
На допомогу 

військовому лікарю



Військовий лікар – це одна з найважливіших постатей в армії.

Головним на шляху до отримання цієї професії є: витримка, військова
дисципліна та неабиякий розум та знання. Більшість з майбутніх
військових лікарів привчаються до військового життя ще з юнацтва.
Багато з них закінчили військові ліцеї. Саме там вони вивчають перші
ази військової науки, що неодмінно знадобиться їм у подальшому
навчанні.

Отримавши атестат про середню освіту та успішно здавши
Зовнішне Незалежне Оцінювання, у майбутніх військових лікарів є два
варіанти подальшої освіти. Перший – це вступ до Національного
Медичного Університету ім. О.О. Богомольця, що знаходиться у місті
Києві, на факультет підготовки лікарів для Збройних Сил
України. Другий варіант подальшої освіти майбутніх військових
лікарів це вступ до звичайноих медичних університетів, які знаходяться
у багатьох обласних центрах України.

У серпні 1993 року на базі Українського державного медичного
університету ім. О. О. Богомольця було створено військово-медичне
відділення. Підготовка офіцерів медичної служби почалася з вересня
1993 року, а перший випуск військових лікарів відбувся в листопаді
1995 року.





617-089(075.8)

В42

Військово-польова хірургія [Текст] : Підручник для студ. закл. вищої освіти з

медичними спеціальностями / за ред. Коріка В.Є. - К. : Центр учбової літератури, 2018. 

- 352 с. Всього:  100 прим. 

Матеріали підручника
відображають досвід військових медиків
у воєнних конфліктах кінця ХХ і початку
ХХI ст., а також при ліквідації різних
катастроф і стихійних лих. Підручник
містить основні відомості з воєнно-
польової хірургії. Особливу увагу
приділено питанням сучасної бойової
хірургічної травми та її ускладненням.
Подано принципи діагностики і
лікування вогнепальних і мінно-
вибухових поранень різної локалізації.
Призначений для студентів закладів
вищої освіти з медичних спеціальностей,
а також буде корисним для курсантів і
слухачів військово-медичних
факультетів.



61:355(02)

В42

Військово-медична підготовка [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. 

(фармац.) навч. закладів України І-ІV р. акред. / М. І. Бадюк, В. П. Токарчук, 

В. В. Солярик, Л. М. Бадюк ; За ред. Бадюка М.І. - 2-е вид., доп. - К. : "МП 

Леся", 2015. - 482 с. Всього:  30 прим. 

Підручник містить системне

викладення основних засад провідних

розділів військової медицини –

організації медичного забезпечення

військ, військово-польової хірургії,

військово-польової терапії, військової

токсикології і радіології, військової

гігієни, військової епідеміології та

медичного постачання із врахуванням

сучасних досягнень військової та

військово-медичної науки. Підручник

призначений для студентів вищих

медичних (фармацевтичних)

навчальних закладів України I-IV рівня

акредитації



61:355.6(02)

І-74

Інфекційні захворювання [Текст] : навчальний посібник (МО України, 

Вчена Рада Укр. військово-мед. академії прот. №164 від 12.07.2014). - К. : 

СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 452 с. Всього:  30 прим. 

У посібнику викладені
сучасні уявлення щодо клінічного
перебігу, програм обстеження і
лікування актуальних інфекційних
захворювань, які зустрічаються у
повсякденній праці військових
лікарів, лікарів-інфекціоністів.
Призначений для слухачів
Української військово-медичної
академії, лікарів-інтернів і лікарів-
слухачів закладів (факультетів)
післядипломної освіти-
інфекціоністів, терапевтів, лікарів
загальної практики, фахівців
суміжних спеціальностей.



61:355.5(02)

В42

Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях [Текст] : Підруч. 

для студ. вищ. мед. навч. закл. ІVр. акред. / за ред. К.О. Пашка. - Тернопіль : 

Укрмедкнига, 2005. - 312 с. Всього:  4 прим. 

У підручнику систематизовані
сучасні дані з військової гігієни та
гігієни при надзвичайних ситуаціях.
Висвітлено основні положення теорії і
практики діяльності органів і установ
санітарно-епідеміологічної служби МО
України у воєнний час та при
надзвичайних станах мирного часу;
основи організації санітарно-
гігієнічних заходів при надзвичайних
ситуаціях мирного часу та у воєнний
час; гігієну польового розміщення
військ, формувань ліквідаторів
наслідків надзвичайних ситуацій та
потерпілого населення; основи
організації та проведення санітарного
нагляду і медичного контролю.



616.073(02)

О-93

Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник для студ. 

вищ. мед. навч. закладів (Надано Міністерством освіти і науки України гриф № 1/11-

3997 від 21.03.2014р.) / за ред. О.Є. Левченка /Левченко О.Є., Савицький В.Л., Торбін

В.Ф., Сагло В.І., Барасій М.І. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 256 с. Всього:  15.

У посібнику розглянуті

послідовність та методики оцінки

хімічної обстановки при застосуванні

хімічної зброї або в ситуаціях

виникнення аварій на хімічно

небезпечних об’єктах та радіаційної

обстановки в разі застосування ядерних

боєприпасів або в умовах радіаційних

аварій. Використання посібника при

тренуваннях та реальності дозволить,

після оцінки, з’ясовувати ступінь впливу

хімічної та радіаційної обстановки на

життєдіяльність, робити адекватні

висновки та приймати рішення на

проведення ефективних заходів захисту.



61:355.3(02)

Т41

Тимчасова настанова з медичної евакуації поранених і хворих у Збройних Силах 

України на особливий період (Зат. наказом Ген. штабу ЗС України від 02.03.2016р. 

№90) [Текст] / за ред. А.В. Верби /Барбазюк О.А., Власенко О.М., Галушка А.М., 

Жаховський В.О., Коваль М.М. - К. : НДІ ПВМ УВМА, 2016. - 60 с. Всього:  5 прим. 

Настанова призначена для

органів військового управління ЗС

України всіх рівнів, командирів

військових частин і з’єднань, органів

управління медичним забезпеченням ЗС

України, начальників медичних служб та

медичних підрозділів військових частин,

керівників закладів охорони здоров’я

Міністерства оборони України для

користування в особливий період.



61:355.3(02)

Д66

Домедична допомога пораненим в умовах бойових дій [Текст] : Навчальний

посібник (Рек. Вченою радою Укр. військ.-мед. академії МОУ, прот. №180 від

04.02.2016) / під ред. Савицького В.Л. /Бадюк М.І., Рудинська С.М., Ковида Д.В., 

Середа І.К., Козачок В.Ю. - К. : "МП Леся", 2016. - 56 с. Всього: 50 прим.

У посібнику викладені
основні принципи надання
домедичної допомоги в умовах
бойових дій, перелік засобів
індивідуального медичного
оснащення – аптечка
загальновійськова медична
індивідуальна, а також надання
домедичиної допомоги у секторі
обстрілу, переміщення пораненого в
сектор укриття і надання допомоги
у секторі укриття.



61:355.5(02)

С76

Стандарт підготовки. Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї) 

(видання 1) [Текст]. - К. : "МП Леся", 2015. - 416 с. Всього:  30 прим.

Стандарт підготовки

передбачено для застосування

Міністерством оборони України,

іншими військовими

формуваннями. Він може бути

застосований в установах, закладах

та організаціях усіх форм власності,

що здійснюють підготовку

(навчання) військовозобов’язаних та

допризовників.



61:355.1

С76

Стандарт підготовки І-СТ-3 (видання 2). Підготовка військоволужбовця з

тактичної медицини [Текст]. - К. : МП"Леся", 2015. - 148 с. Всього:  200прим. 

Стандарт підготовки

передбачено для застосування

Міністерством оборони України та

Збройними Силами України, іншими

військовими формуваннями. Він може

бути застосований в установах,

закладах та організаціях усіх форм

власності, що здійснюють підготовку

(навчання) військовозобов’язаних та

допризовників.



61:355.21(018)

О-75

Особливості функціонування мобільного військового госпіталю за модульним

принципом [Текст] : Методичні рекомендації (Схвал. Вченою радою УВМА прот. №120 

від 25.05.2009) / І. К. Середа, М. І. Бадюк, Ф. М. Левченко та ін. ; [Cереда І.К.]. - К. : 

РВВ УВМА, 2015. - 32 с. Всього:  12 прим.

У методичних рекомендаціях

обгрунтовано необхідність побудови

МВГ ВМКЦ МО України за модульним

принципом. Проаналізовано особливості

організаційно-функціональної структури

та функціонуванням мобільного

військового госпіталю побудованого за

модульним принципом при забезпеченні

виконання завдань Збройними Силами

України. Розглянуто підходи щодо

застосування мобільного військового

госпіталю при забезпеченні виконання

основних оперативних завдань

Збройними Силами України.



61:355.2(023)

Г97

Гут, Т. М.

Практикум з військово-медичної підготовки [Текст] : Навч.-метод. посібник для студ. 

вищ. мед. заклад. освіти I-II р. акред. / Т. М. Гут. - К. : Здоров'я, 2001. - 92 с. Всього:  2 

прим.

У практикум включено питання з
основ організації і тактики медичної
служби Збройних Сил України,
військово-польової хірургії, терапії,
військової гігієни та епідеміології для
повторення теоретичних знань з
означеного предмету; тематичні плани
практичних знань, тести, здачі й
завдання для самопідготовки студентів, а
також контролю рівня набутих знань,
умінь та практичних навичок з кожної
теми. Наведено інструкції та алгоритми
роботи студентів на практичному занятті
, список рекомендованої літератури. Для
студентів вищих медичних навчальних
закладів I-II рівнів акредитації.



61:355.1(02)

О-64

Організація роботи медичного пункту військової частини на мирний час [Текст] : 

навчальний посібн. (Рек. Вчен. Радою Укр. військ.-мед. академії прот. від 28.04.2014 

№161) / Бадюк М.І., Солярик, В.В., Хоменко І.П., Майданюк В.П., Жупан Б.Б. - К. : 

СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 108 с. Всього:  30 прим.

Підготовка даного

навчального посібника обумовлена

відсутністю достатньої кількості

положень та настанов щодо

особливостей функціонування та

організації роботи медичного

пункту військової частини на

мирний час. Навчальний посібник

може також успішно

використовуватись в системі

професійної підготовки офіцерів

медичної служби Збройних Сил

України.



61:355.3(018)

С76

Стандартизація медичного забезпечення Збройних сил України [Текст] : Методичні

рекомендації / [Бадюк В.І.]. - К. : УВМА, 2015. - 20 с. Всього:  10 прим. 

У методичних рекомендаціях
обгрунтовано необхідність організації
стандартизації системи медичного
забезпечення Збройних Сил України.
Запропоновано модель стандартизації
системи медичного забезпечення
Збройних Сил України, що передбачає
збереження наявної структури розробки
стандартів в Україні в поєднанні з
імплементацією з елементами
стандартизації базових моделей в МОЗ
та МО. України та держав-членів НАТО.
Відмінність полягає у введенні нових
структурних елементів, що впорядкує та
узгодить роботу всієї військової системи
стандартизації із розробки військових
стандартів медичного забезпечення
Збройних Сил України.



61:355.1(02)

О-64

Організація медичного забезпечення військ [Текст] : підруч. для вищ. 

мед.( фармац.) навч. закл. України ІІІ-IVр. акред. (РЕК. МОЗУ прот. № від

16.03.2013) / під ред. Бадюка М.І. - 2 - е вид., переробл. і доповнене. - К. : 

МП"Леся", 2014. - 492 с. Всього:  50 прим. 

У підручнику висвітлюються

основні питання організації медичного

забезпечення Збройних Сил України з

врахуванням сучасних досягнень

військової та військово-медичної науки.

Окремі глави присвячені організації

лікувально-евакуаційних, санітарно-

гігієнічних і протиепідемічних заходів у

військах. Підручник призначений для

студентів вищих медичних

(фармацевтичних) навчальних закладів

України III-IV рівня акредитації.



61:355(023)

П22

Пашко, К. О.

Військово-медична підготовка [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. 

заклад. освіти І-ІІ р. акред. (Зат. ЦМК МОЗУ) / К. О. Пашко, І. М. Герасимів. 

- Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 324с. Всього:  225 прим. 

Військово-медична підготовка –

підручник для студентів вищих

медичних закладів І-ІІ рівнів

акредитації. У ньому включені дані про

розвиток вітчизняної військової

медицини. У книзі викладено основи

військово-польової хірургії, терапії,

основи організації надання медичної

допомоги на полі бої, організації

роботи медичного пункту полку,

організації постачання медичного

майна і техніки.


