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Укладачі програми ГУДЗЕВИЧ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА, доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук;
НЕСТЕРОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА, доцент кафедри медико–біологічних основ фізичного
виховання і фізичної реабілітації; ЗАВАЛЬНЮК ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА, ст.викладач
кафедри біології
Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної
Найменування
середньої освіти «Домедична допомога: компетентності для життя»
програми
засвоєння теоретичних положень, оволодіння практичними вміннями та навичками надання
Мета
домедичної допомоги при різних невідкладних станах.
Напрям підвищення Навчання домедичній допомозі педагогічних працівників
кваліфікації
Кількість годин та види
Зміст програми
навчальних занять
№
Практичне
Модулі / теми
Лекція
заняття
1.
Базова підтримка життя (BLS).
1.
Серцево-легенева реанімація
2
2.
Непрямий масаж серця.
2
3.
Штучна вентиляція легень.
2
ІІ.
Відкриті ушкодження. Домедична допомога при відкритих ушкодженнях
1.
Кровотечі. Методи зупинки кровотеч.
2
2
Використання джгутів (Есмарха, САТ, SWAT).
2
3.
Десмургія.
2
ІІІ. Закриті ушкодження. Домедична допомога при закритих ушкодженнях.
1.
Травматизм. Домедична допомога при закритих ушкодженнях.
2
2.
Транспортна іммобілізація.
2
ІV. Домедична допомога при різних невідкладних станах
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
V.

Домедична допомога при серцевому нападі, інсульті.
Домедична допомога при дорожньо-транспортних пригодах.
Домедична допомога при отруєнні , укусах тварин та комах.
Домедична допомога при травмі грудної клітки, закритій та відкритій травмі
живота.
Домедична допомога при, електротравмах, утопленні.
Домедична допомога при шоковому стані, епілепсії,оптурації стороннім тілом.
Підсумковий контроль

Всього
Обсяг програми
Тривалість
Форма підвищення
кваліфікації
Перелік
компетентностей,
що вдосконалюватимуться/
набуватимуться

-

2
2
2
2

-

2
2
Залікове
заняття
2 год.
6
24
30 годин, 1 кредит ЄКТС
5 днів

Очна форма підвищення кваліфікації
Процес навчання навичкам домедичної допомоги спрямований на формування елементів
наступних компетентностей:
• здатність до забезпечення безпеки діяльності власної та інших учасників освітнього процесу;
•здатність до оволодіння стійкими, інтегрованими, системними знаннями з домедичної
допомоги;
•здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях;
•здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо;
•здатність працювати в команді та автономно;
• здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;
•здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж життя;
•здатність до самовдосконалення та саморозвитку;
•здатність надавати домедичну допомогу в загрозливих для життя станах.

Терміни виконання
2021-2023 рр.
програми
Набуття педагогічними працівниками навичок домедичної допомоги при:
Очікувані
результати навчання
 раптовій зупинці серця;
 серцевому нападі, інсульті;
 при підозрі на ушкодження хребта; живота
 травмі голови (черепно-мозковій травмі);
 травмі грудної клітки;
 переломі кісток кінцівок;
 рані кінцівки, в тому числі ускладненій кровотечею;
 травматичній ампутації;
 стисканні м’яких тканин;
 шоковому стані;
 при порушенні прохідності дихальних шляхів - стороннім тілом;
 гострому отруєнні невідомою речовиною;
 опіках, перегріванні,переохолодженні та відмороженні;
 утопленні;
 укусах тварин та комах;
 падінні з висоти;
 дорожньо-транспортних пригодах;
 ураженні електричним струмом та блискавкою;
 судомах (епілепсії).
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Місце виконання
Адреса: вулиця Острозького, 32, Вінниця, Вінницька область, 21000
програми
Освітні послуги надаються за рахунок державної субвенції
Вартість/
або кошти фізичних чи юридичних осіб
безоплатність
надання освітньої
послуги

Документ, що
видається за
результатами
підвищення
кваліфікації

Сертифікат про підвищення кваліфікації

