
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Перша долікарська допомога» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Комплекс простих термінових дій, спрямованих на збереження 

здоров’я і життя потерпілого.  

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Вивчення навичок першої долікарської допомоги дозволить 

швидко орієнтуватись у складних ситуаціях нещасних випадків, 

правильно визначати вид і характер ушкоджень, захворювань, 

вибрати спосіб надання першої долікарської допомоги при 

невідкладних станах та кваліфіковано здійснити її. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Завдання і загальні принципи надання першої долікарської 

допомоги в разі нещасних випадків і гострих станів; права і 

обов’язки фармацевтів у цих ситуаціях; явлення про основні 

клінічні прояви захворювань внутрішніх органів, основні заходи 

профілактики; явлення про загальний та спеціальний догляд за 

хворими; види пов’язок та правила їх накладання; види 

іммобілізації, способи й види транспортування потерпілих 

залежно від локалізації і характеру ушкоджень; принципи і 

методи реанімації: показання для її проведення та критерії її 

ефективності; види ран і кровотеч, принципи їх виникнення, 

ознаки, принципи зупинки кровотеч різними способами, можливі 

ускладнення; першу долікарську допомогу при опіках та 

відмороженнях; види ушкоджень тканин, кісток, суглобів; 

клінічні прояви, способи проведення іммобілізації, профілактики 

травматичного шоку; клінічні прояви нещасних випадків, 

отруєнь, гострих захворювань; особливості надання першої 

долікарської допомоги в практиці фармацевта. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння основ методів першої долікарської допомоги 

дозволить застосовувати знання в практичних ситуаціях:  

здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у 

екстремальних ситуаціях;  наданні першої долікарської допомоги 

в разі нещасних випадків і гострих станів;  надання першої 

долікарської допомоги при невідкладних станах.   



Навчальна логістика Зміст дисципліни: комплекс простих термінових дій, 

спрямованих на збереження здоров’я і життя потерпілого. 

Поняття «перша долікарська допомога», нещасний випадок. 

Значення наданої першої долікарської допомоги для 

збереження життя потерпілого і подальшого успішного 

лікування. Ознаки життя, смерті. Термінальні стани. 

Найпростіші способи легенево-серцевої реанімації, 

демонстрація, умови для успішного проведення, техніка ШВЛ 

та непрямого масажу серця. Критерії ефективності. 

Профілактика шоку (травматичного, опікового). Десмургія. 

Уявлення про перев’язувальний матеріал, пов’язки, 

перев’язки; доступні способи його знезараження. Правила 

накладання  пов’язок. Рани: класифікація, ознаки, 

ускладнення. Уявлення про туалет рани (асептичні речовини, 

які застосовуються при цьому). Кровотечі зовнішні: ознаки, 

способи зупинки капілярних, венозних, артеріальних кровотеч. 

Кровотечі внутрішні: ознаки шлунково-кишкових кровотеч, 

кровотеч у черевну та плевральну порожнини, а також 

легеневої кровотечі. Гостре недокрів’я. Допомога при них. 

Забої: ознаки, допомога. Розтягнення, розриви сухожилків, 

м’язів: ознаки, допомога. Вивихи: ознаки, допомога. Переломи 

кінцівок: відкриті та закриті. Особливості допомоги. Переломи 

хребта: визначення уражень спинного мозку. Допомога. 

Допомога при переломі ключиці, ребер. Допомога при 

відкритому пневмотораксі. Допомога при ушкодженні кісток 

таза та черепа. Допомога при струсі головного мозку. Ступені 

опіків, ознаки. Визначення площі опіку. Ознаки загального 

перегрівання організму і теплового удару. Сонячний удар. 

Допомога при ньому. Ступені відморожень, ознаки. Ознаки 

загального замерзання. Допомога при відмороженнях і 

замерзанні. Ознаки хімічних опіків шкіри, стравоходу, 

шлунка. Допомога при них. Ознаки отруєнь. Допомога при 

них. Визначення причини отруєння.  Ознаки уражень 

блискавкою, електричним струмом, повішання, задушення, 

укусу твариною, хворою на сказ, отруйними комахами, 

зміями. Допомога при них. Гостра судинна недостатність: 

ознаки непритомності, колапсу. Допомога при них. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання:словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна 

(на основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з першої долікарської допомоги отримані на базі 

середньої освіти при вивченні уроків з основ здоров’я. 

Пореквізити Знання з першої долікарської допомоги можуть бути 

використані при вивченні дисциплін професійно-практичного 

циклу: аналітичної, фармацевтичної хімії, технології ліків.  



Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Перша екстрена і тактична медична допомога на 

догоспітальному етапі: навчальний посібник В.С. Тарасюк, 4-те. 

Медицина, 2021, 504 с. 

Домедична допомога: Навчально-методичний посібник. 

О.Ф. Козлова К.: Медицина, 2017. 49 с. 

Касевич Н.М.; За ред. В.І. Литвиненка. Загальний догляд за 

хворими і медична маніпуляційна техніка: Підручник. К.: 

Медицина, 2017. 424 с. 

Амосова К.М., Безродний Б.Г., Бурьянов О.А. Невідкладна 

медична допомога: навч. посіб. / За ред. Ф.С. Глумчера, 

В.Ф. Москаленка. К.: Медицина, 2006. 632 с. 

Марчук А.І., Солодкий В.М., Чорний М.В. Долікарська 

допомога. К.: Правові джерела, 2005. 271 с. 

Організація і надання першої медичної допомоги населенню в 

надзвичайних ситуаціях: навч. посіб. / За ред. В.С. Тарасюка. 

Вінниця: Нова книга, 2007. 140 с. 

Петриченко Т.В. Перша медична допомога. К.: Медицина, 2007. 

248 с. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Кабінет № 15. 

Стенди, банери,  моделі.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

АРАВІЦЬКА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: 0984998896 

E-mail: marinaaravitskaya@gmail.com 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник М. О. Аравіцька 

 

 


