
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП7. 

2. Назва: «Перша медична допомога». 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Майструк Микола Іванович, 

кандидат медичних наук, доцент кафедри медико-психологічних дисциплін. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: застосовувати 

теоретичні знання і використовувати практичні навички у галузі здоров’я людини. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна робота, екзамен. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Основи фізичної 

реабілітації», «Теорія і технологія оздоровчої роботи», «Анатомія людини», «Фізіологія», «Загальна 

патологія». 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності).:  

«Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів»,  «Фізична реабілітація при 

патологіїї опірно-рухового апарату», «Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях». 

12. Зміст курсу: (перелік тем):Перша медична допомога як навчальна дисципліна, її місце у 

навчальному процесі та значення для професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і фізичної 

реабілітації. Кровотеча. Непритомність. Колапс. Шок. Термінальні стани. Способи і техніка 

оживлення людей. Закриті ушкодження (травми). Відкриті ушкодження (рани). Переломи кісток. 

Транспортна іммобілізація. Опіки. Утоплення. Електротравма. Ушкодження грудної клітки. 

Ушкодження голови і головного мозку. Ушкодження спинного мозку. Ушкодження органів черевної 

порожнини. Ушкодження тазу й органів сечовидільної системи. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Григус, І. М. Перша медична допомога : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. – Львів : 

Новий Світ , 2000, 2013. – 176 с. 

2. Григус І.М. Основи медичних знань : методичні рекомендації /                        Л. Б. Брега, І. М. 

Григус. – Рівне : Редакційно- видавничий центр „Тетіс”, 2007. – 60 с. 

3. Афанасьев Ю. Г. Оказание помощи при переломах, ожогах и несчасных случаях. / Ю. Г. 

Афанасьев, А. Г.  Овчаренко, Л. И. Трутнева / Барнаул, 2007. – 82 с.  

4. Внутрішні хвороби / Р. О. Сабадишин, В. М. Баніт, І. М. Григус і ін. / під ред. д.м.н., проф. Р. О. 

Сабадишина. – Рівне : ВАТ "Рівненська друкарня”, 2004. – 544 с. 

5. Гладун 3. С. Державне управління в галузі охорони здоров’я / С. Гладун. – Т. : Укрмедкнига, 1999. 

– 312 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

12 год. лекцій, 36 год. лабораторних занять, 72 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 

Методи: лекції з використанням активних методів викладання і елементів проблемності, лабораторні

заняття, індивідуальні завдання.  

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль:;(40 балів) іспит в кінці 3 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри А.О. Ногас, к.фіз.вих., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION OF THE TRAINING COURSE 

 
1. Title.  First aid 
2. Index. PP1 
3. Type. The selective. 
4. Academic year. 2. 
5. Semester. 3. 
6. Credits. 4. 
7. Lecturer name, academic degree and position. Maistruk Mykola, Candidate of Medical Sciences, 
Associate Professor. 
8. Results of studies. 
After studying the discipline the student should be able to: apply theoretical knowledge and practical    
skills used in the field of health human. 
9. Mandatory previous educational disciplines. 
"Fundamentals of physical rehabilitation", "Theory and technology of health work", "Anatomy of 
human", "Physiology", "General pathology". 
10. Contents. The first medical aid as an educational discipline, its place in the educational process 
and importance for the professional training of specialists in physical education and physical 
rehabilitation. Bleeding. Faint. Collapse. Shock. Terminal states. Methods and techniques of reviving 
people. Closed injuries (injuries). Open injury (wounds). Bone fractures. Transport immobilization. 
Burns Drowning. Electric trauma Damage to the chest. Damage to the head and brain. Damage to the 
spinal cord. Damage to the abdominal cavity. Damage to the pelvis and organs of the urinary system. 
11. Recommended literature.  
1. Grigus, IM First medical aid: textbook / I. M. Grigus, M. Ya. Romanishin. - Lviv: New World, 2000, 
2013. - 176 p. 
2. Grigus I.M. Fundamentals of medical knowledge: methodical recommendations / L. B. Brega, I. M. 
Grigus. - Rivne: Tetis Publishing Center, 2007. - 60 p. 
3. Afanasyev Yu.G. Assistance in fractures, burns and occasional cases. / Yu G. Afanasyev, A. G. 
Ovcharenko, L. I. Trutneva / Barnaul, 2007. - 82 p. 
4. Internal Diseases / R. O. Sabadishin, V. M. Banit, I. M. Grigus and others. / ed. doctor of medical 
sciences, prof. R. O. Sabadishin. - Rivne: OJSC "Rivne Printing House", 2004. - 544 p. 
5. Gladun 3. C. Public administration in the field of health / S. Gladun. - T.: Ukrmedkniga, 1999. - 312 p.
12. Planned activities and teaching methods. 
The combination of traditional and non-traditional methods of teaching using innovative technologies: 
- lectures (visual, thematic, lecture-consultation); 
- workshops (presentation, discussion, communicative method, case studies, small group work). 
13. Evaluation methods and criteria. 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 
Current control (40 points): testing, interviewing, checking of the students' independent work. 
Final control (60 points) - written test at the end of the ninth semester. 
14. Planned learning activities and teaching methods: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): written test at the end of the  3
semester. Current control (100 points): tests, poll. 
15. Teaching language. Ukrainian. 

 
 
 Head of Department                                   A. Nogas, Ph.D., Associate Professor 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


