
Перелік вибіркових дисциплін 

ОР бакалавр 

Назва кафедри Громадського здоров'я та медико-біологічних основ 

фізичної культури 

Назва дисципліни Основи медичних знань 

Загальна кількість кредитів (годин) 4 кредити (120 годин) 

Курс та півріччя, де починається 

дисципліна 

2 курс, 3 семестр 

 

3 курс, 6 семестр 

Кількість семестрів, протягом яких 

вивчається дисципліна  

1 семестр (3) 

 

1 семестр (6) 

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

Денна/заочна 

Попередні умови Вивчення дисциплін: 

Вікова фізіологія і здоров'я дитини 

Анатомія людини 

Фізіологія людини 

Гігієна 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення дисципліни 

Для всіх спеціальностей університету 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Основи медичних 

знань» передбачає вивчення прийомів першої допомоги 

потерпілим від нещасних випадків і хворим з гострими 

приступами захворювання, навчити навичкам виконання 

різних процедур по догляду за хворими, а також дати 

знання та навички з питань соціально-медичних проблем 

здоров'я населення України, системи охорони здоров’я, 

що забезпечує збереження, зміцнення та відновлення 

здоров’я, тенденцій розвитку охорони здоров’я в 

закордонних країнах. 

Завдання курсу 

Теоретичні:  
– сформувати уявлення про здоров'я людини і 

фактори соціально-економічного, біологічного, 

антропогенного, медичного характеру, що впливають на 

нього;  

– сформувати знання  про принципи 

профілактичних заходів і складові здорового способу 

життя людини;.  

– сформувати знання з основних прийомів першої 

долікарської допомоги. 

Практичні: 
– набути вміння надати першу невідкладну 

допомогу при виникненні: нападу бронхіальної астми, 

гострої судинної недостатності, гіпертонічного кризу, 

нападу стенокардії, «гострого живота», епілептичного і 

істеричного припадку, гострих отруєнь, алергічних 

реакцій, при закритих і відкритих ушкодженнях, при 

травматичному шоці, при опіках і відмороженнях, при 

укусах тварин і комах, при попаданні чужорідного тіла в 

око, вухо, горло і ніс; 

– набути вміння провести виміри температури тіла; 

пульсу (частоту серцевих скорочень), частоти дихання; 



артеріального тиску;  

– набути вміння зробити внутрішньом'язову і 

підшкірну ін'єкцію;  

– набути вміння проводити непрямий масаж серця і 

штучну вентиляцію легенів;  

– набути вміння накладати джгут і імпровізований 

джгут, накладати бинтові пов'язки на різні ділянки тіла, 

накладати імпровізовані шини, забезпечити 

іммобілізацію при ушкодженнях кісток та безпечну 

доставку хворого і потерпілого до лікувальної установи. 

 


