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Анотація. Розглянуто проблему навчання здобувачів вищої освіти прийомам надання 

домедичної допомоги на заняттях напрямку цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, військово-

медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій, та застосування компетентнісного підходу 

в даних напрямках.  

Ключові слова: цивільна безпека, домедична допомога, надзвичайна ситуація, 

компетентнісний підхід 

Annotation. The problem of teaching students first aid techniques in the classroom in the direction of 

civil protection, life safety, military medical training, and the use of a competence-based approach in these 

areas is considered. 
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Вступ. Сучасність характеризується насиченістю стихійними лихами, 

катастрофами, надзвичайними ситуаціями різного характеру, небезпечних для 

здоров’я і життя людей.. 
Актуальність. Роль держави в підготовці до запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій ґрунтується не тільки в готовності спеціальних 

професійних служб до реагування в цих ситуаціях, але і в навчанні населення  та 

фахівців, які не мають медичної освіти, але за  своїми службовими обов’язками 

повинні володіти основними практичними навичками рятування та збереження 

здоров’я  людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону 

зобов’язані здійснювати таки дії та заходи та місці події. Основу такої діяльності 

становлять інформованість людей про надзвичайні ситуації, наявність знань про 

заходи домедичної допомоги у надзвичайних  ситуаціях. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність з надання домедичної допомоги в 

надзвичайних ситуаціях являє собою комплекс заходів на місці події та в її зоні, 

спрямованих на тимчасове усунення причин, що загрожують життю постраждалих 

та попереджають розвиток важких ускладнень. Головними принципами надання 

домедичної допомоги постраждалим у надзвичайній ситуації є: невідкладність, 

наближеність до місця подій, очікуваність і впевненість у відновленні нормального 

стану, єдність видів та простота методів. У спеціальних інструкціях та порядках 

надання домедичної допомоги  постраждалим в надзвичайних ситуаціях виділені 
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наступні частини: практична, яка полягає у практичних тренінгах; координаційна, 

яка забезпечує зв’язок і взаємодію зі спеціалізованими службами: екстреної 

медичної допомоги, рятувальниками, пожежниками, поліцією. Крім того, сучасна 

дійсність така, що і пересічна особа повинна вміти надавати домедичну допомогу 

не тільки оточуючим, але і самому собі. В цьому значна роль належить освіті. 

Метою викладання  навчальних дисципліни «Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій», «Цивільна безпека », «Безпека життєдіяльності 

», є набуття компетентностей необхідних для успішного вирішення питань надання 

домедичної під час надзвичайних ситуацій. Основними компетентностями є : 

наявність уявлення про основи медичних знань  та здатність надавати  домедичну 

допомогу постраждалим у разі нещасних випадків,  надзвичайних ситуацій, при 

невідкладних станах, спрямованих на врятування та збереження життя людини та 

мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я,  готовність і здатність до 

самоосвіти на основі навчально-пізнавальної мотивації, в тому числі готовність до 

вибору напрямку профільної освіти; сформованість ціннісно-смисловий орієнтації 

у здобувачів вищої освіти; здатність до проектування власної діяльності по 

здоров’я збереженню та збереженню життя. 

Висновок. Реалізація перерахованих вище компетентностей буде ефективною 

при загальній націленості на підвищення якості освітнього процесу по 

дисциплінам: «Цивільна безпека», «Безпека життєдіяльності», «Домедична 

допомога», «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій», 

«Основи професійної безпеки та здоров’я людини» в навчанні здобувачів освіти 
заходам домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях; при організаційно-

педагогічних умовах розширення можливостей і способів отримання  теоретичних 

знань та практичних вмінь з надання домедичної допомоги постраждалим, 

застосування широкого арсеналу педагогічних і специфічних методів (вербальних, 

наочних, практичних) навчання, своєчасне використання різноманітних видів 

контролю (тестування, опитування, вирішення ситуаційних завдань, виконання 

практичних навичок на оцінку), засвоєння отриманих знань, умінь, навичок з 

надання домедичної допомоги постраждалим в надзвичайних ситуаціях.  
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