
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Домедична підготовка 

1. Кафедра: Кафедра тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки 

2.Інформація про викладачів Удренас Галина Іванівна, доцент кафедри тактико-спеціальної, 

вогневої та фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для 

підрозділів кримінальної поліції, Кандидат юридичних наук.  

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, 

судова експертиза , оперативно-розшукова діяльність. 
Майор поліції, загальний стаж 32 роки із них 14 років працювала 

медичним працівником та 18 років поліцейським. Сфера наукових 

інтересів: Домедична підготовка, тактична медицина, тактико-

спеціальна підготовка 

З викладачем можна зустрітися за адресою : м. Одеса вул. 

Успенська 1 (097) 411 94 62 Telegram, електронна адреса: 
udrenas3200@gmail.com 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається 1 та 2 семестр першого курсу (денна форма), 2 та 3 

семестр першого та другого року (заочна форма) Пов’язана з 

навчальними дисциплінами: « Тактична медицина», «Особиста 

безпека поліцейського», « Охорона праці», «Тактико-спеціальна 

підготовка» 

7. Кількість кредитів ЄКТС: 

- загальна кількість годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3 

90 (денна)                  90 (заочна) 

38 (денна)                  6 (заочна) 

10 (денна)                  6 (заочна) 

                                       

42 (денна)                  78 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Домедична підготовка» є обов'язковим 

предметом навчання здобувачів вищої освіти і є складовою 

частиною бойової підготовки. У програмi по вивченню навчальної 

дисципліни «Домедична підготовка» особливу увагу придiляють 

проведенню практичних занять з вивчення сучасних методiв 

проведення серцево-легеневої реанiмацiї, зупинки кровотечi та 

транспортноiї iммобiлiзацiї тяжко уранених з метою зберiгання їм 

життя та ін. 

Викладання навчальної дисципліни «Домедична підготовка» 

здійснюється у формі проведення лекцій, семінарських та 

практичних занять, а також самостійної роботи. 

Лекційні заняття мають 100 % супроводження мультимедійним 

забезпеченням. 

Практичні заняття супроводжуються комплексним забезпеченням 

навчального процесу необхідними засобами, навчальними та 

навчально-наочними посібниками та ін. На заняттях розв'язуються 

проблемні питання, перевіряється якість засвоєння матеріалу за час 

самостійної роботи.  



Під час підготовки до занять здобувачі вищої освіти повинні 

вивчити рекомендовану нормативну та спеціальну літературу, а 

також самостійно підвищувати свій рівень навчання 

використовуючи мережі Інтернет.  

На початку заняття відводиться час для перевірки знань та 

короткого повторення раніше вивченого матеріалу, розв'язання 

практичних задач. В процесі проведення занять особлива увага 

приділяється морально-психологічній підготовці, розвитку у них 

ініціативи, винахідливості, твердої волі та самовладання при різких 

змінах обстановки, умінню в умовах дефіциту часу та інформації 

швидко приймати правильне рішення. 

9. Міждисциплінарні зв’язки « Тактична медицина», «Особиста безпека поліцейського»,  

«Тактико-спеціальна підготовка» 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, практичних занять які 

проводяться на базі полігонів. 
Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

 

11 Форма контролю: Іспит 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 



≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

 повинні вміти: 

- оцінити ситуацію і прийняти по ній правильне рішення; 

- зупинити кровотечу, накласти пов'язки при пораненнях, 

- проводити транспортну іммобілізацію; 

- надавати первинну домедичну допомогу при: 

- порушенні дихання; 

- зупинці серцевої діяльності; 

- опіках та відмороженнях; 

- утопленні та інших видах механічної асфіксії; 

- непритомності, шоку; 

- загальному переохолодженні організму; 

- тепловому та сонячному ударах; 

- отруєннях чадним та іншими газами та отрутами; 

- ураженні електричним струмом; 

- харчових отруєннях тощо; 

- виконувати найпростіші процедури по догляду за хворими; 

- здійснювати перенесення, завантаження і транспортування 

потерпілих із використанням підручних засобів; 

 - орієнтуватися в доцільності виклику «швидкої допомоги», 

проводити медичне сортування та транспортування потерпілих 

супутнім транспортом; 

- проводити психопрофілактичні заходи у екстремальних 

ситуаціях. 

 

14. Основні інформаційні 

джерела 

1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 

1996. № 30.  

2. Про Національну Поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.  

3. Про екстрену медичну допомогу: Закон України від 5 липня 

2012 року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 30. Ст. 340. 
 


