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Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи медичних знань» призначена для 

підготовки бакалаврів. Курс «Основи медичних знань» має важливе значення в 

системі навчання бакалаврів, оскільки ця дисципліна дає загальне розуміння 

долікарської медичної допомоги в загрозливих для життя станах при травмах і 

нещасних випадках. Студентам пропонується загальне ознайомлення з 

захворюваннями систем організму людини.    

Мета курсу: створити у студентів уявлення про основні захворювання та 

механізми їх виникнення,  методи збереження здоров’я. 

Завдання курсу: сформувати у студентів систему знань про культуру 

здоров’я, патологічні процеси в організмі, вплив шкідливих звичок на здоров’я 

людини. 

mailto:antonovaei@ukr.net
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Засвоєння курсу «Основи медичних знань» повинно також базуватися на 

знаннях, які одержані студентами з біохімії, вікової фізіології, фізіології спорту 

а також прикладних предметів, які викладаються для студентів спеціальності 

«Середня освіта (Фізична культура)».  

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Теми  Результати навчання  Завдання  

Змістовий модуль 1. Вступ 

до дисципліни «Основи 

медичних знань».  

Тема № 1. Предмет і 

завдання курсу «Основи 

медичних знань». 

Теоретичні та методологічні 

основи курсу. Поняття 

«Культура здоров’я». 

Зв’язок курсу з іншими 

дисциплінами.  

Значення курсу для підготовки 

спеціалістів із середньої освіти 

(Фізична культура). 

Індивідуальні завдання 

Тема 2. Поняття категорій 

«норма» та «патологія».  

Поняття про хворобу, 

етіологію, патогенез, стадії, 

вихіди.  

Здоровий спосіб життя, його 

основні складові. Спадковість: її 

роль у виникненні хвороби. 

Індивідуальні завдання 

        Тема 3. Долікарська 

медична допомога при 

невідкладних станах, які 

виникають при 

захворюваннях та 

отруєннях. Види 

невідкладних станів, які 

виникають при 

захворюваннях дихальної, 

серцево-судинної систем, 

органів травлення та 

сечовиділення.  

Засоби надання долікарської 

медичної допомоги при 

невідкладних станах та 

отруєннях. 

Індивідуальні завдання 

         Тема 4. Долікарська 

медична допомога в 

загрозливих для життя 

станах при травмах і 

нещасних випадках. 

Невідкладна долікарська 

допомога при тяжких 

травмах. Реанімація.  

Перша допомога при раптовій 

зупинці серцевої діяльності, 

дихання та кровотечі.   

Індивідуальні завдання 

        Тема 5. Здоровий 

спосіб життя. 

Оздоровлення. Механізми 

управління здоров’ям. 

Залежність здоров’я від 

стану хребта. Профілактика 

остеохондрозу та 

Фізичні вправи та функціональні 

резерви організму. Фізичні 

вправи, що сприяють 

формуванню, зростанню та 

зміцненню здоров’я людини. 

Індивідуальні завдання 
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оздоровлення хребта. 

Механізми оздоровчої дії 

фізичних вправ.  

      Змістовний 

модуль 2. Захворювання 

органів та систем організму 

людини. 

      Тема 6. Захворювання 

серцево-судинної системи. 

Анемія та її профілактика. 

Вікові особливості реакції 

серцево-судинної системи на 

фізичне навантаження. 

Ішемічна хвороба серця, 

атеросклероз, інфаркт 

міокарда. Пороки серця. 

Ішемічна хвороба серця, 

атеросклероз, інфаркт міокарда. 

Пороки серця. 

 

Індивідуальні завдання 

Тема 7. Захворювання 

дихальної системи. Будова 

органів дихання. Регуляція 

дихання: рефлекторна і 

гуморальна. Особливості 

регуляції дихання в 

дитячому віці. Гігієнічне 

значення повітряного 

середовища в приміщенні.  

Основні захворювання органів 

дихання дітей та підлітків. 

Пневмонії, бронхіальна астма. 

Дихання як засіб оздоровлення. 

Індивідуальні завдання 

        Тема 8. Захворювання 

опорно-рухового апарату. 

Особливості реакції 

організму на фізичні 

навантаження у різні вікові 

періоди. Поняття про 

втому. Порушення опорно-

рухового апарату у дітей та 

підлітків.  

Остеохондроз, сколіози, травми 

опорно-рухового апарату. 

Рухальна активність як 

гігієнічний фактор. 

Індивідуальні завдання 

        Тема 9. Захворювання 

органів травної системи. 

Гіпоталамічні центри 

голоду й насичення. Їх роль 

у формуванні харчової 

поведінки та діяльності 

травної системи. 

Захворювання шлунка. 

Основні симптоми 

захворювань системи 

травлення. Основні 

захворювання печінки та 

жовчного міхура.  

Принципи оздоровчого 

харчування. Голодування, 

фізичні процеси під час 

голодування. Використання 

голодування з метою 

оздоровлення. 

Індивідуальні завдання 

        Тема 10. Захворювання 

ендокринної системи. 

Захворювання 

найважливіших залоз, 

Цукровий діабет, ожиріння. Індивідуальні завдання 
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гіпофіза, щитовидної 

залози, підшлункової 

залози.  

 

Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути наступні 

компетентності студентів:  

Фахові компетентності: ФК6;7;9 ПРН 4 

       ФК 6. Забезпечення охорони життя і здоров’я учнів (у тому числі з 

особливими потребами), їхньої рухової активності у навчально-виховному 

процесі та позаурочній діяльності.   

       ФК 7. Здатність формувати в учнів предметні компетентності з фізичної 

культури, медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку 

рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ 

діяльності у сфері фізичної культури.  

       ФК 9. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, 

до розробки методики та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та 

фізичних (рухових) якостей на основі розуміння і застосування положень 

фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки, здійснювати профілактику 

травматизму.  

        Програмні результати навчання: 

       ПРН 4. Демонструвати готовність до зміцнення особистого та 

громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та 

інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи 

серед різних груп населення.  

  

Формування програмних компетентностей 

 

знати: 

– загальні відомості про особливості життєдіяльності організму людини; 

– значення цих знань для гігієни; 

– мати уявлення про хвороби; 

 

вміти: 

– вільно користуватися поняттями, що розкривають суть предмета «Основи 

медичних знань»;  

– використовувати знання для збереження здоров’я людей, підтримання їх 

високої працездатності. 
 

Навчальні методи та техніки 

 

         Під час викладання курсу будуть використовуватися лекції,  розповіді, 

пояснення, дискусія,  практико-орієнтоване навчання.  

  

Політика оцінювання 
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          Політика щодо відвідування:   

       – за наявності об’єктивних причин (напр.: хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу.  

          Політика щодо академічної доброчесності:   

        – списування під час контрольних робіт і складання заліку та інших 

контрольних форм перевірки заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів);   

        – мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час підготовки 

практичних завдань в процесі заняття.  

         Умови допуску до підсумкового контролю:  

       – відвідування (або відпрацювання) усіх занять;   

       – наявність конспекту лекції чи самопідготовки;  

       – активна участь у практичних заняттях (відповіді на запитання, 

доповнення);  

       – вчасне виконання домашніх завдань з самостійної роботи;   

       – складання підсумкових завдань за змістовним модулем.  

        Умови щодо дедлайнів та перескладання:   

     – роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності балів);   

     – перескладання модулів відбувається із дозволу відділу аспірантури за 

наявності поважних причин (напр.: участь у змаганнях, конференціях тощо) і 

оцінюється без зниження оцінки.  

 

Оцінювання 

 

       Модульно-рейтингова система оцінки знань передбачає 100 бальну шкалу, 

тобто 100 балів – це максимальна кількість балів, які студент може отримати за 

академічну успішність в процесі вивчення предмету за вищевказаний об’єм 

кредиту.  Оцінка знань студента за семестр враховує оцінки, отримані за всі 

види проведених занять, за поточне і модульне тестування (наприклад, за 

виконання практичних, лабораторних занять, і так далі) з урахуванням вагових 

коефіцієнтів. Опитування (відповідь чи доповнення) – 0-5 балів.  

 
 

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль №1,2             Змістовий 

 модуль № 3,4 

          

         20 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7-

15 

Т16-

23 

Т24 Т25 

8 8 8 8 4 4 16 16 4 4 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Рекомендована література 

Основна: 
 

1. Інфекційний контроль у медичних закладах: навч. посіб. / за заг. 

керівництвом І. Я. Губенко. Черкаси, 2007. 44 с. 

2. Касевич Н. М. Основи медсестринства в модулях: навч. посіб. К.: 

Медицина, 2009. 150 с. 

3. Касевич Н. М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна 

техніка: підручник. К.: Медицина, 2008. 424 с. 

4. Касевич Н. М. Практикум із сестринської справи: навч. посіб. К.: 

Здоров’я, 2005. 464 с. 

5. Ковальова О. М. Догляд за хворими: підручник. К.: ВСВ «Медицина», 

2010. 487 с. 

6. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я. К.: Арістей, 

2008. С. 413–432.  

7. Основи медичних знань та методи лікування  / за Девідсоном; 1, 2 т.  К.: 

УКСП, 1994. 308 с. 

8. Передрій В. Г., Ткач С. М. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб.  К.: 1998.  

120 с. 

9. Шкляр Б. С. Диагностика внутренних болезней.  К.:  Вища школа, 1971.  

250 с. 
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Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

 

       Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. Для інтеграції студентів із 

обмеженими можливостями в освітній процес Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського створена система дистанційного 

навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних 

технологій. Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна 

знайти за посиланням: http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodichne-zabezpechennya. 


