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Анотація курсу 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Діяльність 

установ виконання покарань в умовах надзвичайних ситуацій»  складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  для підготовки 

фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за за спеціальністю 

053 «Психологія» та покликана підготувати фахівців здатних діяти в умовах 

надзвичайних ситуацій в установах виконання покарань. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності розвитку 

надзвичайної ситуації в установах виконання покарань, її запобігання, 

припинення та ліквідації наслідків її виникнення з використанням 

спеціальних засобів, прийомів та методів, розроблених на основі пізнання 

таких закономірностей, досягнень природничих, технічних та інших наук, а 

також узагальнення практики з забезпечення безпеки в установах виконання 

покарань. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Діяльність установ 

виконання покарань в умовах надзвичайних ситуацій» передбачає попереднє 

опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Кримінальне 

право», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія», «Тактико-

спеціальна підготовка», тощо. 

Завдання дисципліни: ознайомлення з об’єктом, предметом і 

методами розряду навчальної дисципліни «Діяльність установ виконання 

покарань в умовах надзвичайних ситуацій» його понятійно-категоріальним 

апаратом; розширення кола знань про засоби і методи запобігання та 

припинення надзвичайних ситуацій в установах виконання покарань; 

метою формування навичок дії особового складу установ виконання 

покарань в умовах ускладнення оперативної обстановки забезпечуючи при 

цьому як безпеку персоналу установ так і безпеку засуджених (ув’язнених) 

при суворому дотриманні прав людини та громадянина; формування у 

здобувачів стійкої особистої громадянської позиції, розвиток навичок 

аналітичного мислення, виховання критичного та неупередженого ставлення 

до громадян, незалежно від їх процесуального та правового статусу. 
 

Мета 

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування, розширення 

та поглиблення слухачами теоретичних знань, необхідних для професійної 

діяльності; формування та удосконалення навичок та вмінь прийняття 

управлінських рішень при несенні служби в нетипових ситуаціях своєї 

професійної діяльності та у разі ускладнення оперативної обстановки в 

установах виконання покарань. 

Мета формує завдання курсу, а саме: забезпечення загальнодержавних і 

регіональних потреб у кваліфікованих кадрах для Державної кримінально-

виконавчої служби України (далі – ДКВС України). 
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Організація навчання 

 

Тематичний план 

 
№  

теми 

  

 

 

Назви розділів і тем 

 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

Л СЗ ПЗ СР 

1.  Загальні питання діяльності та структура УВП. 

Запобігання злочинам терористичної 

спрямованості. Обставини що виключають 

злочинність діяння.  

22 4    16 

2. Підстави та порядок застосування фізичної 

сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї. 

Базова техніка затримання неозброєного 

злочинця.  Особливості захисту та нападу в 

обмеженому просторі. Взаємодія особового 

складу при затримання правопорушників. 

24 2   6 16 

3. Тактична одиночна підготовка. Тактична 

групова підготовка. Злагодження дій групи 

швидкого реагування. 

22 4   12  16 

4. Домедична допомога при термінальних станах з 

основами реанімації.  Домедична допомога при 

травмах та пораненнях. Транспортна 

іммобілізація. Домедична допомога при 

кровотечах з основами десмургії. 

22 6   6  16 

 Усього годин  120 16   24 80 

 

Завдання до практичних занять 

 

Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів 

(текстів) необхідних для успішного виконання практичних завдань. Отже, 

ваші бали залежать від вашої попередньої підготовки. 

 

Завдання до практичних занять 

 

Тема 2. Підстави та порядок застосування фізичної сили, спеціальних 

засобів та вогнепальної зброї. Базова техніка затримання неозброєного 

злочинця.  Особливості захисту та нападу в обмеженому просторі. Взаємодія 

особового складу при затримання правопорушників. 

Під час проведення заняття проводиться практичне опрацювання 

теоретичних знань  щодо: 

підстав, порядок та умов застосування  фізичної сили на території  

установ виконання покарань;  

підстав, порядку та умови застосування  гумових кийків, кайданків, 

гамівних сорочок, світлозвукових засобів відволікаючого впливу, 
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імітаційних набоїв, піротехнічних засобів, засобів руйнування перешкод, 

водометів  та бронемашин, ручних газових гранат, а також патронів з 

газовими гранатами, та інших спецзасобів з препаратами сльозоточивої та 

дратівної дії, службових собак; 

підстави, порядку та умови застосування  вогнепальної зброї на 

території  установ виконання покарань; 

понять «загроза» та «напад»; 

тактичні особливості обеззброювання озброєного холодною зброєю та 

палкою (підручними засобами злочинця); 

тактичні особливості обеззброювання при загрозі та безпосередньому 

нападі:  

порядок затримання правопорушника в парі та в трьох, евакуація 

затриманого, ролі та обов’язки членів групи вилучення ( супроводження, 

прикриття). 

порядок  взаємодії співробітників при застосування спеціальних 

засобів. 

Перед практичним заняттям ознайомтесь зі змістом Правил 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, які затверджені 

наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018  № 2823/5. 

Прочитайте такі основні рекомендовані праці:  

1. Автухов К. А., Гель А. П., Колб О. Г. Права і законні інтереси 

засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної 

кримінально-виконавчої служби України: монографія / за заг. ред. 

А. Х. Степанюка. Харків: Право, 2015. 246 с. 

2. Азаров Д. С., Грищук В. К., Савченко А. В. Науково-практичний 

коментар  Кримінального  кодексу України.  Київ: Юрінком Інтер, 2018. 1104 

с. 

3. Берзін П. С. Кримінальне право: Загальна частина: підручник у 3-х 

т. Т.1. Загальні засади. Київ: Дакор, 2018. 404 с. 

4. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. 

посіб. Київ: Алерта, 2018. 359 с.   

5. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива 

частини: підручник / за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова. Київ: ВД 

«Дакор», 2015. 556 с. 

6. Кримінально-виконавче право: підручник / за ред. В. В. Голіни, 

А. Х. Степанюка. Харків: Право, 2015. 392 с. 

7. Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу 

України / за заг. ред. С. І. Мінченка. Київ: ВД «Професіонал», 2018. 296 с. 

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за 

ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ: 

ВД «Дакор», 2018. 1360 с.   
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Використовуйте також інші друковані та електронні ресурси наведені в 

списку рекомендованої літератури. 

Подумайте над позиціями авторів щодо необхідності реформування 

інституту який регулює застосування фізичної сили, спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї Під час практичного заняття це допоможе вам успішно 

виконати завдання. 

 

Тема 3. Тактична одиночна підготовка. Тактична групова підготовка. 

Злагодження дій групи швидкого реагування. 

Під час проведення заняття проводиться практичне опрацювання 

теоретичних знань  щодо: 

основних правил та прийомів застосування засобів індивідуального 

захисту, активної оборони щодо припинення противоправних дій;  

ознайомлення зі стройовими та спеціальними прийомами; 

поодиноке відпрацювання прийомів зі спеціальними засобами; 

ознайомлення з відпрацюванням основних прийомів застосування 

спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони щодо 

припинення противоправних дій в складі групи швидкого реагування установ 

виконання покарань; 

дії особового складу груп швидкого реагування установ виконання 

покарань у бойових порядків за елементами; 

злагодження дій групи швидкого реагування установ виконання 

покарань під час відпрацювання елементів їх діяльності в бойових порядках. 

Прочитайте такі основні рекомендовані праці:  

1. Боднар І.В., Леоненко О.А., Красковський Є.М. та ін. Тактико-

спеціальна підготовка персоналу груп швидкого реагування установ 

виконання покарань та воєнізованих формувань ДКВС України: навчально-

методичний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 116 с. 

2. Боднар І.В., Сокоринський Ю.В., Царюк С.В. та ін. Тактико-

спеціальна підготовка: навчально-методичний посібник: у двох частинах. 

Частина II. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 192 с. 

3. Боднар І.В. , Красковський Є.М., Шеремета О.П. Підготовка груп 

швидкого реагування до дій при виникнення надзвичайних ситуацій в 

установах виконання покарань: методичні рекомендації щодо дій особового 

складу підрозділів особливого призначення під час виникнення надзвичайних 

ситуацій: методичні рекомендації. Чернігів: Академія ДПтС. 40 с. 

Використовуйте також інші друковані та електронні ресурси наведені в 

списку рекомендованої літератури. 

Подумайте над позиціями авторів щодо організації взаємодії установ 

виконання покарань з іншими правоохоронними органами при припиненні та 
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ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Під час практичного заняття це 

допоможе вам успішно виконати завдання. 

 

Тема 4. Домедична допомога при термінальних станах з основами 

реанімації.  Домедична допомога при травмах та пораненнях. 

Транспортна іммобілізація. Домедична допомога при кровотечах з 

основами десмургії. 

Під час проведення заняття проводиться практичне опрацювання 

теоретичних знань  щодо: 

стадій термінального стану; Стадії термінального стану; ознак клінічної 

смерті; відносні та явні ознаки біологічної смерті; основи реанімації; правил 

проведення обстеження при травмах черевної порожнини і тазу; техніка 

надання першої допомоги при проникаючих пораненнях грудей, живота і 

тазу; особливості правил транспортування постраждалих при проникаючих 

пораненнях грудної, черевної порожнини і тазу; техніка послідовності 

проведення огляду потерпілого у разі виникнення підозри на наявність 

перелому; основні правила та способи накладання іммобілізаційних шин з 

табельних та імпровізованих матеріалів; техніка надання першої допомоги та 

обробка ранкової поверхні при травматичних ампутаціях кінцівок; 

діагностика вивихів, домедична допомога; особливості транспортної 

іммобілізації постраждалих з травмами голови і хребта.  
методів і способів тимчасової зупинки кровотечі, методики та правил 

накладання джгута, методика накладання закрутки за допомогою підручних 

засобів (хустки, ременя, тасьми тощо). Техніки застосування контактного 

гемостатика REVUL або CELOX. 

загальні вимоги до накладання бинтових пов'язок. Техніки накладання 

найбільш поширених пов'язок (спіральна пов'язка з однією та двома 

стрічками, пов'язка на молочну залозу, хрестоподібна, пов'язка Дезо); 

пов'язки на ділянку живота і таза (спіральна, колова, колосоподібна, Т-

подібна); пов'язки на верхні та нижні кінцівки (колосоподібна, черепашача, 

восьмиподібна, поворотна, спіральна). 

механізму травм грудної клітки та методикаи обстеження органів 

грудної порожнини, правила проведення обстеження при травмах черевної 

порожнини і тазу. 

техніки надання першої допомоги при проникаючих пораненнях 

грудей, живота і тазу. Помилки, які трапляються під час надання домедичної 

допомоги. Особливості правил транспортування постраждалих при 

проникаючих пораненнях грудної, черевної порожнини і тазу; методів і 

способи тимчасової зупинки кровотечі  

Прочитайте такі основні рекомендовані праці:  
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1. Березан С., Ротмук С. Тактична медицина для підрозділів 

спеціального призначення.  Київ: ПП «МВЦ «Медінформ». 2016. 146 с. 

Використовуйте також інші друковані та електронні ресурси наведені в 

списку рекомендованої літератури. 

Подумайте над позиціями авторів щодо різниці першої медичної та 

домедичної допомоги. Під час практичного заняття це допоможе вам 

успішно виконати завдання. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в 

обсязі не менше десяти сторінок рукописного тексту: 

 актуальні питання реформування органів та установ виконання 

покарань; 

 основні напрями модернізації установ виконання покарань; 

 напрями удосконалення національного законодавства у сфері 

поводження зі зброєю; 

 елементи безпеки в установах виконання покарань; 

 фізична безпека в установах виконання покарань; 

 процедурна безпека в установах виконання покарань; 

 динамічна безпека в установах виконання покарань: 

 сучасні техніки реанімації . 

 сучасні засоби тимчасової зупинки кровотечи; 

 алгоритм з надання домедичної допомоги в секторі обстрілу 

 алгоритм з надання домедичної допомоги в секторі укриття. 

 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе 

обсягом до 5 сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку 

або індивідуальною темою погодженою з викладачем. При написанні есе 

доцільним буде скористатись порадами за посиланням: 

https://zno.if.ua/?p=985 
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Тематика есе: 

1. Поняття охорони об’єктів ДКВСУ та системи охорони об’єктів. 

Правове регулювання охорони КВУ 

2. Загальна характеристика нагляду за засудженими 

3. Загальна характеристика оперативної обстановки 

4. Дії особового складу в надзвичайних ситуаціях 

5. Організація і проведення основних заходів операцій під 

умовними найменуваннями “Щит”, “Заслон” (виноситься на самостійне 

опрацювання) 

6. Види суб’єктів запобігання злочинам, що вчиняються 

засудженими у процесі відбування покарань. 

7. Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам. 

8. Реалізація кари як елемент превенції та захисту суспільства від 

злочинних посягань. 

9. Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених як 

складові елементи діяльності щодо запобігання злочинам у місцях 

позбавлення волі. 

10. Сучасні теоретичні підходи щодо виконання кримінального 

покарання у виді позбавлення волі як основа для проведення кримінологічної 

профілактики злочинів. 

11. Запобіжні функції установ виконання покарань як суб’єктів 

профілактики злочинів та проблеми їх реалізації в сучасних умовах. 

12. Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розміщення в 

установах виконання покарань як кримінологічно значущі заходи 

соціального контролю над злочинністю. 

13. Персонал державної кримінально-виконавчої служби як основний 

суб’єкт запобігання злочинам в установах виконання покарань. 

14. Поняття та зміст злочинності в установах виконання покарань. 

15. Кількісно-якісні показники злочинності в установах виконання 

покарань. 

16. Причини, що породжують злочини, та умови, які сприяють цьому 

явищу в установах виконання покарань. 

17. Характеристика засуджених, які вчинили злочини в установах 

виконання покарань. 

18. Віктимологічний аспект злочинності в місцях позбавлення волі. 

19. Взаємодія установ виконання покарань з іншими суб’єктами 

запобігання злочинам в установах виконання покарань. 

20. Особливості оперативно-розшукової діяльності в системі заходів 

загальної та індивідуальної профілактики злочинів в установах виконання 

покарань. 

21. Роль оперативно-розшукових заходів у реалізації віктимологічної 

профілактики злочинів в установах виконання покарань. 

22. Вивчення особи злочинця як невід’ємна складова запобігання 

злочинам серед осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. 
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23. Кримінальна субкультура як один із факторів негативного впливу 

на осіб, які відбувають покарання. 

24. Протидія кримінальній субкультурі – один із напрямів 

попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі. 

25. Кримінологічний аналіз феномену статевих ексцесів засуджених. 

26. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування 

покарань, пов’язаних з позбавленням волі. 

27. Кримінологічні засади запобігання злочинам насильницької 

спрямованості у місцях позбавленням волі. 

 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною 

в Таблиці 1 

Таблиця 1 
№  

теми 

  

 

 

Назви розділів і тем 

 

Кількість балів 

Всього у тому числі 

Лекцій Семінарські 

заняття 
Практичні 

заняття 
Інше 

1.  Загальні питання діяльності та 

структура УВП. Запобігання 

злочинам терористичної 

спрямованості. Обставини що 

виключають злочинність діяння.  

10 5    

2. Підстави та порядок 

застосування фізичної сили, 

спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї. Базова 

техніка затримання неозброєного 

злочинця.  Особливості захисту 

та нападу в обмеженому 

просторі. Взаємодія особового 

складу при затримання 

правопорушників. 

10  5  10  

3. Тактична одиночна підготовка. 

Тактична групова підготовка. 

Злагодження дій групи швидкого 

реагування. 

10 5  10  

4. Домедична допомога при 

термінальних станах з основами 

реанімації.  Домедична допомога 

при травмах та пораненнях. 

Транспортна іммобілізація. 

Домедична допомога при 

кровотечах з основами десмургії. 

10 5  10  

 Усього годин  55 20 0 30  
 Виконання завдань для 

самостійної роботи на написання 

есе 

10 балів 

 Залік 40 балів 

 Всього 100 балів 
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За ведення конспекту лекцій нараховується 4 бала за кожну тему, що 

повністю відображена у вашому конспекті. Самостійна робота оцінюється 

викладачем з розрахунку 1 бал за повністю висвітлених в конспекті питання з 

вищенаведеного списку за темою лекції. Таким чином, за роботу на лекціях 

ви можете отримати до 20 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та інших 

занять не припустимо відволікатись розмовами, користуватись мобільними 

телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в будь який 

інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не припустимі, викладач 

залишає за собою право не допустити до заняття студента, що порушує 

дисципліну або запізнюється. Поважайте працю викладача, ваших товаришів 

по навчанню та себе – дотримуйтесь дисципліни під час освітнього процесу. 

Ці ж самі правила поведінки поширюються й на інші форми занять (семінари, 

практичні). Користування гаджетами для доступу до мережі Інтернет 

припустиме лише під час семінарських/практичних занять за вказівкою чи 

дозволом викладача. Пропущені лекції слід відпрацювати переписавши 

конспект та продемонструвавши його викладачу, при цьому слід бути 

готовим відповісти на його питання за змістом лекції. 

Практичні заняття можуть принести вам по 10 балів за одне заняття за 

умови попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й 

успішного виконання всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Не 

виконання завдань знижує ваш бал пропорційно відсотку й рівнів складності 

завдань з якими ви не впорались. Ваша присутність без підготовки та 

нездатність впоратись із завданнями оцінюється 0 балів. Відпрацювання 

пропущених чи оцінених у 0 балів занять відбувається за умови 

попереднього ознайомлення з матеріалами для підготовки до практичного 

заняття та виконання завдань запропонованих викладачем (увага – завдання 

можуть відрізнятись від тих, що вирішували ваші одногрупники). 

Кожен слухач (студент) має до кінця жовтня (як що дисципліна 

вивчається протягом першого семестру, або квітня (як що дисципліна 

вивчається протягом другого семестру) написати та надати викладачу есе на 

тематику з запропонованого переліку або за власною темою узгодженою з 

викладачем. Успішне виконання цього завдання оцінюється в 10 балів. При 

цьому оцінка відбувається узагальненням балів за 5 критеріями: 

1) грамотність та оформлення – 2 бала; 2) відповідність змісту темі – 2 бала; 

3) структурна логічність – 2 бала; 4) аргументованість висновків – 2 бала; 

5) оригінальність роботи та культура посилань на джерела – 2 бала. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного 

заліку на якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та 

обґрунтованості ваших відповідей. На заліку викладач задає вам 2 питання з 
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переліку наведеного нижче, кожна відповідь дає вам до 20 балів. Якщо під 

час проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте право не здавати залік 

вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до кількості набраних 

балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Питання до заліку 

 

1. Структура органів та установ виконання покарань ДКВС.  

2. Види виправних колоній, їх структурні дільниці, категорії осіб, 

які в них утримуються. 

3. Особливості обладнання приміщень житлової та виробничої зони 

виправних колоній.  

4. Правові основи та мета обшуку. Види обшуків. Тактичні правила 

проведення обшуку.  

5. Тактика проведення повного та неповного особистого обшуку. 

Технічні огляди, їх види та порядок проведення. 

6. Хитрощі, які застосовують засуджені (ув’язнені) з метою 

приховування заборонених предметів. 

7. Тактика проведення обшуку транспортного засобу. 

8. Поняття обставин, що виключають злочинність діяння. 

9. Необхідна оборона, уявна оборона, крайня необхідність та умови 

їх правомірності. Затримання злочинця. Діяння, що пов’язані з ризиком. 

10. Виконання наказу або розпорядження. 

11. Підстави, порядок та умови застосування  фізичної сили на 

території  установ виконання покарань.  

12. Підстави, порядок та умови застосування  гумових кийків, 

кайданків, гамівних сорочок, світлозвукових засобів відволікаючого впливу, 

імітаційних набоїв, піротехнічних засобів, засобів руйнування перешкод, 
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водометів  та бронемашин, ручних газових гранат, а також патронів з 

газовими гранатами, та інших спецзасобів з препаратами сльозоточивої та 

дратівної дії, службових собак. 

13. Підстави, порядок та умови застосування  вогнепальної зброї на 

території  установ виконання покарань.  

14. Значення діяльності УВП в боротьбі із злочинністю та в 

профілактиці скоєння злочинів та інших правопорушень 

15. Основні причини, що сприяють скоєнню злочинів і 

правопорушень особами, які засуджені до кримінальних покарань у виді 

позбавлення волі 

16. Основні умови, що сприяють скоєнню злочинів і правопорушень 

особами, які засуджені до кримінальних покарань у виді позбавлення волі 

17. Джерела отримання інформації про осіб, які схильні до скоєння 

злочинів в УВП. 

18. Форми взаємодії установ виконання покарань ДКВС України з 

питань виконання покарань з іншими органами держави у вирішенні завдань 

профілактики злочинів і правопорушень в УВП. 

19. Причини та умови скоєння дій, що дезорганізують роботу УВП 

20. Категорії осіб, від яких слід очікувати скоєння дій, що 

дезорганізують роботу УВП. 

21. Заходи з профілактики дій, що дезорганізують роботу УВП. 

22. Причини та умови захоплення заручників в УВП 

23. Причини та умови скоєння групових непокор та масових 

заворушень засудженими в УВП. 

24. Категорії осіб, від яких слід очікувати скоєння групових непокор 

та масових заворушень засудженими в УВП. 

25. Категорії осіб, від яких слід очікувати захоплення заручників в 

УВП. 

26. Заходи з профілактики групових непокор та масових заворушень 

в УВП. 

27. Заходи з профілактики захоплення заручників в УВП. 

28. Характеристика хуліганських проявів в УВП. 

29. Причини та умови хуліганських проявів в УВП. 

30. Заходи з профілактики хуліганських проявів в УВП. 

31. Поняття «загроза» та «напад». Обеззброювання озброєного 

холодною зброєю та палкою (підручними засобами злочинця).  

32. Стадії термінального стану: передагонія, агонія, клінічна смерть. 

Основні ознаки термінальних станів. Ознаки клінічної смерті. Відносні та 

явні ознаки біологічної смерті. Реанімація. Заходи первинної реанімації. 

Методи проведення реанімації; підготовка потерпілого до реанімації; 

очищення верхніх дихальних шляхів від сторонніх предметів; фіксація язика; 

штучна вентиляція легень методами "рот в рот", "рот в ніс", Сільвестра; 

непрямий (закритий) масаж серця. Методика проведення непрямого масажу 
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серця  залежно від віку. Ознаки ефективності проведення реанімаційних 

заходів. 

33. Механізм травми грудної клітки та методика обстеження органів 

грудної порожнини.  

34. Поняття та види пневмотораксу, гемоторакс, травма серця, 

обструкція дихальних шляхів.  

35. Правила проведення обстеження при травмах черевної 

порожнини і тазу. 

36. Техніка надання першої допомоги при проникаючих пораненнях 

грудей, живота і тазу.  

37. Помилки, які зустрічаються при наданні домедичної допомоги. 

38. Особливості правил транспортування постраждалих при 

проникаючих пораненнях грудної, черевної порожнини і тазу. 

39. Визначення поняття переломів, класифікація переломів, їх 

ознаки. Ускладнення цієї травми, які частіше всього стають безпосередньою 

причиною смерті. 

40. Техніка послідовності проведення огляду потерпілого при 

виникненні підозри на наявність перелому. 

41. Основні правила та способи накладання іммобілізаційних шин з 

табельних та імпровізованих матеріалів. 

42. Техніка надання першої допомоги та обробка ранкової поверхні 

при травматичних ампутаціях кінцівок. 

43. Діагностика вивихів, домедична допомога. 

44. Травми голови і хребта. Методика обстеження травмованих та 

тактика невідкладної допомоги при цих ушкодженнях. 

45. Особливості транспортної іммобілізації постраждалих з травмами 

голови і хребта. 

46. Помилки домедичної допомоги, які при цьому можуть 

зустрічатися. 

47. Характеристика травматичного токсикозу (синдрому тривалого 

стискування тканин), механізм його виникнення, залежність тяжкості 

загального стану людини від тривалості стискування тканин. 

48. Види кровотечі. Методи і способи тимчасової зупинки кровотечі 

Визначення кровотеч.  

49. Поняття десмургія, пов'язка, перев'язка. Види, їх мета. Типи 

пов'язок за призначенням. Типи бинтових пов'язок. Загальні правила 

бинтування. 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 
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- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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