м’яких тканин черепа. Ушкодження м ’яких тканин і кісток черепа. Відкрита і

2



закрита черепно-мозкова травма: переломи склепіння і основи черепа, забій, 
струс і стиснення мозку. Синдром черепно-мозкової травми. Особливості 
надання медичної допомоги та лікування черепно-мозкових травм. 
Особливості, перша медична допомога при вогнепальних пораненнях голови.

Ушкодження носа, щелеп. Клінічні ознаки, перша допомога, принципи 
лікування. Вади розвитку органів шиї. Поранення шиї. Абсцес, флегмона, 
лімфаденіт шиї. Пухлини й хірургічні захворювання органів шиї 
(лімфогранулематоз, лімфосаркома, рак щитоподібної залози, гортані, 
стравоходу). Зоб дифузний, вузловий, токсичний (базедова хвороба). Сторонні 
тіла стравоходу і дихальних шляхів. Опіки і рак стравоходу; клінічні ознаки, 
діагностика, перша медична допомога, лікування.

Закриті ушкодження органів грудної клітки. Проникні та непроникні 
поранення грудної клітки, ускладнення їх. Ушкодження легень, серця. 
Особливості надання допомоги хворим з торакотравмою. Гнійно-запальні 
захворювання плеври та легень: гнійний плеврит, абсцес легені. Рак легені, 
діагностика й лікування. Оперативна корекція природжених і набутих вад та 
захворювань серця. Запальні захворювання грудної залози: гострий 
лактаційний і гострий гнійний мастит. Доброякісні та злоякісні пухлини 
грудної залози, клінічні ознаки, діагностика, методи лікування. Профілактичні 
заходи для своєчасного виявлення хворих.

5.
Ушкодження та гострі захворювання органів черевної 
порожнини.
Закриті й відкриті ушкодження черевної порожнини, класифікація, клінічні 
ознаки, діагностика. Синдром гострого живота, перитоніт. Запальні 
захворювання очеревини: проривна виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, 
защемлена грижа, гострий апендицит, гострий холецистит, гострий 
панкреатит, кишкова непрохідність. Особливості діагностики, перша 
допомога, клінічні ознаки, лікування, догляд. Рентгенографія і лапароскопія в 
ургентній абдомінальній хірургії. Основи лапароскопічної хірургії.

2

Всього 10

Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми, її короткий зміст Кількіс
ть

годин
1. Профілактика хірургічної інфекції (асептика, антисептика). Гемостаз. 

Тимчасові та кінцеві методи зупинки кровотеч.
2

2. Відкриті та закриті механічні ушкодження. 2

3. Транспортна іммобілізація. 2
4. Рани. Перша медична допомога при пораненнях. 2
5.

Хірургічні захворювання голови, шиї, захворювання грудної клітки
2

6.
Ушкодження та гострі захворювання органів черевної порожнини.

2

Всього 12



Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Профілактика хірургічної інфекції. Гемостаз. 4
2 Десмургія. Гіпсотехніка. 2
3 Загальні принципи першої медичної допомоги. 2
4 Термічні ушкодження. Електротравма. 2
5 Пухлини. 2
6 Ушкодження та захворювання прямої кишки. 2
7 Ушкодження та захворювання сечостатевої системи. 2

Всього 16



ЗАТВЕРДЖУЮ  
/пник директора 

з навчальної роботи 
І.А. МИРОНЧУК

2 5  ” А Г  2(У/р.

Акушерство та гінекологія

№
з/п Тематика

Заг.
обсяг

Лекції

Навчальна
практика

під
керівництв

ом
викладача

Самостійна
робота

1. Діагностика вагітності. 6 2 2 -

2. Фактори ризику акушерської, 
екстрагенітальної і перинатальної 
патології. Групи підвищеного 
ризику.

6 2 1 2

3. Ранні та пізні гестози. 4 2 1 2

Всього 14 6 4 4

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів 
професійної та практичної підготовки хірургічного профілю

Протокол від “%3 ”  (Я /7 2 0 ^ р .  №■-/ 
Голова циклової комісії 
канд.біол.наук



Теми лекційних занять

М> з/п Назва теми та короткий зміст лекції Години

1.

Діагностика вагітності.
Сучасні методи діагностики вагітності в ранніх термінах. Ознаки 

вагітності сумнівні, ймовірні, достовірні.
Сумнівні ознаки, їх диференціація з гінекологічними 

захворюваннями. Ймовірні ознаки вагітності, їх діагностика на основі 
анамнезу, об’єктивного огляду, огляду за допомогою дзеркал, 
бімануального дослідження. Достовірні ознаки вагітності. 
Діагностика вагітності в другому та третьому триместрах вагітності.

Імунологічні тести на вагітність, які базуються на визначенні в 
організмі хоріонічного гонадотропіну.

Визначення величини матки в різні терміни вагітності. Прийоми 
Леопольда. Визначення положення плода, передлеглої частини, 
позиції плода за допомогою прийомів Леопольда.

2

2.

Фактори ризику акушерської, екстрагенітальної 
і перинатальної патології. Групи підвищеного ризику.

Групи підвищеного ризику вагітних в ранні терміни вагітності.
Залежність виявлення акушерської, екстрагенітальної і 

перинатальної патології від правильного збору анамнезу і 
обстеження.

Фактори ризику виникнення акушерської і перинатальної патології 
і їх оцінка в балах.

Фактори ризику: соціально-біологічні, акушерсько-гінекологічний 
анамнез, екстрагенітальні захворювання у матері, ускладнення 
вагітності, стан плода і ін. Оцінка факторів ризику у балах.

Групи ризику: виникнення акушерських кровотеч, невиношування, 
гестозів. Ризик виникнення екстрагенітальної патології під час 
вагітності. Залежність перинатальної патології у плода від 
правильності ведення вагітних з груп ризику. Ступені ризику: низька, 
середня, важка і їх оцінка в балах. Спостереження за вагітними груп 
ризику, їх огляд акушером-гінекологом, терапевтом, ендокринологом 
і іншими. Індивідуальний план ведення вагітності і пологів, терміни 
госпіталізації вагітних з груп ризику в стаціонар. Своєчасне 
вирішення питання про переривання вагітності у вагітних з груп 
високого ризику. Лікування ускладнень вагітності в умовах жіночої 
консультації і своєчасне скерування хворих в стаціонар.

2

3.

Ранні та пізні гестози.
Розвиток плодового яйця і загальні зміни в організмі жінки, які 

виникають у відповідь на ріст і розвиток плода.
Етіологія, патогенез гестозів. Класифікація гестозів, Частота 

гестозів при вагітності. Оцінка ступеня тяжкості гестозу.
Ранні гестози вагітності: слинотеча, блювання, нестримне 

блювання вагітних.
Рідкісні форми гестозів: гостра жовта дистрофія печінки, 

бронхіальна астма, остеомаляція, хорея і ін.

2



Пізні гестози вагітності: моно- та полісимптомні, прееклампсія 
різної тяжкості, еклампсія. НЕЬГР-синдром.

Поєднані гестози: у вагітних з вадами серця, ревматизмом, 
артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, захворюваннями 
системи крові, нирок тощо.

Роль акушерки ФАП у виявленні і профілактиці пізніх гестозів 
вагітності. Прегестоз — поняття, діагностика, тактика. Розрахунок 
ризиків ускладнень вагітності наприкінці першого триместру. 
Показання для скерування вагітних з гестозом у стаціонар.

Всього 6

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми та короткий зміст лекції Години

1.

Діагностика і визначення терміну вагітності.
Фізіологічні зміни в організмі вагітної жінки.

Діагностика вагітності в ранньому і пізньому термінах. Проведення 
імунологічних проб на вагітність в ранніх термінах.

Участь в огляді вагітних, вимірювання тазу, обводу живота і висоти 
дна матки, огляд вагітних в дзеркалах. Вимірювання зросту, ваги, 
артеріального тиску. Освоєння прийомів Леопольда. Запис 
кардіотокограми. Оцінювання результатів лабораторних обстежень.

2

2.

Фактори ризику акушерської, екстрагенітальної
і перинатальної патології. Групи підвищеного ризику.

Ранні та пізні гестози.
Групи підвищеного ризику вагітних в ранні терміни вагітності.

Залежність виявлення акушерської, екстрагенітальної і 
перинатальної патології від правильного збору анамнезу і 
обстеження.

Фактори ризику виникнення акушерської і перинатальної патології 
і їх оцінка в балах.

Фактори ризику: соціально-біологічні, акушерсько-гінекологічний 
анамнез, екстрагенітальні захворювання у матері, ускладнення 
вагітності, стан плода і ін. Оцінка факторів ризику у балах.

Групи ризику: виникнення акушерських кровотеч, невиношування, 
гестозів. Ризик виникнення екстрагенітальної патології під час 
вагітності. Залежність перинатальної патології у плода від 
правильності ведення вагітних з груп ризику. Ступені ризику: низька, 
середня, важка і їх оцінка в балах. Спостереження за вагітними груп 
ризику, їх огляд акушером-гінекологом, терапевтом, ендокринологом 
і іншими. Індивідуальний план ведення вагітності і пологів, терміни 
госпіталізації вагітних з груп ризику в стаціонар. Своєчасне 
вирішення питання про переривання вагітності у вагітних з груп 
високого ризику. Лікування ускладнень вагітності в умовах жіночої 
консультації і своєчасне скерування хворих в стаціонар.

Відпрацювання обов’язків фельдшера щодо виявлення і 
профілактики пізніх гестозів вагітності. Вимірювання артеріального

2



тиску, вимірювання ваги тіла, виявлення прихованих набряків, проба 
на гідрофільність тканин, вимірювання добового діурезу, контроль 
діурезу.

Орієнтування у клінічних аналізах крові і сечі, характерних для 
гестозів вагітних.

Самостійне виконання лікувальних і діагностичних процедур в 
ФАП. Перша допомога при тяжкій прееклампсіїі та еклампсії. Гігієна 
харчування і дієта вагітних з гестозами.

Всього 4

Теми самостійної роботи

№ з/п Теми заняття Години

1. Анатомічні і фізіологічні зміни в організмі вагітної. 2
2. ТОКСН-інфекції, їх вплив на вагітність. 2

Всього: 4



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 
/Л навчальної роботи 

УУ) І.А. МИРОНЧУК
У ? 5  ” 2 0 //  р.

Педіатрія

№
з/п Тематика

Кількість годин

Загаль
ний

обсяг
Лекції Навчальна

практика

Само
стійн

а
робо
та

1.
Основні періоди дитинства та їх 
характеристика. Анатомо-фізіологічні 
особливості дитячого віку. Фізичний та 
нервово-психічний розвиток дітей.

2 2 - -

2. Особливості новонародженої дитини. 
Вигодовування дітей раннього віку. 4 2 2 -

3. Захворювання дітей раннього віку. 
Хвороби органів дихання. 4 2 2 -

4. Природжені вади серця і судин. 
Ревматизм. Захворювання крові у дітей. 2 2 - -

5. Захворювання органів травлення, 
сечової та ендокринної систем у дітей. 4 2 2 -

6.
Значення специфічної профілактики 
інфекційних захворювань. Календар 
профілактичних щеплень. 2 - 2 -

Всього 18 10 8 -

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів 
професійної та практичної підготовки педіатричного профілю

Протокол від У з  ” 20&- р. №  И

Голова циклової комісії ? О.П.Петрунів



Теми лекційних занять

1.

Основні періоди дитинства та їх характеристика. Анатомо
фізіологічні особливості дитячого віку. Особливості будови шкіри, 
функції шкіри. Дихальна система,особливості будови та функції різних 
відділів. Серцево-судинна система,особливості будови серця та 
кровоносних судин. Пульс та артеріальний тиск залежно від віку. Травна 
система,особливості будови та функції. Нервова система,особливості 
будови та функції. Сечовивідна система, особливості будови та функції.

2

2.

Особливості новонародженої дитини. Ознаки доношеності. Критерії 
зрілості новонародженої дитини. Поняття про функціональну та 
морфологічну незрілість. Перехідні фізіологічні стани новонароджених. 
Догляд за новонародженими на дільниці.

2

3.

Хвороби органів дихання: гострі респіраторні інфекції, гострий і 
хронічний бронхіт, пневмонії у дітей. Бронхіальна астма. Етіологія, 
клініка, лікування, профілактика. Особливості догляду в умовах 
дільниці.

2

4.
Захворювання крові у дітей. Природжені вади серця і судин.

Профілактика природжених вад. Ревматизм. Етіологія, клініка, 
лікування та профілактика в умовах дільниці.

2

5.

Захворювання органів травлення у дітей. Функціональні розлади 
травлення, гастрити, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. 
Етіологія, клініка, лікування, профілактика. Гельмінтози та їх профілактика.

Ознайомлення з основами дієтотерапії дітей із захворюваннями органів 
травлення. Ознайомлення з методами інструментальної та лабораторної 
діагностики. Диспансеризація хворих на дільниці. Дегельмінтизація на 
дільниці.

2

Всього 10

Теми практичних занять

1.

Вигодовування дітей раннього віку. Особливості харчування 
здорових і хворих дітей.

Визначення різними методами в різних вікових групах кількості їжі на 
добу. Розрахунок харчування за основними харчовими інгредієнтами та 
енергетичною цінністю їжі. Особливості харчування хворих дітей з анемією, 
целіакією та синдромом лактозної недостатності.

2

2.
Захворювання новонароджених дітей. Огляд хворих дітей і клінічний 

аналіз історій хвороб дітей з різними захворюваннями періоду 
новонародженості. Оцінка стану дитини. Особливості догляду за дітьми.

2

3.

Захворювання дітей раннього віку. Огляд хворих дітей і клінічний 
аналіз історій хвороб дітей з різними захворюваннями: рахітом, 
гіпокальціємічним синдромом, аномаліями конституції, гіпотрофіями. Оцінка 
стану дитини. Особливості догляду за дітьми.

2

4. Значення специфічної профілактики інфекційних захворювань. Календар 
профілактичних щеплень.

2

Всього 8



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

навчальної роботи 
І.А. МИРОНЧУК

01? 2 0 / /р.

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА 0 0 3

№
п\п

Назва теми Всього Лекції Самост.
робота

І. Планування та організація роботи 
ФАП. Наказ МОЗ України 
від 04.11.2011р. № 755

1 1

2. Ведення медичної документації на 
ФАПі. Наказ МОЗ України від 
05.08.1997р. № 197

1 1

3. Організація проведення акредитації та 
ліцензування на ФАПі. Наказ МОЗ 
України від 15.07.1997р. №765

1 1

4. ФАП-організація профілактичної 
роботи.

1 - 1

Всього: 4 2 2

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки терапевтичного профілю.

Протокол № /  від Ос?. р .

Голова циклової комісії А.М.Жебрацька



Теми лекційних занять

1.
Планування та організація роботи ФАП. Наказ МОЗ 

України від 04.11.2011р. № 755. Ведення медичної документації на 
ФАПі. Наказ МОЗ України від 05.08.1997р. № 197

2

Всього 2

Теми самостійної роботи

1. Організація проведення акредитації та ліцензування на ФАПі. Наказ 
МОЗ України від 15.07.1997р. №765

2

2. ФАП-організація профілактичної роботи. 2

Всього 2



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

навчальної роботи 
І.А. МИРОНЧУК 

” 2 0 ^ Р .

ІНФЕКТОЛОГІЯ

№
з/п Тематика

Кількість годин

Загаль
ний

обсяг
Лекції

Навчаль
на

практик
а

Самос
тійна

робота

1.

Епідеміологічний процес, його ланки. 
Поняття про джерело інфекції, їх 
значення, механізми зараження. 
Кишкові інфекції.

4 2 - 2

2. Інфекції дихальних шляхів. 2 2 - -

3.
Кров’яні інфекції із парентеральним та 
трансмісивним механізмом передачі. 
Інфекції зовнішніх покривів.

2 - 2 -

Всього 8 4 2 2

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів 
професійної та практичної підготовки педіатричного профілю

Протокол від ‘Уі>” 2 0 / /  р. № <-/

Голова циклової комісії



Теми лекційних занять
Епідеміологічний процес, його ланки. Поняття про джерело 

інфекції, їх значення, механізми зараження. Епідеміологічна ситуація в 
Україні, регіоні. Значення чинників передачі у поширенні інфекції. 
Класифікація інфекційних захворювань. Основи профілактики 
інфекційних хвороб. Протиепідемічний режим в осередку (заключна й 
осередкова дезінфекція).

Кишкові інфекції. Класифікація кишкових інфекцій (бактеріальні, 
вірусні). Основні симптоми інтоксикації, зневоднення, знесолення, 
нейротоксикозу. Діагностика. Лікування. Профілактика. Медсестринський 
процес при кишкових інфекціях.

Гострі кишкові (бактеріальні) інфекції. Черевний тиф. Шигельоз. 
Сальмонельоз. Холера. Харчові токсикоінфекції (ботулізм). Холера.

Етіологія. Збудники, їх властивості. Епідеміологія. Клініка. Основні 
симптоми. Ускладнення. Методи специфічної лабораторної діагностики 
черевного тифу в ранньому періоді (гемокультура), бактеріологічні 
дослідження (копро-, уринокультура). Особливості гемограми хворих на 
кишкові інфекції.

Ботулізм. Етіологія. Епідеміологія. Ранні симптоми порушення зору, 
бульбарні розлади, ураження ЦНС. Значення своєчасної госпіталізації. 
Ускладнення. Принципи серотерапії.

Холера. Характеристика холери як особливо небезпечної хвороби. 
Етіологія. Роль вібріона Ель-Тор в етіології сучасної холери. 
Епідеміологія. Клінічний перебіг різних форм холери, їх основні 
симптоми. Дії медсестри під час виявлення хворого на холеру. Екстрена 
профілактика холери. Принципи лікування.

Гострі кишкові інфекції вірусної етіології: рота-, норо-, 
ентеровірусні. Вірусні гепатити А і Е. Поліомієліт.

Етіологія. Епідеміологія. Основні симптоми вірусних діарей, 
діагностика.

Характеристика вірусних гепатитів. Жовтяничні та безжовтяничні 
форми гепатитів. Симптоми переджовтяничного періоду і в розпалі 
хвороби. Прогноз. Наслідки.

Клінічні форми поліомієліту (інапарантні, абортивні, паралітичні). 
Основні симптоми, діагностика, значення профілактичних щеплень у 
профілактиці хвороби. Медсестринський процес при таких 
захворюваннях.



2.

Інфекції дихальних шляхів. Грип. ГРВІ. Етіологія. Герпетичні 
вірусні інфекції. Епідеміологія. Сучасний стан питання про виникнення 
епідемій і пандемій. Клінічні симптоми. Ускладнення. Лабораторна 
діагностика (серологічні методи діагностики -  ІФА). Експрес-діагностика 
(імунохроматографічний метод). Принципи лікування. Показання до 
госпіталізації. Профілактичні заходи у вогнищі. Вакцинація. 
Медсестринський процес при інфекціях дихальних шляхів.

Дифтерія. Гострі тонзиліти (ангіни).Менінгококова інфекція. 
Етіологія. Епідеміологія. Класифікація клінічних форм. Основні 

клінічні симптоми. Ускладнення. Сучасні методи діагностики. 
Профілактика і протиепідемічні заходи.
Медсестринський процес при інфекціях дихальних шляхів.

2

Всього 4

Теми практичних занять
Кров’яні інфекції із парентеральним та трансмісивним 

механізмом передачі. Вірусні гепатити В, С, Б . ВІЛ-інфекція (СНІД). 
Основи етіології, епідеміології. Характеристика всіх можливих шляхів 
передачі збудника (парентеральний, артифіціальний, статевий тощо). 
Інкубаційний період. Клінічні прояви різних періодів хвороби. Особливості 
перебігу. Ускладнення. Прогноз. Наслідки. Серологічні методи 
дослідження і маркери гепатитів. Принципи лікування. Диспансерне 
спостереження за реконвалесцентами. Профілактика. Медсестринський 
процес при захворюваннях із трансмісивним механізмом передачі збудника 
інфекції.

Захворювання, спричинені найпростішими: малярія, лейшманіози. 
Спірохетози: хвороба Лайма, епідемічний поворотний тиф.
Етіологія, епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Діагностика.

 ̂ Ускладнення. Принципи лікування. Профілактика.
Рикетсіози: епідемічний висипний тиф, хвороба Бріла. Хламідіози. 
Етіологія, епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Діагностика. 

Профілактика.
Арбовірусні захворювання: арбовірусні енцефаліти, кліщовий 

енцефаліт.
Етіологія. Епідеміологія. Клінічні симптоми. Діагностика. 

Профілактика.
Хвороба Ебола. Етіологія. Епідеміологія. Основні клінічні симптоми. 
Діагностика. Профілактика.

Особливо небезпечні хвороби (чума, туляремія, сибірка). 
Характеристика захворювань. Етіологія. Епідеміологія. Клініка. 

Ускладнення. Наслідки захворювання. Лабораторна діагностика.
Лікування. Профілактичні та дезінфекційні заходи у вогнищі інфекції. 
Медсестринський процес при кров’яних інфекціях.



Інфекції зовнішніх покривів. Бешиха. Сказ. Правець.
Етіологія. Епідеміологія. Клінічні симптоми. Діагностика. Лікування. 
Профілактичні заходи. Медсестринський процес при інфекціях 

зовнішніх покривів.
Всього 2

Теми самостійної роботи

1.

Актуальні питання профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій

Внутрішньо-лікарняні інфекції та їх актуальність на сучасному етапі. 
Способи передачі інфекції. Профілактичні заходи, спрямовані на 

попередження виникнення внутрішньо-лікарняні інфекцій.
Порядок проведення екстреної постконтактної профілактики при 

виконанні професійних обов’язків.

2

Всього 2



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

з навчальної роботи
І.А. МИРОНЧУК

23  ”, 20// р.

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

№
з/п Тематика

Кількість ГОДИН

Загальний
обсяг Лекції Навчальна

практика

Самостій
на

робрта
1. Основні принципи реанімаційних 

заходів при порушенні дихання та 
кровообігу.

2 2 - -

2. Травми. Травматичний шок. 
Політравма, комбінована травма.

2 - 2 -

3. Гостра судинна недостатність 
Діагностика ком при цукровому 
діабеті.

2 2 - -

4. Загальні принципи надання 
невідкладної допомоги при 
гострих отруєннях, укусах тварин 
та комах.

2 - 2 -

5. Організація та порядок надання 
медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні 
збройних конфліктів.

2 2 - -

Всього 1 0 6 4 -

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № ^  від 5 
Голова циклової комісії іол.наук С.М.Хома



Теми лекційних занять

1. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану 
постраждалого.
Характеристика термінальних станів. Основні принципи 
реанімаційних заходів при порушенні дихання та кровообігу. 
Надання домедичної допомоги постраждалим від зовнішніх 
факторів навколишнього середовища (термічна та холодова травма, 
утоплення, удушення, електротравма).

2

2. Гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, шок. 
Стенокардія. Гострий інфаркт міокарду. Клінічний перебіг та 
атипові форми.
Гіпертензивні кризи (І і II типу). Клінічні прояви. Гострі порушення 
мозкового кровообігу. Алгоритм надання невідкладної допомоги. 
Алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному 
шоці.

2

3. Організація та порядок надання медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні збройних конфліктів.
Початковий алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги в зоні 
вогневого контакту (ТССС -  Тасіісаі СотЬаІ Сазиаііу Саге). 
Ураження бойовими отруйними речовинами. Заходи колективної та 
індивідуальної безпеки при наданні домедичної допомоги.

2

Всього 6

Теми практичних занять

1.

Травми. Відкриті та закриті пошкодження. Вогнепальна рана. 
Мінно-вибухові та осколкові ушкодження.
Черепно-мозкова травма. Травми грудної клітки (пневмоторакс). 
Травма хребта. Травматичний шок. Шкала Глазго. Політравма, 
комбінована травма.
Ознаки відкритих і закритих переломів. Краш -  синдром. 
Алгоритм невідкладної допомоги.
Синдром «гострого живота». Алгоритм невідкладної медичної 
допомоги.

2

2.

Г остра кровотеча. Невідкладна допомога при зовнішній та 
внутрішній кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі. 
Правила накладання кровоспинного джгута (джгут САТ Тш т^иеі, 
джгут Есмарха).
Принципи медичного сортування при масових ураженнях (8ТАКТ). 
Дорожньо-транспортна пригода. Алгоритм допомоги.
Транспортна іммобілізація.

2

Всього 4



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора

з навчальної роботи
$ 2 ___ ї -а - м и р о н ч у к

у 23 ” С>с? 2 0 //р .

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

№
п/п

Назва теми Загальна
кількість

Лекції Самостій
на робота

1. Використання сучасної 
комп'ютерної техніки для 
діагностики захворювань в 
лікувально-профілактичних 
установах

2 2

2. Використання сучасної 
комп'ютерної техніки для лікування 
захворювань та статистичної роботи 
в лікувально-профілактичних 
установах.

2 2

Всього 4 4 -

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів науково- 
природничої підготовки.

Протокол від ‘̂ 7 *’ 2 0 /^ р . № _ /

Голова циклової комісії \)<^ ^  Т. А. Солоденко



Теми лекційних занять

№
з/п Назва теми, короткий зміст

К-сть
годин

1. Використання сучасної комп’ютерної техніки для 
діагностики захворювань в лікувально-профілактичних 
установах
Концепція інформатизації охорони здоров’я. МІС, їх 
класифікація та структура. Автоматизовані системи діагностики 
захворювань та прогнозування результатів їх лікування. 
Комп’ютерні діагностичні системи (КДС). Скринінгові 
комп’ютерні діагностичні системи. Експертні системи. Медичні 
приладо-комп’ютерні системи візуалізацїї (комп’ютерна 
томографія, ультразвукове дослідження, системи теплобачення 
тощо).

2

2. Використання сучасної комп’ютерної техніки для 
профілактики і лікування захворювань та статистичної 
роботи в лікувально-профілактичних установах
Медичні приладо-комп’ютерні системи (МПКС). Поняття про 
медичні приладо-комп’ютерні системи. Провідні галузі їх 
застосування. Комп’ютерно-моніторингові системи. Елементарні 
статистичні характеристики. Служби медичної статистики. Етапи 
розв’язування статистичної задачі.

2

Всього 4



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

V / з навчальної роботи 
(у£ І.А. МИРОНЧУК

2 0 /? р.

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА

№
з/п

Назва теми Всього Лекції Практичні
заняття

Самостійна
робота

1. Організація надання ПМД 
пораненим на полі бою. 
Способи відтягування 
поранених і їх винесення з поля 
бою в укриття.

2 2

2. Організація надання 
долікарської допомоги 
пораненим і ураженим на МПБ 
та полку.

2 2

3. Заходи ПМД та долікарської 
допомоги при пораненнях та 
ураженнях. Тимчасова зупинка 
кровотеч. Контроль за 
накладанням джгута.

2 2

4. Травматичний шок. 
Іммобілізація ушкодженої 
кінцівки з використанням 
сучасних та підручних засобів.

2 2

Разом 8 4 4 -

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів професійної 
та практичної підготовки хірургічного профілю

Протокол від “Я в” 20' - р. № - / '

Голова циклової комісії 
канд.біол.наук С.М.Хома



Теми лекційних занять

1.
Організація надання долікарської допомоги пораненим і ураженим на 

МПБ та полку.
2

2. Травматичний шок. Іммобілізація ушкодженої кінцівки з використанням 
сучасних та підручних засобів.

2

Всього 4

Теми практичних занять

1.
Організація надання ПМД пораненим на полі бою. Способи відтягування 
поранених і їх винесення з поля бою в укриття.

2

2. Заходи ПМД та долікарської допомоги при пораненнях та ураженнях. 
Тимчасова зупинка кровотеч. Контроль за накладанням джгута.

2

Всього 4
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