
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 12.2 «Домедична 

допомога в умовах бойових дій та 

надзвичайних ситуацій» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

251 Державна безпека/ОПП Державна безпека 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність Курс 4, семестр 8, протягом семестру 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 150 годин (5 кредитів ECTS): з них лекції – 20 

годин / практичні – 34 годин 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра державної безпеки 

Автор дисципліни Дмитренко Олег Миколайович, кандидат 

військових наук, завідувач кафедри державної 

безпеки. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Повна загальна середня освіта. Знання, набуті 

у результаті вивчення нормативних дисциплін 

«Первинна військова професійна підготовка», 

«психологія екстремальної діяльності».  

Що буде вивчатися Первинний огляд постраждалого. Кровотечі і 

методи їх зупинки. Порушення прохідності 

дихальних шляхів. Види ушкоджень у бойових 

і небойових умовах. Домедична допомога при 

пораненнях, переломах, вивихах, розтягах. 

Надання домедичної допомоги при термічних і 

хімічних ураженнях. Домедична допомога при 

найпоширеніших невідкладних станах. 

Домедична допомога при застосуванні засобів 

масового ураження. Медичне сортування при 

виникненні масових санітарних втрат. 

Медична евакуація. Поведінка людей в 

надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. 

Бойовий стрес: ознаки, профілактика, 

домедична допомога. 

Чому це цікаво/треба вивчати Знання та навички, одержані в результаті 

вивчення дисципліни, допоможуть зберегти 

життя і здоров’я власне та інших людей. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Демонструвати уміння вирішувати проблеми 
та приймати інноваційні рішення, мислити та 
застосовувати здібності до формування 
принципово нових ідей. Забезпечувати 



 

готовність підпорядкованого підрозділу до 
виконання завдань за призначенням, 
застосовувати методики підготовки персоналу 
та роботи з персоналом підрозділу. 
Встановлювати взаємини, віддавати накази та 
розпорядження, з керівниками підрозділів 
відділів, установ та органів з питань, 
пов’язаних з проблемами забезпечення 
безпеки. забезпечувати їх виконання та нести 
відповідальність. Розробляти перспективні та 
поточні плани, програми проведення заходів, 
оперативно приймати ефективні рішення у 
складних ситуаціях. Розробляти та проводити 
загальні і спеціальні заходи з безпеки, які 
реалізуються в усіх напрямах і видах 
діяльності суб’єктів господарювання.  

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері 

державної безпеки, що передбачає 

застосування певних теорій та методів 

державної безпеки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. Здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. Здатність формувати та 

вдосконалювати організаційні структури та 

створювати відповідні умови для забезпечення 

безпеки. Здатність розробляти та проводити 

загальні і спеціальні заходи з безпеки, які 

реалізуються в усіх напрямах і видах 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Здатність кваліфіковано давати рекомендації 

керівникам підрозділів відділів, установ та 

органів з питань, пов’язаних з проблемами 

забезпечення безпеки. Здатність формулювати 

систему цінностей, діяти соціально 

відповідально, неупереджено, як представник 

держави, керуючись нормами законодавства. 

Здатність забезпечити готовність 

підпорядкованого підрозділу до виконання 

завдань за призначенням, застосовувати 

методики підготовки персоналу та роботи з 

персоналом підрозділу.  
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