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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Навчальна програма навчальної дисципліни «Авіаційні роботи з 

надання медичної допомоги » розроблена на основі “Методичних вказівок до 

розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в 

області організації авіаційних робіт і послуг. 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення технологічних 

процесів, законодавчих та нормативних документів щодо регулювання 

діяльності авіації в галузі надання медичної допомоги населенню. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- засвоєння технології виконання авіаційних робіт з надання медичної 

допомоги; 

- набуття вмінь і навичок в організації і управлінні авіаційними 

роботами з патрулювання, пошуку і рятування; 

- вивчення технологічних схем виконання вказаних робіт; 

- набуття вмінь і навичок оптимізації вибору технічних засобів для 

забезпечення доставки хворих до місць їхнього лікування; 

- набуття вмінь і навичок класифікації авіаційного медичного 

транспортування; 

- набуття вмінь і навичок підвищення ефективності виконання 

авіаційних робіт з надання медичної допомоги. 

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- основні види та класифікацію авіаційних робіт з надання медичної 

допомоги 

- особливості конструкції та технічні характеристики повітряних суден 

для надання медичної допомоги; 

- кваліфікаційні вимоги до екіпажу та медичного персоналу; 

- особливості розміщення медичного персоналу на борту ПС; 

- технологію і організацію доставки медичного персоналу, хворих і 

медичних вантажів; 

- медичні аспекти безпеки авіаційного перевезення хворих; 

- порядок виконання польотів ПС під час надання медичної допомоги; 

- вимоги до злітно-посадкових майданчиків для проведення польотів під 

час надання медичної допомоги; 

- документальне забезпечення виконання польотів з надання медичної 

допомоги. 

Вміти: 

- організовувати авіаційні роботи з медичного обслуговування; 
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- комплектувати ПС відповідним медичним обладнанням; 

- розробляти технологічні схеми проведення відповідних авіаційних робіт; 

- оформлювати необхідну документацію для виконання авіаційних робіт з 

надання медичної допомоги з дотриманням національних правил у даній галузі; 

- організовувати взаємодію підрозділів авіакомпанії (авіапідприємства) з 

державними контролюючими органами при організації робіт. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з 1-го навчального модуля, а саме: навчального модуля №1 

«Організація і технологія авіаційних робіт з надання медичної допомоги», який 

є логічно завершеним, відносно самостійним, цілісною частиною навчального 

плану, засвоєння якого передбачає проведення модульних контрольних робіт та 

аналізу результатів їх виконання. 

Навчальна дисципліна «Авіаційні роботи з надання медичної допомоги» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Організація і технологія виконання 

прикладних авіаційних робіт», «Авіаційна техніка та спецобладнання для 

виконання авіаційних робіт», «Організація і регулювання авіаційних робіт» та є 

базою для подальшого вивчення таких навчальних дисциплін, як: «Авіаційні 

роботи з патрулювання, пошуку та рятування», «Надлегкі повітряні судна». 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль №1 «Організація і технологія авіаційних робіт з надання 

медичної допомоги» 

Тема 2.1.1. Предмет, метод і задачі дисципліни. 

Виникнення і розвиток авіаційних робіт з надання медичної допомоги. 

Місце і роль санітарної авіації у медичному забезпеченні населення країни. 

Розвиток ринку авіаційних робіт з надання медичної допомоги. 

Тема 2.1.2. Класифікація авіаційних робіт з надання медичної 

допомоги. 

Класифікація медичного авіаційного транспортування за типом ПС. 

Класифікація транспортування хворих за характером захворювання. 

Тема 2.1.3. Вимоги до повітряних суден для надання медичної 

допомоги населенню. 

Особливості конструкції та технічні характеристики літаків Ан-26 (Ан-26 

“Vita”, вертольотів Мі-2С, Ка-26С, Мі-8. 

Тема 2.1.4. Бортове медичне обладнання ПС для виконання 

авіаційних робіт з надання медичної допомоги 

Типове бортове медичне обладнання спеціалізованих ПС, призначених 

для виконання авіаційних робіт з надання медичної допомоги. 

Тема 2.1.5. Медичні аспекти безпеки авіаційного перевезення 

хворих. 
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Правила доставки медичного персоналу, хворих і медичних вантажів 

до ПС. Визначення рівня транспортабельності хворого повітряним 

транспортом. Протипоказання до транспортування хворих на рейсових ПС. 

Взаємодія підприємства ЦА та відділень екстреної і планово-консультативної 

медичної допомоги. 

Тема 2.1.6. Нормативно-правові акти, що регулюють виконання 

авіаційних робіт з надання медичної допомоги. 

Задачі, функції та структура служб ЦА в організації медичного 

обслуговування населення. Структура льотно-рятувальних служб. 

Удосконалення організації управління медичним обслуговуванням населення 

авіацією у ринкових умовах. 

Тема 2.1.7. Вимоги до виконання польотів ПС для виконання 

авіаційних робіт з надання медичної допомоги. 

Використання повітряного простору при виконанні авіаційних робіт з 

надання медичної допомоги. Використання аеродромів і злітно-посадкових 

майданчиків при виконанні авіаційних робіт з надання медичної допомоги. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
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особи 

Дата 
ознайом-
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(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
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и 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 
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Дата 
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