
Програма проведення олімпіади 

 
 16 травня 2018 р. 

9
00

-21
00

 Зустріч та поселення учасників. 

21
00

-22
00

 Вечірнє шоу світломузичного 

Фонтану Roshen. 
 17 травня 2018 р. 

08
00

-10
00 

Реєстрація учасників в холі 

морфологічного корпусу ВНМУ 

ім. М.І. Пирогова ( м. Вінниця, 

вул. Пирогова,56 ) та поселення.  

10
00

-10
30

 Урочисте відкриття Олімпіади, 

фотографування. 

10
30

-11
30

 Теоретична частина олімпіади. 

Тестування. 
11

30
-12

30
 1.Впровадження 3D моделювання 

в навчальний процес з дисципліни 

«Екстрена та невідкладна медична 

допомога» (доц. Ліхіцький О.М., 

ас. Ліхіцький О.О.). 

2.Універсальна комп'ютерна 

модель життєдіяльності організму 

людини (віртуальний пацієнт - 

"Скіф") (доц. Коваль Б.Ф.). 

12
30

-13
30

 Обідня перерва 

13
30

-17
00

 Практична частина олімпіади 

17
00

-18
00

 Проведення круглого столу, 

обговорення результатів II етапу 

Олімпіади з членами Оргкомітету, 

журі, викладачами. 

18
00 

Дружня вечеря 

 18 травня 2018 р. 

10
00 

Урочисте закриття Олімпіади 

(нагородження переможців). 

11
00

 Екскурсія до музею-садиби М.І. 

Пирогова. 

12
30 

Від’їзд учасників олімпіади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проїзд до університету: 

 
Від залізничного вокзалу: трамвай №№ 

1, 6 до зупинки Вінницький 

національний медичний університет.  

 
Від західного автовокзалу: трамвай № 

5 до зупинки Вінницький національний 

медичний університет  . 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство охорони здоров’я 

України 

Вінницький національний медичний 

університет імені М.І. Пирогова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ етап Всеукраїнської  

студентської олімпіади 

з дисципліни  

«Медицина надзвичайних ситуацій. 

Домедична допомога при 

екстремальних ситуаціях» 

 

17-18 травня 2018 року 

 

 

ПРОГРАМА 
 

 

 

 

 

 



Відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 06.12.2017 р. №1572 

"Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2017/2018 навчальному році" ІІ 

етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Медицина 

надзвичайних ситуацій. Домедична допомога 

при екстремальних ситуаціях» серед студентів 

медичних університетів і медичних інститутів. 

для відбудеться 17-18 травня 2018 р. на базі 

кафедрі медицини катастроф та військової 

медицини Вінницького національного 

медичного університету ім. М.І. Пирогова. 

 

ІІ етап Олімпіади буде проводиться у 

два тури: теоретичного та практичного.  

До теоретичного туру допускаються усі 

зареєстровані учасники ІІ етапу Олімпіади. 

Під час теоретичного туру учасники 

Олімпіади виконуватимуть тестові завдання з 

питань домедичної допомоги при 

екстремальних ситуаціях (мирного часу та 

бойових умовах) в обсязі Типової навчальної 

програми нормативної дисципліни 

"Домедична допомога в екстремальних 

ситуаціях" для вищих навчальних закладів 

МОЗ України затвердженої 06.06.2017 р. 

До практичного туру допускаються всі 

учасники ІІ етапу Олімпіади, які взяли участь 

у теоретичному турі. 

Під час практичного туру учасники 

надаватимуть домедичну допомогу 

симульованим постраждалим з використанням 

підручних засобів або аптечки домедичної 

допомоги. 

Виконання завдань проводиться у 

присутності не менш ніж двох членів журі, 

представників різних організацій. 

Усі маніпуляції відбуватимуться в 

режимі реального часу, включаючи роботу з 

автоматичним зовнішнім дефібрилятором 

(АЗД). Перед змаганнями усі учасники 

олімпіади пройдуть інструктаж з техніки 

безпеки 

Стартові номери для виконання 

практичних навичок визначаються 

жеребкуванням на початку Олімпіади. 

Кожен учасник отримує таблицю 

стартів. На старт учасник повинен з’явитись за 

5 хвилин до визначеного часу. Нез’явлення у 

визначений час загрожує дискваліфікацією. 

На старті кожен учасник отримує 

локацію завдання. 

На виконання кожного завдання час 

чітко визачений – 5-10 хвилин в залежності від 

змісту практичного завдання. За 2 хвилини до 

його завершення учасника про це інформують. 

Коли час на виконання завдання сплинув 

учасник за знаком журі залишає місце події 

незалежно від запланованих подальших 

рятувальних маніпуляцій. 

Відлік часу починається за командою 

журі “час-старт” після прибуття на місце події. 

Виконання завдання відбувається в режимі 

реального часу. В окремих, технічно 

обмежених, випадках журі надаватимуть 

інформацію щодо показників життєдіяльності 

постраждалого тільки після чіткого прохання 

учасника Олімпіади. 

Усі інвазивні маніпуляції виконуються 

на манекенах, або біооб’єктах, які знаходяться 

на місці завдання. Якщо частиною завдання є 

приготування постраждалого до 

транспортування, це треба зробити так, як у 

реальній ситуації. 

Учасники Олімпіади зобов’язуються 

виконувати розпорядження журі. 

Учасникам надається необхідне 

медичне оснащення для виконання практичних 

завдань. 

При оцінюванні практичного туру 

враховуватимуться: правильність надання 

допомоги, її швидкість та креативний підхід до 

вирішення завдань. 

 

 

За додатковою інформацією звертатись до 

відповідального секретаря оргкомітету: 

 Корольової Наталії Дмитрівни – 

доцент кафедри медицини катастроф та 

військової медицини 

 (067) 243-55-11; (063) 803-92-28 

e-mail: koroleva.natali68@gmail.com 

Контактна особа з питань поселення – 

Подолян Володимир Миколайович – ст. 

викладач кафедри МК та ВМ, тел. 0679616309 

mailto:safety2016@ukr.net

