
 

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА 

Фармація, промислова фармація 
 



1. Загальна інформація про дисципліну 

 

Силабус навчальної дисципліни «Військова підготовка». 

Спеціальність: 226 Фармація. Промислова фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Освітня програма: Фармація, промислова фармація. 

 

Рівень вищої освіти  Другий магістерський рівень 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

(Moodle) 

https://mku.edu.ua Moodle 

Викладач (ПІБ, науковий 

ступінь, наукове званняя, 

посада) 

Шмалько Олександр Олександрович, к.фарм.н., доцент 

Контактна інформація 

викладача (телефон, E-mail 

викладача) 

shmalko.a@gmail.com 

+38-050-698-95-06 

Консультації Зазначте формат і розклад проведення консультацій 

Очні консультації:  

14.00- 15.00 – вівторок 

14.00 до 15.00  - четвер  

 

Онлайн-консультації: Розклад присутності викладача на 

спеціальному форумі / вебінарі дисципліни. Посилання на нього 

 Приклад: 

Очні консультації: за попередньою домовленістю Понеділок та 

Четвер з 14.00 до 15.00 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю Viber 

(+80666220783) в робочі дні з 9.30 до 17.30 

Мова викладання українська 

2. Опис дисципліни 

Анотація дисципліни Предметом вивчення навчальної дисципліни “Військова 

підготовка” є формування знань, умінь і компетентностей для 

збереження здоров’я та життя людини за умов надзвичайних 

ситуацій мирного часу і в бойових умовах, проводити заходи 

організації медичного забезпечення в умовах надзвичайного стану. 

Пререквізити вивчення дисципліни «Підготовка офіцерів запасу галузі знань 

«Охорона здоров’я»» базується на вивченні студентами 

навчальних дисциплін блоків гуманітарної, соціально-економічної 

і природничо-наукової підготовок та предметів професійної 

підготовки навчання та інтегрується з цими дисциплінами; 

закладає основи теоретичних знань та практичних навичок з 

організації і проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-

гігієнічних і протиепідемічних заходів, у тому числі з організації 

надання домедичної допомоги та первинної медичної допомоги 

при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру 

та бойових умовах. 

Постреквізити закладає основи формування знань, умінь та навичок, які 

визначаються кінцевими цілями програми, необхідних у наступній 

професійній діяльності для проведення невідкладних дії та 



організаційних заходів, спрямованих на врятування та збереження 

життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків 

впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події. 

Формат проведення 

дисципліни 

Очний, змішаний (поєднання традиційних форм навчання з 

елементами електронного навчання через систему Moodle), 

дистанційний. Для заочної форми здобуття освіти можливим є 

поєднання очного та дистанційного форматів викладання 

дисципліни. 

Мета викладання 

дисципліни  

полягає у формуванні в майбутніх фахівців (магістрів) умінь та 

компетенцій приймати продуктивні рішення у сфері воєнно-

медичної підготовки з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного 

прогресу. 

3. Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми 

ЗК 1 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

ЗК 7 Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

здатність спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) 

на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність. 

ЗК 10 Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в 

команді та з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності. 

СК 2 Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та 

постраждалим у екстремальних ситуаціях та при невідкладних 

станах. 

4. 4. Програмні результати навчання відповідно до освітньої програми 

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 

професійній діяльності. 

РН 13 Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та 

постраждалим у екстремальних ситуаціях. 

5. Ознаки дисципліни 

Семестр Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторна робота Самостійн

а робота  

Вид 

підсумкового 

контролю 

5 3 90 12 78 Іспит  

6. Обсяг дисципліни 

Види навчальної 

роботи 

Загальна кількість годин 

Лекції 4 

Семінарські/Практич

ні/Лабораторні 

заняття 

8 

Самостійна робота 78 

Всього 90 год. 

7. План вивчення навчальної дисципліни 

Тема 

Кількість годин 

лекції 

практичні, 

семінарські, 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

Тема 1. Державна політика у сфері воєнно-медичної 1 1 11 



підготовки захисту населення і територій від НС 

техногенного та природного характеру 

Тема 2. Планування з питань  воєнно-медичної підготовки 1 1 11 

Тема 3. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити 

надзвичайні ситуації 
0 1 11 

Тема 4. Спеціальна функція у сфері воєнно-медичної 

підготовки 
1 1 11 

Тема 5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях 1 1 11 

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи 

цивільного захисту. 
0 2 11 

Тема 7. Організація і проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт в надзвичайних ситуаціях. 
0 1 12 

Загальна кількість годин: 4 8 78 

8. Самостійна робота здобувача 

Тема Завдання для самостійної роботи Рекомендована 

література 

Тема 1. Державна політика 

у сфері воєнно-медичної 

підготовки захисту 

населення і територій від 

НС техногенного та 

природного характеру 

1. Основи державної політики у сфері цивільного 

захисту. 

2. Єдина державна система цивільного захисту 

3. Структура організації цивільного захисту на 

об’єкті господарювання 

Основна: 

 1-7 

Тема 2. Планування з 

питань  воєнно-медичної 

підготовки 

1. Планування заходів реагування на надзвичайні 

ситуації об’єкта господарювання(ОГ) 

2. Структура та зміст планів цивільного захисту 

об’єкта господарювання 

Основна: 

 1-7, 9, 12 

Тема 3. Моніторинг 

небезпек, що можуть 

спричинити надзвичайні 

ситуації 

1. Надзвичайні ситуації та причини їх виникнення 

2. Мета і завдання системи моніторингу небезпек 

3. Галузевий моніторинг довкілля та його основні 

показники 

4. Територіальний моніторинг НС 

5. Паспортизація та реєстрація об’єктів 

підвищеної небезпеки  

6. Зонування територій за ступенем небезпеки 

Основна: 

 1-7, 8, 10, 14 

Тема 4. Спеціальна 

функція у сфері воєнно-

медичної підготовки 

1. Регулювання безпеки. 

2. Критерії ідентифікації об’єктів 

господарювання, що підлягають декларуванню 

безпеки. 

3. Порядок декларування об’єктів підвищеної 

небезпеки. 

4. Ліцензування діяльності об’єкту підвищеної 

небезпеки. 

5. Страхування відповідальності за завдану шкоду 

внаслідок експлуатації небезпечного об’єкту та 

використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації НС. 

6. Організація роботи щодо проведення нагляду 

та здійснення контролю за обстановкою на ПНО. 

Основна: 

 1-7, 9, 12 

Тема 5. Захист населення у 

надзвичайних ситуаціях 

1.  Проведення евакуаційних заходів 

2.  Укриття населення в захисних спорудах 

3. Засоби індивідуального і медичного захисту 

населення 

Основна: 

 1-7, 8, 10, 14 



Тема 6. Забезпечення 

заходів і дій в межах 

єдиної системи цивільного 

захисту. 

1. Небезпеки техногенного характеру та 

забезпечення техногенної безпеки на ОГ, як 

складової частини цивільного захисту. 

2. Суть стійкості роботи ОГ та норми 

проектування інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту.  

3. Організація і проведення дослідження стійкості 

роботи ОГ в умовах НС. 

 4. Методика оцінки стійкості роботи ОГ до дії 

різних уражаючих факторів. 

 5. Основні напрямки і заходи підвищення 

стійкості роботи сільськогосподарського об’єкта 

в  надзвичайних ситуаціях. 

Основна: 

 1-7 

Тема 7. Організація і 

проведення рятувальних 

та інших невідкладних 

робіт в надзвичайних 

ситуаціях. 

1. Мета, зміст і умови проведення РНР. 

2.  Сили і засоби, які залучаються для проведення 

РІНР  

3. Управління силами цивільного   захисту. 

4. Ліквідація наслідків аварій і катастроф на 

об'єктах господарювання 

5. Організація знезаражування (або спеціальна 

обробка). 

6. Інженерні роботи в осередках ураження і зонах 

стихійного лиха 

Основна: 

 1-7, 8, 10, 14 

9. Технічне та програмне забезпечення (обладнання) 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з 

адміністрацією, методистом та викладачем з приводу проведення занять та консультацій. У 

міжсесійний період комп’ютерну техніку для комунікації з адміністрацією, методистом, 

викладачами та підготовки рефератів. 

10. Список літератури 

Основна література 1. Організація медичного забезпечення військ: Підруч. для студ. вищ. 

мед. закл. освіти України III-IV рівнів акредитації / За редакцією 

професора Бадюка М.І. – К.: “МП Леся”, 2014. – 430 с. 

2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. (2-ге видання, перероблене і 

доповнене) – К.: Знання-Прес, 2003.- 455 с. 

3. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник – К.: 

Знання-Прес, 2007.- 487 с. 

4. Хромченко В.Г. Цивільна оборона. Навчальний посібник, – Київ: 

Кондор, 2008.-264 с. 

5. Демиденко Г.П. та ін. Захист об’єктів народного господарства від 

зброї масового ураження. К., 1989. 

6. Кодекс цивільного захисту України. – К. Верховна Рада України 

02.10.2012. - № 5403- VI. 

7. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 

червня 2003 року № 964-IV. 

8. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих 

випромінювань» від 14 січня 1998 р. – К., 1998. 

9. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий 

кур’єр, 14.06.2000 року №107.  

10. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях" від 26.06.2013 № 444. 

11. Постанова КМУ "Про затвердження Положення про добровільні 

формування цивільного захисту" від 21.08.2013 № 616. 



12. Постанова КМУ "Про затвердження Положення про єдину державну 

систему цивільного захисту" від 09.01.2014 № 11. 

13. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку підготовки до дій за 

призначенням органів управління та сил цивільного захисту" від 

26.06.2013  № 443. 

14. Постанова КМУ  "Про затвердження Порядку проведення евакуації у 

разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру"   від 30.10.2013 р. № 841.   

15. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– 

К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с. 

Додаткова література 16. В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, О.С. Дацько, СІ. Качан, О.І. Козій, В.В. 

Ляхов, С.М. Мохняк, М.П. Петрук, А.С. Романів, В.В. Скіра / За ред. 

В.Є. Гончарука./ Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і 

форм навчання - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 208 

с. 

17. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у 

сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с. 

18. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. 

Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с. 

19. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: 

Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича. – К.: Арістей, 2007.– 

386 с. 

20. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).  

21. Коваленко Л.И. Радиометрический ветеринарно-санитарный 

контроль кормов, животных и продуктов животноводства. – К., 1989. 

22. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона. Чернівці: Книга –

XXI, 2004.- 404 с. 

23. Шоботов В.М. Цивільна оборона. Київ: Центр навчальної літератури 

2004.- 438 с. 

Інформаційні ресурси 

в Інтернеті 

1. Офіційне інтернет - представництво Президента 

України  http://www.president.gov.ua/. 

2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

3.  Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

5. Міністерство екології та природних ресурсів 

України  http://www.menr.gov.ua/. 

6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи  http://www.mns.gov.ua/. 

7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 

8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/. 

10. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні 

ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою). 

11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території 

http://www.scgis.ru/russian/. 

12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного 

характеру http://chronicl.chat.ru/. 

13. Офіційний сайт Американського вулканологічного 

товариства  http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою). 

14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.uamission.org/
http://www.nato.int/
http://www.100top.ru/news/%E2%80%A6
http://chronicl.chat.ru/
http://vulcan.wr.usgs.gov/Photo/framework.html


при Раді національної безпеки i оборони України 

http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

15. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

(Держгірпромнагляду). 

16. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України. 

17. http://www.iacis.ru   Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи 

государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА 

СНГ). 

11. Політика навчальної дисципліни 

В процесі вивчення навчальної дисципліни “Військова підготовка”  поглиблюються і 

вдосконалюються знання, уміння і практичні навички:  визначити основні принципи оцінки 

стану постраждалих при надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру і в 

бойових умовах; оволодіти навичками надання домедичної допомоги постраждалим і пораненим 

при основних невідкладних станах, опанувати основи організації медичного забезпечення 

населення і військ як складової системи медичного забезпечення населення держави з 

урахуванням основних положень Кодексу цивільного захисту, Закону Про екстрену медичну 

допомогу, Воєнної доктрини України, засвоїти організацію і порядок проведення лікувально-

евакуаційних заходів серед цивільного населення і військ в залежності від масштабу та 

характеру санітарних втрат у військах та серед населення. 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

     Об’єктом оцінювання є рівень засвоєння програмного матеріалу 

дисципліни різного характеру та рівня складності на проміжних чи 

заключних етапах його вивчення.  

     Завданням оцінювання є перевірка: рівня засвоєння певного 

теоретичного матеріалу; набутих навичок виконання різного 

характеру практичних і розрахункових робіт з опорою на теоретичні 

знання; уміння самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал і 

осмислювати зміст теми чи розділу; уміння публічно чи письмово 

представляти певний матеріал (презентація); уміння інтегрувати 

необхідні знання із дисциплін, вивчених  раніше; уміння 

аналізувати, синтезувати й оцінювати інформацію тощо.  

     Оцінювання поточного і семестрового контролю здійснюється за 

100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну 

шкалу (чотирибальну – «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» чи вербальну – «зараховано», «не зараховано») та 

шкалу ЄКТС 

Критерії оцінювання 

письмової роботи 

1. Повнота відповіді або виконання завдання; 

2. Рівень сформованості логічних умінь: елементарні дії; операція, 

правило, алгоритм; правила визначення понять; формулювання 

законів і закономірностей; структурування суджень, умовиводів, 

доводів, описів. 

Критерії оцінювання 

роботи здобувачів на 

семінарських заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, здобувачі мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати.  

Під час дискусії важливі: 

 - повага до колег,  

- толерантність до інших та їхнього досвіду, 

 - сприйнятливість та неупередженість,  

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати особистість 

http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://www.social.org.ua/
http://www.iacis.ru/


опонента,  

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати свою 

позицію під впливом доказів,  

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних узагальнювань, 

описує свої почуття і формулює свої побажання з опорою на власні 

думки і емоції,  

- обов’язкове знайомство з першоджерелами.  

     Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від здобувачів 

очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю. 

 

Критерії оцінювання 

роботи здобувачів на 

практичних заняттях 

1. Повнота відповіді або виконання завдання. 

2. Рівень самостійності здобувача. 

3. Рівень навчально-пізнавальної діяльності. 

Критерії оцінювання 

самостійної роботи 

здобувачів 

 

1. Повнота відповіді або виконання завдання. 

2. Рівень самостійності здобувача. 

3. Сформованість навчально-інформаційних умінь. 

4.  Сформованість навчально-інтелектуальних умінь. 

5. Рівень сформованості фахових вмінь (вміння застосовувати на 

практиці набуті знання).  

Умови допуску до 

підсумкового контролю  

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних здобувачами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

 

Узагальнені критерії оцінювання відповіді здобувача на екзамені 

 

За 

шкалою 

ECST 

Сума 

балів 

Оцінка 

за нац. 

шкалою 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

А 
90-100 

 
5 відмінно 

Глибокі знання передбаченого програмного матеріалу. 

Грамотні і логічні відповіді на поставлені запитання. 

Здобувач приймає правильні рішення при розв’язанні 

практичних завдань, бездоганно володіє прийомами роботи з 

устаткуванням, приладами та комп’ютером; самостійно 

оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, 

виявляти і відстоювати особистісну позицію. 

В 82-89 4 добре 

Знання суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв’язків 

між ними. Здобувач самостійно засвоює знання у стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, 

узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. 

С 
75-81 

 
4 добре 

Знання суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв’язків 

між ними. Здобувач самостійно засвоює знання у стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, 

узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. 

D 
64-74 

 
3 задовільно 

Знання неповні, поверхневі. Здобувач відновлює основний 

навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє 

самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати 

завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями 



навчальної діяльності. 

E 
60-63 

 
3 задовільно 

Відповідь здобувача при відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим 

уявленням про предмет вивчення. 

 

 

FХ 
35-59 

 

2 

незадовільно 
з можливістю 

повторного 

складання  

Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві 

помилки у відповідях на питання, невміння застосувати 

теоретичні положення при розв’язанні практичних задач.  

 

F 

1 -34 

 

2 

незадовільно 
з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві 

помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися 

при розв’язанні практичних задач, незнання основних 

фундаментальних положень.  

 

 


