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НАГАЛЬНІ ПИТАНЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ МЕДИЦИНИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
З ОПЕРТИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ТА ТОПОГРАФІЧНОЮ АНАТОМІЄЮ 
 

Резюме. Приорітетна орієнтація на оволодіння студентами практичними навичками з надання 
невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях воєнного часу є одним з сучасних напря-
мків удосконалення практичної підготовки студентів на кафедрі медицини надзвичайних си-
туацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією. Створення та подальший розви-
ток міжкафедрального навчально-практичного тренінгового центру з медицини надзвичайних 
ситуацій та надання екстреної медичної допомоги може суттєво полегшить та підвищить як-
ість професійної підготовки майбутніх лікарів, а у подальшій перспективі – використовува-
тися для підвищення кваліфікаціі лікарів, спеціальної підготовки військовослужбовців та 
освіти населення з питань надання невідкладної допомоги при надзвичайних ситуацій воєн-
ного часу. 
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Реалії сьогодення потребують від студентів ви-
щих медичних навчальних закладів України, пе-
ресічних лікарів, військовослужбовців та насе-
лення вміння надати невідкладну допомогу при 
надзвичайних ситуаціях воєнного часу [1]. 

Створення кафедри медицини надзвичайних 
ситуацій з оперативною хірургією та топографіч-
ною анатомією, в умовах якої студенти навча-
ються впродовж чотирьох років (другий, третій, 
четвертий, п’ятий курс) поставило перед виклада-
чами кафедри нові вимоги щодо опанування сту-
дентами практичними навичками з невідкладної 
допомоги. Використання сучасних методик елек-
тронного навчання дало можливість для нашої ка-
федри накопичити деякий цікавий досвід послідо-
вного оволодіння практичними навичками з дис-
циплін “оперативна хірургія та топографічна ана-
томія”, “медицина надзвичайних ситуацій”, “ци-
вільний захист” [2]. 

“Оперативна хірургія та топографічна анато-
мія” вивчається на другому курсі стоматологіч-
ного факультету і другому та третьому курсах ме-
дичного факультету; базується на знаннях з ана-
томії людини, гістології, цитології та ембріології, 
а також патологічної анатомії, і закладає основу 
вивчення топографоанатомічних особливостей 
будови окремих ділянок організму людини і про-
ведення оперативних втручань на них. Знання, які 

отримують студенти з топографічної анатомії та 
оперативної хірургії відіграють важливу роль у 
вивченні дисциплін хірургічного профілю (зага-
льна хірургія, торакальна, абдомінальна хірургія 
тощо) та споріднених з ними дисциплін (меди-
цина надзвичайних ситуацій тощо) [3]. 

“Медицина надзвичайних ситуацій” вивча-
ється студентами другого курсу медичного та че-
твертого курсу стоматологічного факультетів і 
базується на знаннях з оперативної хірургії та то-
пографічної анатомії, закладає основи вивчення 
студентами військової хірургії, військової терапії, 
військової епідеміології тощо. Програма вміщує 
основи теоретичних знань та практичних навичок 
з організації і проведення лікувально-евакуацій-
них заходів, а також надання першої медичної до-
помоги при надзвичайних ситуаціях мирного та 
воєнного часу. 

Навчальна дисципліна “цивільний захист” 
вивчається студентами четвертого курсу медич-
ного факультету та п’ятого курсу стоматологіч-
ного факультету. Ця навчальна дисципліна базу-
ється на знаннях з медицини надзвичайних ситуа-
цій, патологічної анатомії і патологічної фізіоло-
гії та створює засади для наступного успішного 
засвоєння практичних навичок з клінічних дисци-
плін та їх застосування в складних умовах надзви-
чайної ситуації мирного та воєнного часу. 

© Проніна О.М., Шевченко В.В., Данильченко С.I., Білич А.М., 2015 



Проблеми викладання  

 

Клінічна анатомія та оперативна хірургія – Т. 14, № 3 – 2015                                                           121 

Отже, вимальовується чіткий взаємозв’язок 
вивчаємих на кафедрі дисциплін та стають зрозу-
мілими засади їх інтеграції шляхом послідовного 
та логічного оволодіння практичними навичками 
з надання невідкладної допомоги при надзвичай-
них ситуаціях, насамперед воєнного часу [4]. 

Обговорення на кафедральних методичних 
засіданнях особливостей викладання для студен-
тів теоретичного матеріалу предметів “медицина 
надзвичайних ситуацій” та “цивільний захист” 
сприяє подальшому удосконаленню подання ма-
теріалу з оперативної хірургії та топографічної 
анатомії за принципом “клінічної анатомії”, оскі-
льки дає можливість обговорювати “блоки” тем 
споріднених дисциплін, усвідомлюючи їх взає-
мозв’язок та подальше використання знань про 
особливості топографоанатомічної будови лю-
дини, на яких ґрунтується формування необхід-
них у практиці лікаря професійних навичок. 

Наприклад, “Топографічна анатомія судин і 
нервів кінцівок” – “Перша медична допомога. 
“Зупинка зовнішньої кровотечі”; “Топографоана-
томічні особливості опорно-рухового апарату лю-
дини” – “Перша медична допомога. Транспортна 
іммобілізація”. 

Детальна увага приділяється також профілі-
зації знань. Так, необхідність розробки та застосу-
вання спеціального протигазу для поранених у го-
лову, можливо тільки опанувавши складну топо-
графоанатомічну будову ділянок голови (крово-
постачання, іннервація, клітковинні простори, 
особливості скелета обличчя тощо). 

На базі кафедри медицини надзвичайних си-
туацій з оперативною хірургією та топографіч-
ною анатомією створено міжкафедральний на-
вчально-практичний тренінговий центр з меди-
цини надзвичайних ситуацій та надання екстреної 
медичної допомоги. Відпрацьовування практич-
них навичок з серцево-легеневої реанімації на фа-
нтомі та знайомство з мультимедійнопрезентова-
ним матеріалом з екстреної медичної допомоги не 
тільки полегшують процес навчання з медицини 
надзвичайних ситуацій, але й наглядно ілюстру-
ють, як може змінюватися процес надання невід-
кладної допомоги залежно від топографоанатоміч-
них особливостей будови грудної клітки та грудної 
порожнини, шиї та органів шиї, серця, магістраль-
них судин, дихальних шляхів, скелета, тощо у кон-
кретної людини, тобто, ще раз наглядно ілюстру-
ють базові теоретичні знання та підвищують моти-
вацію до опанування практичними навичками. 

Відпрацювання практичних навичок на фан-
томі відповідає правилам та принципам біоетики. 
З’являється можливість моделювання будь яких 
клінічних ситуацій, максимально наближених до 
реальних, але безпечних для “пацієнтів”. Вико-
нання професійних навичок можуть неодноразово 

повторюватися для ліквідації помилок (розташу-
вання рук, глибина і частота компресій грудної 
клітки при серцевої-легеневої реанімації тощо). 

Перед початком роботи на фантомі студенти 
отримують мультимедійну презентацію теоретич-
ного матеріалу. Велику зацікавленість у студентів 
, а також викладачів кафедри, викликає порів-
няння алгоритмів надання невідкладної допомоги 
та засобів її надання , що є чинними для військо-
вих медиків різних країн світу. Інтеграція тексту 
та мультимедіа дозволяє викладати навчальний 
матеріал яскраво й переконливо. Сполучення ус-
ного тексту з демонстрацією слайд-фільму дозво-
ляє концентрувати візуальну увагу студентів на 
особливо важливих моментах, до того ж є можли-
вість змінювати швидкість викладення матеріалу 
та повторювати його залежно від складу та рівня 
базовоі підготовки аудиторії. 

Актуальним та своєчасним є оновлення ситу-
аційних завдань, що використовуються у тренін-
говому центрі з акцентуванням уваги на дії лікаря 
при надзвичайних ситуаціях воєнного часу, зок-
рема при вогнепальних пораненнях та комбінова-
них ураженнях. Доцільно створення ситуаційних 
завдань, спрямованих на сортування потерпілих, 
уражених та хворих в умовах воєнного часу. 

При одночасних масових втратах серед насе-
лення в умовах, коли не вистачає медичних сил та 
засобів, виникає потреба в запровадженні “черги” в 
наданні медичної  допомоги та евакуації, що відре-
гульовує невідповідність між потребою у наданні 
медичної допомоги та спроможністю її надання. 

Медичне сортування – метод поділу ураже-
них та хворих на групи за потребою в однорідних 
лікувально – профілактичних і евакуаційних захо-
дах, залежно від медичних показань та конкрет-
них обставин надзвичайної ситуації. Медичне со-
ртування проводиться і продовжується під час на-
дання усіх догоспітальних і госпітальних видів 
медичної допомоги. Основою медичного сорту-
вання з часів М.І. Пирогова залишаються три сор-
тувальні ознаки: небезпека для оточуючих, ліку-
вальна ознака, евакуаційна ознака. 

За ознакою небезпечності для оточуючих пост-
раждалих поділяють на такі групи: особи, які потре-
бують санітарної або спеціальної обробки; особи які 
підлягають тимчасовій ізоляції; особи, які не потре-
бують спеціальної (санітарної) обробки. 

За лікувальною ознакою визначають ступінь 
потреби постраждалих у медичній допомозі, чер-
говість та місце її надання. За ступенем потреби у 
потреби у медичній допомозі виділяють такі 
групи потерпілих: особи, яким необхідна невід-
кладна медична допомога; особи, яким допомога 
може бути відстрочена; особи, які перебувають у 
термінальному стані і потребують симптоматич-
ної медичної допомоги. 
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За евакуаційною ознакою визначається необ-
хідність евакуації, вид транспорту та положення 
постраждалого у транспорті. 

Висновок. Приорітетна орієнтація на оволо-
діння студентами практичними навичками з на-
дання невідкладної допомоги при надзвичайних 
ситуаціях воєнного часу є одним з сучасних на-
прямків удосконалення практичної підготовки 
студентів на кафедрі медицини надзвичайних си-
туацій з оперативною хірургією та топографіч-

ною анатомією. Міжкафедральний навчально-
практичний тренінговий центр з медицини над-
звичайних ситуацій та надання екстреної медич-
ної допомоги може суттєво полегшити та підви-
щити якість професійної підготовки майбутніх лі-
карів, а у подальшій перспективі – використову-
ватися для підвищення кваліфікаціі лікарів, спеці-
альної підготовки військовослужбовців та освіти 
населення з питань надання невідкладної допо-
моги при надзвичайних ситуацій воєнного часу. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ УСОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОД-
ГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ МЕ-
ДИЦИНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ С 
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИЕЙ И ТОПОГРА-
ФИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ 
Резюме. Приоритетная ориентация на овладение 
студентами практическими навыками оказания 
неотложной помощи при чрезвычайных ситуа-
циях военного времени является одним из совре-
менных направлений усовершенствования прак-
тической подготовки студентов на кафедре меди-
цины чрезвычайных ситуаций с оперативной хи-
рургией и топографической анатомией. Создание 
и дальнейшее развитие межкафедрального уче-
бно-практического тренингового центра меди-
цины чрезвычайных ситуаций и оказания экст-
ренной медицинской помощи может существенно 
облегчить и повысить качество професиональной 
подготовки будущих врачей, а в дальнейшей пер-
спекиве использоваться для повышения квалифи-
кации врачей, специальной подготовки военно-
служащих и обучения населения оказанию нео-
тложной помощи при чрезвычайных ситуациях 
военного времени. 
Ключевые слова: практические навыки, неотло-
жная помощь, медицина чрезвычайных ситуаций.  

CURRENT ISSUES ON IMPROVEMENT OF 
PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS AT 
THE DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDI-
CINE WITH OPERATIVE SURGERY AND 
TOPOGRAPHIC ANATOMY  
Abstract. The priority focus on mastering the practi-
cal skills by the students on emergency aid in critical 
wartime is one of the modern trends in improvement 
of practical training of students at the Department of 
Emergency Medicine with Operative Surgery and 
Topographic Anatomy. The formation and further de-
velopment of inter-disciplinary training and practical 
training center of medical emergencies and providing 
emergency medical care can significantly ease and in-
crease the quality of professional training of future 
medical professionals, and in future perspective to be 
used for professional development of physicians, spe-
cial training of military personnel and education of 
population on the issues of provision with emergency 
aid in critical wartime. 
Key words: practical skills, emergency aid, emer-
gency medicine. 
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