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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Основи медичних знань та 

охорона здоров’я» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра напряму 6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є : базовий рівень знань 

та умінь з основ медичних знань і охорони здоров’я. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: анатомія людини, фізіологія 

людини, педіатрія, валеологія, шкільна гігієна. 

Програма навчальної дисципліни містить 2 змістових модулі: 

Змістовий модуль 1. Перша медична допомога в загрозливих для 

життя станах, що виникають при захворюваннях внутрішніх органів та 

інфекційних  хворобах.   

Змістовий модуль 2. Перша медична допомога в загрозливих для 

життя станах при травмах і нещасних випадках. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи медичних 

знань та охорона здоров’я» є формування особистості вчителя, озброєного 

знаннями та уміннями з основ медичних знань, які необхідні для 

забезпечення збереження здоров'я і життя людини. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи медичних 

знань та охорона здоров’я» є: отримання студентами необхідного мінімуму 

знань про причини, ознаки, перебіг хвороб та невідкладних станів, про 

способи надання долікарської медичної допомоги у будь-яких умовах, про 

роль профілактичних заходів у попередженні розвитку патологій. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати: 

 основи анатомії та фізіології людини;  

 питання загальної та особистої гігієни; 
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 основні ознаки патологічних станів у дітей дошкільного та 

шкільного віку; 

 ознаки клінічної та біологічної смерті; 

 основи реанімації; 

 основи надання допомоги при деяких патологічних станах (опіках, 

відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, хімічних опіках, 

синдромі тривалого стискання, отруєннях, переломах, кровотечах, 

травматичному шоку, пораненнях тощо) і раптових захворюваннях у 

звичайних умовах та в екстремальних ситуаціях; 

 основи долікарської діагностики, класифікацію раптових 

захворювань (у тому числі епідемічних процесів) та патологічних станів; 

 техніку надання долікарської допомоги в різних умовах, спрямовану 

на попередження ускладнень та порятунок потерпілого; 

уміти: 

 володіти навичками реанімації; 

 володіти навичками діагностики, класифікації раптових захворювань 

та патологічних станів (вимірювати температуру тіла,  артеріальний тиск, 

визначати та оцінювати пульс, дихання тощо); 

 володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, 

кровотечах, утопленні, задусі, ураженнях різними хімічними і фізичними 

факторами (електричним струмом, високою/низькою температурою, 

радіацією) та при отруєннях; 

 розпізнати ознаки та надати першу допомогу при укусах змій, 

отруйних комах, собак та інших тварин; 

 володіти технікою десмургії, транспортної іммобілізації та 

тимчасової зупинки кровотеч; 

 володіти технікою беззондового промивання шлунку, очисної 

клізми, застосування компресів, банок, гірчичників, льоду, ванн (місцевих та 

загальних), ін'єкцій, інгаляцій; 
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 користуватись доступними лікарськими препаратами; 

 - володіти навичками введення доступних лікарських  препаратів  в 

організм хворого при невідкладних станах (зовнішнє, внутрішнє, 

парентеральне); 

 володіти правилами роботи при бактеріологічній небезпеці; 

 володіти правилами роботи в умовах стихійного лиха чи 

екстремальних ситуацій; 

 використовувати набуті знання не тільки в побуті та особистому 

житті, а й у повсякденній роботі з дітьми. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 72 години / 2 кредити 

ECTS  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Перша медична допомога в загрозливих для життя станах, що 

виникають при захворюваннях внутрішніх органів, інфекційних 

хворобах. 

Загальні закономірності росту і розвитку дитини. Критичні періоди 

розвитку дитини. Здоров’я та його складові. Хвороба, як порушення 

життєдіяльності організму дитини в наслідок дії негативних факторів. 

Причини, перебіг, наслідки, прояви хвороб. Процес запалення, 

нейрогуморальні механізми, що забезпечують захисні функції організму. 

Шляхи попередження захворювань: гігієнічні, санітарно-просвітницькі 

та протиепідемічні заходи у навчальних закладах. 

Загальна характеристика дитячих інфекційних хвороб. Дитячі 

краплинні інфекції, грип: перебіг хвороб, профілактика. Зараження 

туберкульозом, перебіг хвороби у дітей, профілактичні заходи. 

Захворюваність на ВІЛ/СНІД в Україні, шляхи зараження, 

діагностування. Особливості захворювань у дітей, антиретровірусна терапія, 

профілактика. 
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Кишкові інфекції, вірусний гепатит: перебіг хвороб, профілактика. 

Анатомо-фізіологічні особливості органів зору, слуху, мовлення та 

опорно-рухової системи у дітей. Порушення зору: короткозорість, 

далекозорість, астигматизм, дальтонізм. Причини, ознаки, попередження 

порушень. 

Причини порушень слуху у дітей: запальні процеси, травми черепа, 

чужерідне тіло у вушному проході, медична допомога. 

Хвороби органів мовлення у дітей і дорослих: перевантаження і 

перенапруження голосового апарату, хронічні ларингіти, попередження 

захворювань. 

Ознаки нормальної постави. Сколіози, кіфози, причини виникнення, 

профілактика порушень. Плоскостопість: ознаки, профілактичні заходи. 

Методи корекційної гімнастики та лікувальної фізкультури при порушеннях 

постави, плоскостопості та порушеннях зору незонального характеру. Підбір 

шкільних меблів для школярів. 

Анатомо-фізіологічні і вікові особливості дихальної системи. Гостра 

пневмонія, бронхіт: ознаки хвороби, ускладнення, перша медична допомога. 

Кровохаркання та легенева кровотеча: причини, ознаки, перша медична 

допомога, особливості догляду за хворим. 

Ознаки нападу бронхіальної астми, ускладнення, перша медична 

допомога, профілактика хвороби. Показання, протипоказання застосування 

при хворобах органів дихання банок, гірчичників, компресів. Особливості 

догляду за ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД.  

Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей і 

підлітків. Ознаки ревматизму, перебіг хвороби, ускладнення, лікування, 

профілактика. Ішемічна хвороба серця, дві форми її прояву: стенокардія, 

інфаркт міокарду. Серцевий напад, причини, ознаки, перша медична 

допомога. Гостра судинна недостатність: причини, ознаки, перша медична 

допомога, профілактика. Вегето-судинна дистонія. Основні причини, ознаки. 

Традиційні, нетрадиційні методи лікування і профілактика. 
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Вивчення об’єктивних критеріїв оцінки функціонального стану 

серцево-судинної системи − пульсу, артеріального тиску. 

Анатомо-фізіологічні особливості органів черевної порожнини у дітей 

та підлітків. 

Основні захворювання органів травлення: гострий гастрит, гостре 

отруєння, виразкова хвороба шлунку. Ознаки, ускладнення, невідкладна 

допомога при шлунковій кровотечі. Профілактика захворювань. 

Печінкова коліка: причини, ознаки, невідкладна допомога. 

Цукровий діабет: причини, ознаки, ускладнення. Невідкладна допомога 

при діабетичній та гіпоглікемічній комі. Лікувальне харчування при діабеті, 

профілактика. 

Ниркова коліка, гострий нефрит: причини, ознаки, ускладнення, перша 

медична допомога, профілактика. 

Місцеві зігрівальні засоби першої допомоги (лікувальна ванна, 

методики промивання шлунку та кишечнику). 

Змістовий модуль 2. 

Перша медична допомога в загрозливих для життя станах при 

травмах та нещасних випадках  

Кровотеча у дітей. Невідкладна допомога при травмах і кровотечах. 

Відкриті і закриті травми: переломи кісток, забої, забиття, розтягнення 

зв’язок, вивихи у суглобах. Види травм залежно від ушкоджуючого фактора і 

причин, ускладнення.  

Травматичний шок, травматична хвороба, ознаки, перебіг, невідкладна 

допомога. 

Дитячий травматизм: особливості травм у дітей, профілактика.     

Види кровотеч: травматичні, нетравматичні, артеріальні, венозні, 

капілярні, змішані, внутрішні, зовнішні, за складністю. Клініка гострого 

недокрів’я, методи тимчасової зупинки артеріальних кровотеч: притиснення  

артерії в місті ушкодження, накладання джгута на кінцівки, фіксація кінцівки 

в положенні максимального згинання у суглобі. Остаточна зупинка 



8 

 

артеріальних кровотеч: хірургічні методи, хімічні, біологічні, лікувальні. 

Венозні кровотечі і методи зупинки їх: накладання давлючої пов’язки, 

підвищене положення травмованої кінцівки. Відробки навичок тимчасової 

зупинки артеріальної кровотечі. 

Термінальні стани (предагонія, агонія, клінічна смерть); причини, 

ознаки, тривалість. Методи проведення реанімації, їх загальна 

характеристика та анатомо-фізіологічні основи. Відробки навичок штучної 

вентиляції легенів та непрямого масажу серця. Особливості реанімації у 

дітей. Критерії ефективності проведення реанімації. Алгорітм дій 

невідкладної допомоги при утопленні. Методи штучної вентиляції легенів по 

Сільвестру і Калистову. 

Забиття, здавлювання, вивихи,розтягнення зв'язок, переломи. 

Ускладнення травм кiнцiвок. Методи транспортної iмобiлiзацii. 

Оволодіння навичками накладання шин Крамера, Дітеріхса на 

травмовані ділянки тіла. 

Поняття про рани. Класифікація і ознаки ран, фази раньового процесу і 

види загоювання ран.  

Місцева та загальна анестезія. Поняття про асептику та антисептику. 

Основні антисептичні препарати, їх застосування при обробці ран. 

Послідовність надання першої медичної допомоги при пораненнях. 

Особливості допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. 

Види раньової інфекції (гнійна, анаеробна, специфічна). 

Види та ознаки вогнищевих інфекцій (абцес, панарицій, фурункул), 

невідкладна допомога. Анаеробна інфекція (правець); причини, ознаки, 

профілактика, особливості догляду за хворими. 

Види черепно-мозкових травм. Закриті та відкриті травми хребта. Види 

пневмотораксу. «Гострий живіт», ознаки, перша медична допомога. 

Ураження живота i органів черевної порожнини, перша медична допомога. 

Види опіків за походженням. Тяжкість в залежності від глибини по 

поверхні ушкодження. Ознаки опіків (термічних, хімічних, радіаційних). 
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Перша допомога при опіках, особливості допомоги дітям. Опікова хвороба, 

опіковий шок, ознаки, невідкладна допомога. 

Відмороження та замерзання, ознаки, ушкоджень, ступені тяжкості, 

перша медична допомога, профілактика. 

Електротравми: загальні і місцеві ознаки, перша допомога, 

попередження. 
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2. Валецька Р.О. Основи медичних знань:  підручник / Р.О.Валецька. 

Луцьк: Видавництво «Волинська книга», 2007. – 385 с.  

3. Головко О.Ф. Невідкладна само- і взаємодопомога при загрозливих 

для життя станах: навчальний посібник / О.Ф.Головко, П.Д.Плахтій. – 
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5. Головко О.Т. Основи педіатрії : навчально-методичний посібник / 

О.Т. Головко, П.Д. Плахтій, – Кам’янець-Подільський. Аксіома, 2009. – 740 с.  

6. Основи медичних знань: підручник / П.Д.Плахтій, С.П.Польова, 

Л.С.Соколенко, Н.В.Гутарєва; за ред. С.П.Польової. – Кам'янець-

Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015. – 328 с. 

7. Плахтій П.Д. Охорона праці: тести, запитання, відпо-віді: навчальний 

посібник /П.Д.Плахтій, A.M.Савчук; за ред. П.Д.Плахтія. – Кам'янець-

Подільський: Буйницький О.А., 2008. – 296 с. 

8. Плахтій П.Д. Основи медичних знань. Тестові завдання : навчальний 

посібник /П.Д.Плахтій, О.М.Зарицький, А.С.Соколенко. – Кам'янець-

Подільський: Буйницький О.А., 2010. – 105 с. 
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9. Головко О.Т. Основи педіатрії : навчально-методичний посібник / 

О.Т.Головко, П.Д.Плахтій. − Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 740 с. 

10. Плахтій П.Д. Профілактика і лікування захворювання нирок і 

сечовивідних шляхів / П.Д.Плахтій, Г.Й.Юкшинський. – Кам'янець-

Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 123 с. 

11. Плахтій П.Д. Основи медичних знань. Методичні рекомендації до 

написання модульної контрольної роботи / П.Д.Плахтій, О.Ф.Головко. − 

Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. − 104 с. 

12. Плахтій П.Д. Профілактика і лікування остеохондрозу хребта / 

П.Д.Плахтій, В.М.Пікуш. − Кам'янець-Подільський: Буйницький О.А., 2011. 

– 112 с. 

Додаткові рекомендовані джерела 

1. Ганжа І.М. Внутрішні хвороби. Підручник / І.М.Ганжа. К., 2002. − 

С. 90−98. 

2. Мойсак О.Д. Основи медичних знань / О.Д.Мойсак. К., 2004. 

3. Маруненко І.М. Анатомія, фізіологія з основами шкільної гігієни / 

І.М.Маруненко. − К., 2004. 

4. Петрик О.І. Долікарська медична допомога при травмах та нещасних 

випадках. Навчальний посібник / О.І.Петрик. − К.: Вища школа, 1995. 

5. Жидецький В.Ц. Перша  допомога при нещасних випадках / 

В.Ц.Жидецький. − К., 2004. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік – 2 семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) усні опитування на практичних заняттях; 

2) перевірка виконання практичних завдань; 

3) перевірка результатів виконання індивідуальних завдань; 

4) перевірка контрольних і тестових завдань. 


