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Анотація

Цей стандарт підготовки обґрунтовано і розроблено кафедрою організації
медичного забезпечення Української військово-медичної академії, за участі
Військово-медичного департаменту МО України, комітету з медицини і
медичної адаптації Асоціації народних волонтерів України;за практичної
допомоги, участі і фінансування накладу благодійної організації Фонд Олени
Пінчук «АНТИСНІД»; за допомоги у перекладі англомовних першоджерел
громадської організації «УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ВАРТА».   

Авторський колектив: д.мед.н. професор Бадюк М.І. (керівник розробки),
д.мед.н. професор Степаненко А.В., к.мед.н., доцент Козачок В.Ю., к.мед.н.,
доцент Солярик В.В., к.мед.н., доцент Середа І.К., к.мед.н. Рудинська
С.М.,к.мед.н. Ковида Д.В., Левченко Е.В., Микита О.О., Гутченко К.С., Губар
А.М.,Фурдик В.Д., Фомін Д.О., Макарова Л.С., Рушковський О.В., Андрощук Д.А.
Фотосупровід - Умярова К.Ю.   

Стандарт погоджено структурними підрозділами Міністерства оборони
України та органами військового управління Збройних Сил України.   

Передбачено для застосування особовим складом військових частин та
установ Міністерства оборони і Збройних Сил України, інших військових
формувань. Він може бути застосований в установах, закладах та організаціях
усіх форм власності, що здійснюють підготовку (навчання)
військовозобов’язаних і допризовників.
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Передмова

I. Цей стандарт підготовки обґрунтовано і розроблено кафедрою 
організації медичного забезпечення Української військово-медичної академії, 
за участі Військово-медичного департаменту МО України, комітету з медицини 
і медичної адаптації Асоціації народних волонтерів України;за практичної 
допомоги, участі і фінансування накладу благодійної організації Фонд Олени 
Пінчук «АНТИСНІД»; за допомоги у перекладі англомовних першоджерел 
громадської організації «УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ВАРТА».

Авторський колектив, д.мед.н. професор Бадюк М.І. (керівник розробки), 
д.мед.н. професор Степаненко А.В., к.мед.н., доцент Козачок В.Ю., к.мед.н., 
доцент Солярик В.В., к.мед.н., доцент Середа І.К., к.мед.н. 
РудинськаС.М.,к.мед.н.Ковида Д.В., Левченко Е.В., Микита О.О., Гутченко 
К.С.,Губар А.М.,Фурдик В.Д., Фомін Д.О., Макарова Л.С., Рушковський О.В., 
Андрощук Д.А.

Фотосупровід -  Умярова К.Ю.

II. Цей стандарт підготовки погоджено структурними підрозділами 
Міністерства оборони України та органами військового управління Збройних 
Сил України.

III. Цей стандарт підготовки передбачено для застосування особовим 
складом військових частин та установ Міністерства оборони і Збройних Сил 
України, інших військових формувань. Він може бути застосований в 
установах, закладах та організаціях усіх форм власності, що здійснюють 
підготовку (навчання) військовозобов’язаних і допризовників.

Міністерство оборони і Збройні Сили України не несуть відповідальності 
за наслідки застосування цього стандарту не за призначенням.

IV. Усі зауваження, пропозиції та інші питання, що стосуються цього 
стандарту надсилати до Української військово-медичної академії, на адресу: 
04655, Київ-55, вул. Мельникова, 24, кафедра ОМЗ ЗС, Бадюку М.І., або 
Ьадіик@икг.пеІ.
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1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт підготовки застосовується під час проведення фахової 
підготовки санітарного інструктора з домедичної допомоги для Збройних Сил 
України, інших військових формувань, а також в установах, закладах та 
організаціях всіх форм власності, що здійснюють підготовку (навчання) 
фахівців з домедичної допомоги.

2. СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
АУРИ (аіегі, VОІсе, раіп, ипгезропзіуе)

притомний, реакція на голос, реакція на біль, непритомний
АК автомат Калашникова
АМЗІ аптечка медична загальновійськова індивідуальна
АТ артеріальний тиск
БЗ біологічна зброя
БМП бойова машина піхоти
БТР бронетранспортер
в/в внутрішньовенно
в/м внутрішньом ’язево
ДЛК діетиламідлізергінова кислота
ЗКЗК загальновійськовий комплексний захисний костюм
ЗМУ зброя масового ураження
медр медична рота
МП медичний пункт
МПБ медичний пункт батальйону
НМ наплічник медичний
ОР отруйні речовини
ОТР отруйні технічні речовини
ОЦК об’єм циркулюючої крові
ППІ пакет перев’язувальний індивідуальний
ПСТ пост санітарного транспорту
РЕБ радіоелектронна боротьба
САВС (СгійсаІЬІеегїіпд, А ітау , БгеаіЬіпд, Сігсиїаііоп) -  критична кровотеча, 

прохідність дихальних шляхів, дихання, кровообіг
САТ (СошЬаіАррІісаІіопТоигпідиеІ) -  джгут-турнікет
СДОР сильнодіючі отруйні речовини
УСО уніфіковане спеціальне обладнання
УСП-В уніфікований спеціальний пристрій для вантажівок
ФОС фосфорорганічні сполуки
ЦНС центральна нервова система
ЧМТ черепно-мозкова травма
ШП шолом для поранених в голову
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3. ФАХОВА ПІДГОТОВКА САНІТАРНОГО ІНСТРУКТОРА З 
НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Кожен санітарний інструктор повинен практично відпрацювати та 
вміти:

а) організовувати виконання завдань, поставлених перед медичною 
службою командиром або старшим медичним начальником;

б) застосовувати табельні індивідуальні та групові засоби медичного 
оснащення;

в) надавати домедичну допомогу пораненим та ураженим в обсязі 
наведених у стандарті алгоритмів, застосовуючи наявні медичні засоби в 
умовах бойової обстановки;

г) організовувати надання домедичної допомоги пораненим і ураженим 
санітарами роти;

д) організовувати медичне забезпечення роти в різних видах бойових дій.
е) організовувати та відтягувати, переносити, переміщати пораненого 

різними способами з сектору обстрілу в сектор укриття (евакуації);
є) організовувати та завантажувати поранених та уражених в санітарний 

транспорт;
ж) організовувати та витягувати поранених та уражених із бойових 

транспортних засобів;
з) організовувати та проводити сортування поранених при виникнення 

санітарних втрат (в т.ч. масових) відповідно до алгоритму;
и) надавати медичну допомогу при бойовому стресі, проводити 

профілактику бойової втоми;
і) заповнювати та вести облікову і звітну документацію, медичну 

інформаційну картку;
ї) визначати характер і ступінь тяжкості поранень та уражень ядерною, 

хімічною та бактеріологічною зброєю;
й) організовувати та проводити заняття з підготовки військовослужбовців 

роти (батареї) з тактичної медицини;
к) проводити санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи у підрозділі (у 

місці його розташування та при переміщенні).

Кожен санітарний інструктор повинен знати:
а) керівні документи, що регламентують організацію та проведення 

підготовки військовослужбовців з тактичної медицини;
б) основні завдання та організаційну структуру роти, батареї, батальйону, 

дивізіону, відповідної бригади;
в) функціональні обов’язки санітарного інструктора роти (батареї);
г) табельні індивідуальні та групові засоби медичного оснащення (до 

рівня медичного пункту батальйону включно), їх призначення і застосування;
д) організацію проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних 

заходів в підрозділі та місці його розташування;
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е) основні принципи, правила та алгоритми надання домедичної 
допомоги в секторі обстрілу, секторі укриття при веденні бойових дій та у 
міжбойовий період, відповідно до діючих стандартів і протоколів;

є) способи відтягування, перенесення, переміщення пораненого з сектору 
обстрілу в сектор укриття;

ж) евакоємність санітарного транспорту та транспортних засобів 
загального призначення, що використовується для евакуації поранених і 
хворих;

з) основні принципи сортування поранених та алгоритм його проведення 
при виникненні санітарних втрат, вт.ч. масових;

и) основні принципи медичної допомоги при бойовому стресі, заходи 
профілактики бойової втоми;

і) основи ведення медичної облікової і звітної документації, правила 
заповнення медичної інформаційної картки;

ї) методику викладання та тематику занять з підготовки 
військовослужбовців з тактичної медицини.

3.2. Фахову підготовку санітарного інструктора роти (батареї) з надання 
домедичної допомоги організовують і проводять з метою набуття 
військовослужбовцем спроможності до виконання своїх функціональних 
обов’язків у повному обсязі у мирний час та в особливий період.

3.3. Фахову підготовку санітарного інструктора роти (батареї) з надання 
домедичної допомоги проходять усі військовослужбовці, які призначаються на 
посаду санітарного інструктора роти (батареї).

Фахова підготовка санітарного інструктора з надання домедичної
допомоги проводиться за формою курсової підготовки у складі:

для теоретичних занять -  не більше взводу,чисельністю до30 осіб;
практичні заняття -  не більше групи, чисельністю 1 0 - 1 2  осіб;
тактико-спеціальне навчання і залік -  ускладі взводу (батареї), разом з 

його командиром.
Фахова підготовкасанітарного інструктора з надання домедичної

допомоги проводитьсяпід час теоретичних занять, тактико-спеціальних занять і 
тактико-спеціального навчання.

Фахову підготовку санітарного інструктора з надання домедичної
допомоги планують командири навчальних центрів з підготовки санітарних 
інструкторів, відповідно до навчальної програми.

Заняття з фахової підготовкисанітарного інструктора з надання
домедичної допомоги організовують навчальні відділи навчальних центрівз 
підготовки санітарних інструкторів.

До проведення занять з фахової підготовки санітарного інструктора з 
надання домедичної допомоги залучають педагогічний склад навчального 
центру зпідготовки санітарних інструкторів, а також інструкторів з домедичної 
допомоги, які пройшли відповідний вишкіл та отримали свідоцтво інструктора
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в Українській військово-медичній академії, чи інше, що визнається на території 
України.

Для проведення занять з фахової підготовкисанітарного інструктора з 
надання домедичної допомоги у навчальному центрі створюють навчальні 
класи, що оснащуються стендами, наочними посібниками, навчальним 
військово-медичним майном (аптечками медичними загальновійськовими 
індивідуальними, перев’язувальними матеріалами, імпровізованими та 
табельними шинами, тактичними рюкзаками тощо), медичними манекенами 
(фантомами, муляжами, тренажерами), обладнанням для перегляду 
відеоматеріалів (мультимедійною технікою).

Оснащення зазначених навчальних класів здійснюють за рахунок коштів, 
передбачених на проведення фахової підготовки санітарного інструктора з 
надання домедичної допомоги.

Мінімальну площу приміщень, що використовують для проведення 
фахової підготовки санітарного інструктора з надання домедичної допомоги, 
визначають не менше площі відповідних навчальних приміщень, передбачених 
чинними державними будівельними нормами.

Заняття з проведення фахової підготовки санітарного інструктора з 
надання домедичної допомоги здійснюють єдиним курсом протягом 320 
навчальних годин.

Час на вивчення тем, відпрацювання практичних навичок під час фахової 
підготовки санітарного інструктора з надання домедичної допомоги можуть 
бути переплановані на розсуд керівника занять, залежно від засвоєння 
матеріалу.

Заняття з проведення фахової підготовки санітарного інструктора з 
надання домедичної допомоги повинні бути простими для сприйняття 
слухачами, мати загальний характер з висвітленням основних теоретичних 
принципів надання домедичної допомоги (25% навчального часу), а також 
передбачати відпрацювання практичних навичок (75% навчального часу).

Не менше 2/3 бюджету навчального часу, відведеного для виконання 
практичних вправ та тренувань, передбачати для виконання сценаріїв типових 
ситуацій, що супроводжуються пораненнями, травмами і ушкодженнями в 
умовах бойових дій з використанням переносних комплектів навчального 
військово-медичного майна, табельних та імпровізованих засобів.

Під час проведення фахової підготовки санітарного інструктора з надання 
домедичної допомоги наголос роблять на індивідуальній підготовці, хоча 
виконання вправ та тренування часто потребує роботи в команді.

Практичне закріплення навичок з фахової підготовки санітарного 
інструктора з надання домедичної допомоги здійснюють під час занять з інших 
видів бойової підготовки (вогневої, тактичної, тактико-спеціальної та інших), 
як невід’ємний елемент комплексної підготовки військовослужбовця.

Критерієм оцінки виконання Стандарту є засвоєння військовослужбовцем 
отриманих знань і вмінь, що визначається шляхом проведення заліку. 
Складовими заліку є тестова частина (усна або письмова) й оцінка оволодіння
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практичними навичками надання домедичної допомоги відповідно до 
алгоритмів їх виконання.

3.4. Порядок оцінювання за стандартами підготовки
3.4.1. Оцінка за елемент розділу:
“виконав” -  якщо визначений елемент розділу виконано в повному обсязі 

у встановлені строки, порядок виконання відповідав визначеним нормам та 
вимогам керівних документів, критичних розбіжностей виявлено не було;

“не виконав” -  якщо не виконано вимоги на оцінку “виконав”.
У випадку, якщо елемент включає в себе піделементи:
“виконав” -  якщо не менше 75 % піделементів оцінено як “виконав”;
“не виконав” -  якщо не виконано вимоги на оцінку “виконав”.
У виняткових випадках, а саме: якщо оцінювання елементу розділу 

неможливе, враховуючи умови його виконання, в оціночному листі робиться 
відповідне позначення встановленим символом, а в подальшому зазначений 
елемент не враховується при визначенні загальної оцінки за розділ.

Не оцінені елементи розділу стандарту підготовки зазначаються у 
відповідних звітних документах з необхідним роз’ясненням щодо неможливості 
оцінки елементів розділу, а також рекомендації щодо їх відпрацювання у 
подальшому під час перевірки військової частини (підрозділу).

3.4.2. Оцінка за розділ:
“відмінно” -  якщо не менше 80% елементів розділу, включаючи 

1 0 0 %критично важливих елементів, оцінено як “виконав”;
“добре” -  якщо не менше 70% елементів розділу, включаючи 

1 0 0 %критично важливих елементів, оцінено як “виконав”;
“задовільно” -  якщо не менше 60% елементів розділу, включаючи 

1 0 0 %критично важливих елементів, оцінено як “виконав”;
“незадовільно” -  якщо не виконано вимоги на оцінку “задовільно”.
3.4.3. Оцінка стандарту підготовки:
“відмінно” -  якщо не менше 50% розділів стандарту оцінено 

на“відмінно”, а інші -  не нижче “добре”;
“добре” -  якщо не менше 50% розділів стандарту оцінено не 

нижче“добре”, а інші -  не нижче “задовільно”;
“задовільно” -  якщо всі розділи стандарту оцінено не нижче “задовільно”; 
“незадовільно” -  якщо не виконано вимоги на оцінку “задовільно”.
3.4.4. За результатами проведення самооцінки, оцінок першого та 

другогорівнів об’єкт перевірки оцінюється як:
“спроможний” -  якщо всі стандарти, які визначалися до 

підготовкиоб’єкта перевірки, оцінено позитивно, при цьому з них не менше 
50% оціненоне нижче ніж “добре”;

“частково спроможний” -  якщо всі стандарти, які визначалися 
допідготовки об’єкта перевірки, оцінено позитивно, при цьому з них більше 
50%оцінено на “задовільно”;

“неспроможний” -  якщо не виконано вимоги на “частково спроможний”.
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4. АЛГОРИТМ (ПОРЯДОК) ВІДПРАЦЮВАННЯ СТАНДАРТУ

4.1. Фаза 1 -  теоретичні заняття (відповідно до розділу 1 додатка 1).

4.1.1. Проводяться у формі лекцій, групових занять словесно-наочним 
методомта повинні в обов’язковому порядку супроводжуватися показом фото- 
тавідеоматеріалами,слайдами, плакатами, схемами з детальним обговоренням 
епізодів таваріантів.

4.1.2. Вивчення керівником заняття стандарту та підготовка до 
проведеннязанять здійснюється напередодні занять по стандарту.

Під час відпрацювання фази 1 цього стандарту, обсяг матеріалу, що 
підлягає викладенню може бути змінений у межах 15 % зі збереженням 
критично важливих елементів.

У фазі 1 викладено 18 (вісімнадцять) теоретичних занять, які проводяться 
з усім складомнавчального підрозділу, а саме

теоретичне заняття № 1. Тема: „Загальні питання: завдання та
організаційна структура медичної служби механізованого батальйону; 
функціональні обов’язки санітарного інструктора^;

теоретичне заняття № 2. Тема: „Засоби медичного оснащення
(індивідуальні та групові). Основи десмургії“;

теоретичне заняття № 3. Тема: „Основи анатомії та фізіології людини“; 
теоретичне заняття № 4. Тема: „Організація проведення санітарно- 

гігієнічних та протиепідемічних заходів в підрозділі та місці його 
розташування^;

теоретичне заняття № 5. Тема: „Види ушкоджень. Поняття домедичної 
допомоги. Проведення медичного огляду пораненого в бойових (секторі 
обстрілу, укриття та евакуації) та небойових умовах“;

теоретичне заняття № 6 . Тема: „Кровотечі: види, ознаки. Зупинка 
кровотечі та захист рани в бойових (секторі обстрілу, укриття та евакуації) та 
небойових умовах“;

теоретичне заняття № 7. Тема: „Гостре порушення дихання: причини, 
ознаки, надання домедичної допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) 
та небойових умовах. Пневмоторакс: види, ознаки, надання домедичної 
допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових умовах“;

теоретичне заняття № 8 . Тема: „Шок: види, ознаки, надання домедичної 
допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових умовах. 
Проведення судинних інфузій“;

теоретичне заняття № 9. Тема: „Травми голови, ока: ознаки, надання 
домедичної допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових 
умовах“;

теоретичне заняття № 10. Тема: „Травми хребта, живота та тазу: ознаки, 
надання домедичної допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та 
небойових умовах“;
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теоретичне заняття № 11. Тема: „Надання домедичної допомоги при 
переломах, вивихах, розтягах в бойових (секторі укриття та евакуації) та 
небойових умовах. Пошкодження м’яких тканин кінцівок. Синдром тривалого 
стиснення. Профілактика ранової інфекції“;

теоретичне заняття № 12. Тема: „Біль. Контроль болю. Надання
домедичної допомоги при болю. Судоми: причини, ознаки, надання домедичної 
допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових умовах“;

теоретичне заняття № 13. Тема: „Організація та проведення переміщення 
пораненого в укриття в бойових (секторі обстрілу, укриття та евакуації) та 
небойових умовах“;

теоретичне заняття № 14. Тема: „Організація та проведення сортування 
при виникненні масових санітарних втрат. Підготовка до евакуації та евакуація. 
Організація надання домедичної допомоги під час транспортування в бойових 
(секторі укриття та евакуації) та небойових умовах“;

теоретичне заняття № 15. Тема: „Бойовий стрес: ознаки, профілактика та 
надання домедичної допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та 
небойових умовах“;

теоретичне заняття № 16. Тема: „Опіки, відмороження, кліматичні 
ураження та ураження електричним струмом: ознаки, надання домедичної 
допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових умовах“;

теоретичне заняття № 17. Тема: „Ураження зброєю масового ураження: 
ознаки та надання домедичної допомоги. Укуси комах, павуків та змій: ознаки 
та надання домедичної допомоги^;

теоретичне заняття № 18. Тема: „Медична інформаційна картка:
призначення, правила заповнення^.

4.2. Фаза 2 -  практичні заняття (відповідно дорозділу 2 додатка 1).
4.2.1. Під час відпрацювання практичних занять кожний прийом та 

спосібвивчаєтьсяпо елементах у повільному темпі з подальшим 
їхвідпрацюванням у цілому. Недостатньо освоєні прийоми та способи 
дійповторювати до тих пір, поки слухачі не навчаться виконувати їхправильно. 
Заняття проводяться у складі навчальних груп, роздільно між окремими 
тренуваннями.

4.2.2. У складі навчальних груп проводяться такі тренування:
а) засоби медичного оснащення (індивідуальні та групові). Основи 

десмургії (відповідно пунктів 2.3., 2.6., 2.8. додатка 1)
б) організація проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних 

заходів в підрозділі та місці його розташування (відповідно пункту 2 . 1 . додатка 
1 );

в) види ушкоджень. Поняття домедичної допомоги. Проведення 
медичного огляду пораненого в бойових (секторі укриття та евакуації) та 
небойових умовах (відповідно пункту 2 .2 .додатка 1 );
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г) кровотечі: види, ознаки. Зупинка кровотечі та захист рани в бойових 
(секторі укриття та евакуації) та небойових умовах (відповідно пункту 2. 3. 
додатка 1 );

д) гостре порушення дихання: причини, ознаки, надання домедичної 
допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових умовах. 
Пневмоторакс: види, ознаки, надання домедичної допомоги бойових (секторі 
укриття та евакуації) та небойових умовах (відповідно пункту 2. 4 додатка 1);

є) шок: види, ознаки, надання домедичної допомоги. Проведення 
судинних інфузій (відповідно пункту 2. 5 додатка 1);

ж) травми голови, ока: ознаки, надання домедичної допомоги в бойових 
(секторі укриття та евакуації) та небойових умовах (відповідно пункту 2 . 6 . 
додатка 1 );

з) травми хребта, живота та тазу: ознаки, надання домедичної допомоги в 
бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових умовах (відповідно пункту
2.7. додатка 1);

і) надання домедичної допомоги при переломах, вивихах, розтягах в 
бойових (секторі укриття та евакуації) та небойових умовах. Пошкодження 
м’яких тканин кінцівок. Синдром тривалого стиснення. Профілактика 
рановоїінфекції (відповідно пункту 2 . 8  додатка 1 );

к) біль. Контроль болю. Надання домедичної допомоги при болю. 
Судоми: причини, ознаки, надання домедичної допомоги в бойових (секторі 
укриття та евакуації) та небойових умовах (відповідно пункту 2. 9 додатка 1);

л) організація та проведення переміщення пораненого в укриття 
(відповідно пункту 2 . 1 0  додатка 1 );

м) організація та проведення сортування при виникненні масових 
санітарних втрат. Підготовка до евакуації та евакуація. Організація надання 
домедичної допомоги під час транспортування в бойових (секторі укриття та 
евакуації) та небойових умовах. (відповідно пункту 2 . 1 1  додатка 1 );

н) бойовий стрес: ознаки, профілактика та надання домедичної допомоги 
(відповідно пункту 2 . 1 2  додатка 1 );

о) опіки, відмороження, кліматичні ураження та ураження електричним 
струмом: ознаки, надання домедичної допомоги (відповідно пункту 2. 13 
додатка 1 );

п) ураження зброєю масового ураження: ознаки та надання домедичної 
допомоги. Укуси комах, павуків та змій: ознаки та надання домедичної 
допомоги(відповідно пункту 2. 14 додатка 1);

р) медична інформаційна картка: призначення, правила заповнення 
(відповідно підпунктів18.1, 18.2. додатка 1 ).

4.3. Фаза 3 -  тактико-спеціальнізаняття (відповідно до розділу 3 
додатка 1 ).

4.3.1. Ця фаза включає в себе 3 етапи, орієнтовна тривалість яких -  
6  навчальних днів (48 навчальних годин).
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Проводити у складі навчальних взводівза етапами з виконанням всіх 
питань надання домедичної допомоги в бойових (секторі укриття та евакуації) і 
небойових умовах.

4.3.2. Етап 1 (16 навчальних годин).
Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу, переміщення 

пораненого в укриття, надання домедичної допомоги в секторі укриття за 
алгоритмом САВС (відповідно підрозділу 3.1 додатка 1).

а) Під час відпрацювання етапу 1 фази 3, практичні навички 
опрацьовуються в складі навчальних взводів, що працюють одночасно на 
кожній навчальній ділянці, а саме: поле бою (сектор обстрілу); сектор укриття з 
виконанням сценаріїв типових ситуацій, які супроводжуються пораненнями, 
травмами і ушкодженнями в умовах бойових дій. Переміщення умовно 
пораненого відбувається між навчальним взводами (групами) і навчальними 
ділянками.

б) Під час відпрацювання заняття після кожної імітації керівником 
проводиться короткий аналіз виконання прийомів та порядку дій слухачів. 
Недостатньо освоєні прийоми повинні повторюватися до тих пір, поки слухачі 
не виконають їх правильно.

4.3.2. Етап 2 (16 навчальних годин).
Надання домедичної допомоги в секторі укриття. Надання домедичної 

допомоги при політравмі, болі, судомах. Організація та проведення сортування 
при виникненні масових санітарних втратах (відповідно підрозділу 3.1 додатка
1 ).

а) Під час відпрацювання етапу 2 фази 3, практичні навички 
опрацьовуються в складі навчальних взводів, що працюють одночасно на 
кожній навчальній ділянці, а саме в секторі укриття з виконанням сценаріїв 
типових ситуацій, що супроводжуються пораненнями, травмами і 
ушкодженнями в умовах бойових дій. Переміщення умовно пораненого 
відбувається між навчальним взводами відповідно навчальних ділянок.

б) Під час відпрацювання заняття після кожної імітації проводиться 
аналіз виконання прийомів та порядку дій. Недостатньо освоєні прийоми 
повинні аналізуватися та повторюватися їх відпрацювання до тих пір, поки 
слухачі не навчяться виконувати їх правильно.

4.3.3. Етап 3 (16 навчальних годин).
Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу, переміщення 

пораненого в укриття, надання домедичної допомоги в секторі укриття, 
підготовка до евакуації (відповідно підрозділу 3.2 додатка 1).

Комплексне заняття проводиться з імітуванням бойових умов, з 
використанням піротехнічних засобів. Переміщення умовно пораненого і 
надання йому домедичної допомоги проводиться окремоюгрупою від сектору 
обстрілу аж до готовності його до евакуації, з обов’язковимпрактичним 
виконанням усіх необхідних елементів допомоги та евакуації, згідно з
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розподілом функціональних обов’язків між учасниками. Під час відпрацювання 
заняття після кожної імітації керівником проводиться короткий аналіз 
виконання прийомів та порядку дій слухачів. Недостатньо освоєні прийоми 
повинні повторюватися до тих пір, поки слухачі не виконають їх правильно.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДЛЯ ВИКОНАННЯ
СТАНДАРТУ

5.1. Польова: 
тактичне поле полігона; 
облаштована територія.

5.2. Приказармена: 
конференційна зала; 
клуб;
клас фахової підготовки.

5.3.Ротна (переносна):
Клас з військово-медичної підготовки.

5.4. Матеріальні засоби:
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