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1. ВСТУП 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни “ Авіаційні роботи з надання медичної допомоги ” та “Ме-

тодичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої нав-

чальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. 

№37/роз.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 

навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 

видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 

та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за ба-

гатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  

  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 

контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 

семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції 
Практи-

чні 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

7 семестр 

Модуль №1 „ Організація і технологія авіаційних робіт з надання медичної  

допомоги ” 

1.1 Предмет, метод і задачі дисципліни. 

Виникнення і розвиток авіаційних робіт 

з надання медичної допомоги. Місце і 

роль санітарної авіації у медичному 

забезпеченні населення країни. Розви-

ток ринку авіаційних робіт з надання 

медичної допомоги. 

10 2 
2 

2 
4 

1.2 Класифікація авіаційних робіт з на-

дання медичної допомоги. 

Класифікація медичного авіаційного 

транспортування за типом ПС. Класи-

фікація транспортування хворих за ха-

рактером захворювання. 

12 

 

2 

 

2 

2 

2 

4 

1.3 Вимоги до повітряних суден для на-

дання медичної допомоги населенню. 

Особливості конструкції та технічні 

характеристики літаків Ан-26 (Ан-26 

“Vita”, вертольотів Мі-2С, Ка-26С, Мі-

8. 

18 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 
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1 2 3 4 5 6 

1.4 Бортове медичне обладнання ПС для 

виконання авіаційних робіт з надан-

ня медичної допомоги 

Типове бортове медичне обладнання 

спеціалізованих ПС, призначених для 

виконання авіаційних робіт з надання 

медичної допомоги. 

10 2 
2 

2 
4 

1.5 Медичні аспекти безпеки авіаційного 

перевезення хворих. 

Правила доставки медичного персона-

лу, хворих і медичних вантажів до ПС. 

Визначення рівня транспортабельності 

хворого повітряним транспортом. Про-

типоказання до транспортування хво-

рих на рейсових ПС. Взаємодія підпри-

ємства ЦА та відділень екстреної і пла-

ново-консультативної медичної допо-

моги. 

12 2 

2 

2 

2 

4 

1.6 Нормативно-правові акти, що регу-

люють виконання авіаційних робіт з 

надання медичної допомоги. 

Задачі, функції та структура служб ЦА 

в організації медичного обслуговуван-

ня населення. Структура льотно-

рятувальних служб. Удосконалення 

організації управління медичним об-

слуговуванням населення авіацією у 

ринкових умовах. 

9 2 
2 

2 
3 

1.7 Вимоги до виконання польотів ПС 

для виконання авіаційних робіт з на-

дання медичної допомоги. 

Використання повітряного простору 

при виконанні авіаційних робіт з на-

дання медичної допомоги. Використан-

ня аеродромів і злітно-посадкових май-

данчиків при виконанні авіаційних ро-

біт з надання медичної допомоги. 

6 2 2 2 

1.8 Розрахунково-графічна робота 10 - - 10 

1.9 Модульна контрольна робота №1 3 1 - 2 

Усього за модулем №1 90 17 34 39 

Усього за 7 семестр 90 17 34 39 

Усього за навчальною дисципліною 90 17 34 39 
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2.2. Розрахунково-графічна робота 

Розрахунково-графічна робота (РГР) з дисципліни виконується у сьомому 

семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних ре-

комендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, 

набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в об-

ласті авіаційних способів та систем захисту рослин.  
 РГР виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостій-

не опрацювання студентами, і є складовою модулю № 1 „Організація і технологія 

авіаційних робіт з надання медичної допомоги  

Конкретна мета РГР: закріплення теоретичних знань студентів з навчаль-

ного курсу «Авіаційні роботи з надання медичної допомоги» та набуття ними 

практичних вмінь і навичок з використання авіаційної техніки для аеромедичної 

евакуації хворих і поранених. 

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної 

дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних 

дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою. 

Виконання, оформлення та захист РГР №1 здійснюється студентом в ін-

дивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання РГР, –10 годин самостійної роботи. 

 

 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
 3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Єна А.І., Лурін І.А. тат ін. Аеромедична евакуація : Навч. посіб-

ник – Т: ТДМУ, 2010, 192с. 

3.1.2. Давидюк Л.К. Історичний розвиток та сучасне значення повітря-

ної евакуації поранених та хворих //Військова медицина України. -2003 -№3-

4. –с. 163-167. 

3.1.3 О.М. Люлько, Б.В. Гунько, О.В. Галацан Діяльність служби меди-

цини катастроф та медичної служби цивільної оборони при транспортних 

пригодах -:Х.:ХМАПО, 2008. — 27 с. 

3.1.4. Наказ міністерства внутрішніх справ України від 19.02.2018  № 

119 «Про організацію та проведення аеромедичної евакуації повітряними су-

днами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної 

гвардії України та Державної прикордонної служби України» 

3.1.5. Наказ міністерства внутрішніх справ України від 16.08.2018  № 

677/1503 Про затвердження Порядку спільних дій сил цивільного захисту та 

закладів охорони здоров’я під час здійснення аеромедичної евакуації повіт-

ряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
3.1.6. Повітряний кодекс України ( Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2011, № 48-49, ст.536 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 4651- 

VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10, N 11-12, № 13, ст.88 Законами № 5502-VI 

від 20.11.2012 № 245-VII від 16.05.2013 № 406-VII від 04.07.2013 ). 



 
Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  

навчальної дисципліни  
" Авіаційні роботи з надання медичної допомоги" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РНП 19.02 – 01-2019 

Стор. 7 із 14 

 

 

 Додаткові рекомендовані джерела 
3.1.7. Прейгер Д. Стан і проблеми розвитку авіаційної галузі України. // 

Економіка України. Науковий журнал Міністерства економіки України, Мініс-

терства фінансів України та Національної академії наук. - №6 (571). - К.: Преса 

України., 2009. - С. 4-21. 

3.1.8. Баран Р.Т. Проблеми розвитку авіатранспоргної галузі України та їх 

вирішення. // Наукові конференції. Соціум. Наука. Культура. Економіка, [Елек-

тронний ресурс]. 

3.1.9.Підсумки діяльності авіаційної галузі України за І півріччя 2009 року 

(від 2 1.07.2009) //Державна авіаційна адміністрація. Міністерство транспорту та 

зв´язку України [Електронний ресурс] 
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, мето-

дичних матеріалів до ТЗН 
 

№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за темати-

чним планом 
Кількість 

1 Методичні рекомендації до ви-

конання розрахунково-

графічної роботи 

Теми: 1.1-1.7 Електронна версія 

 
4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 
Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

7 семестр 

Модуль №1 Мах  
кількість 

балів Вид навчальної роботи Мах кількість балів 

Виконання тестових завдань № 1.1.-

1.17 

58 

(сумарна) 

 

Виконання та захист РГР 10  

(сумарна) 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2 студент має на-

брати не менше 41 бал. 

Виконання модульної контро-

льної роботи №2 

20 

Усього за модулем№1 88 

Диференційований залік 12 

Усього за 7 семестр 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
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4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види вико-

наної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка 

заноситься до відомості модульного контролю.  

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах Оцінка  
за національною  

шкалою 
Виконання та за-

хист практичних 

робіт 

Виконання та 
захист розра-
хунково-
графічної ро-
боти 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи 

51 - 58 9-10 18-20 Відмінно 

44 - 51 8 15-17 Добре 

35 - 43 6-7 12-14 Задовільно 

менше 35 менше 6 менше 12 Незадовільно 

 

4.4. Сума поточної та контрольної модульної рейтингової оцінки становить 

підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національ-

ною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки 

в балах оцінці за національною шкалою 

Модуль №1 Оцінка за національною 
шкалою 

79-88 Відмінно 

66-78 Добре 

53-65 Задовільно 

менше 53 Незадовільно 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка у балах становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за націо-

нальною шкалою (табл. 4.4). 
Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової мо-

дульної рейтингової оцінки в балах оцінкам 

за національною шкалою 

 Відповідність залікової рейтингової 

оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
 

Оцінка в балах 
Оцінка за на-

ціональною 

шкалою Залік. 

79-88 Відмінно  12 Відмінно 

66-78 Добре  10 Добре 

53-65 Задовільно  8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  - - 
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4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у 

балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в 

оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за націо-

нальною шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

1 2 3 4 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількіс-

тю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, нав-

чальної картки та залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці.  

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до До-

датку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди переда-
но (підроз-

діл) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис отри-

мувача 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис ознайо-
мленої особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 
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(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата вне-
сення 
зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
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УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

     

     

     
 

 


