
Анотація з дисципліни «Основи медико-санітарної підготовки» 

 

Професійна орієнтація майбутнього захисника Вітчизни повинна 

здійснюватися не лише на основі знань професійного спрямування, але і 

уявлень про надання домедичної допомоги, оволодіння якою досягається, 

насамперед, шляхом конкретного ознайомлення і практичного опанування 

елементів середнього, молодшого медичного працівника, санітарного 

інструктора безпосередньо в військово-польових умовах. 

Ознайомлення студентів з основами медичних знань, основами 

військової гігієни, особливостями надання першої допомоги пораненим 

бійцям, основами епідеміології має бути одним із провідних етапів у 

формуванні їх професійної орієнтації, оскільки процес опанування знаннями 

і навичками першої допомоги, профілактики інфекцій тощо наближає 

діяльність захисника Вітчизни до майбутньої роботи. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування 

компетентностей щодо здатності усвідомлення соціальної значущості 

майбутньої професії «Захист Вітчизни», здатності ефективно реалізовувати 

завдання зміцнення обороноздатності держави, володіння базовими знання з 

основ медичних знань, принципів організації надання домедичної допомоги в 

умовах бою, польових умовах, у військовій частині під час проходження 

служби, здатності до пропагування та реалізації навичок здорового способу 

життя майбутніми захисниками Вітчизни. Крім того, необхідно сформувати 

компетентності набуття необхідних знань з питань догляду за хворими з 

гострими формами захворювання, отруєннями, травмами, з основ 

епідеміології, здатності використовувати навички виконання різних процедур 

по догляду за хворими, а також здатність ефективно використовувати знання 

та навички з питань соціально-медичних проблем здоров'я населення 

України, системи охорони здоров'я, тенденцій розвитку охорони в 

закордонних країнах, що забезпечує збереження, відновлення та зміцнення 

здоров'я. 

Згідно освітньо-професійної програми Середня освіта (Фізична 

культура) з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем 

впроваджено: 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність навчатися протягом усього життя в контексті 

неперервної фахової підготовки, вдосконалювати й розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень з високим рівнем 

самостійності. 



ЗК 2. Здатність виявляти широке коло проблем, ставити мету та 

обирати ефективні шляхи її досягнення шляхом розуміння їх функціональних 

основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів.  

Студент повинен: 

1. Аналізувати літературу з проблем військової гігієни і санітарії, основ 

медичних знань. 

2. Надавати домедичну допомогу в особливих умовах 

військовослужбовців у мирний та воєнний часи. 

3. Контролювати власний стан здоров'я та інших членів колективу 

військової частини. 

4. Проводити аналіз санітарно-гігієнічного стану джерел водопостачання, 

місць поселення, умов проживання з метою профілактики інфекційних 

захворювань. 

5. Обирати принципи та методи дезінфекції, дератизації, дезінсекції, 

дегазації тощо. 

Комунікація: 

ЗК 7. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію, мати 

навички роботи у команді, цінувати та толерантно сприймати різноманітність 

думок та мультикультурність. 

 

Кількість кредитів  – 3. 

Загальна кількість годин – 90. 

Вид контролю: залік. 

 

 

 


