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ПЕРЕДМОВА

I.Цей стандарт підготовки розроблено Українською військово-
медичною академією, Військово-медичним департаментом Міністер-
ства оборони України, Центральним військово-медичним управлін-
ням Збройних Сил України, Департаментом військової освіти та нау-
ки Міністерства оборони України та комітетом з медицини та медич-
ної адаптації Асоціації народних волонтерів України. Розробники: до-
ктор медичних наук, професор Бадюк М.І. (науковий керівник), док-
тор медичних наук, професор Стеблюк В.В., доктор медичних наук,
професор Гудима А.А., доктор медичних наук, доцент Курило С.М.,
доктор медичних наук, доцент Півник В.М., кандидат медичних наук,
доцент Бірюк І.Г., кандидат медичних наук, доцент Паращук Л.Д., кан-
дидат медичних наук, доцент Солярик В.В., кандидат медичних наук
Рудинська С.М., кандидат медичних наук Середа І.К., кандидат меди-
чних наук Бадюк В.М., кандидат медичних наук Лур’є К.І., кандидат
медичних наук Рудинський О.В., Ковида Д.В., Микита О.О., Ляшен-
ко О.О., Клівенко Ю.Ф., Судніков О.І., Майборода Г.А., Воронко-
ва Н.О., Хоменко О.В., Фреюк А.Т., Фаворська О.Ю., Свідерсь-
кий Ю.Ю., Салогорник А.В, Корнейко О.Г., Калениченко Ю.І., Мазе-
вич В.Б.

Фотосупровід ‒ Умярова К.Ю.
II. Цей стандарт підготовки погоджено структурними підрозді-

лами Міністерства оборони України та органами військового управ-
ління Збройних Сил України.
III. Цей стандарт підготовки передбачено для застосування Мініс-

терством оборони України та Збройними Силами України, іншими
військовими формуваннями. Він може бути застосований в установах,
закладах та організаціях усіх форм власності, що здійснюють підгото-
вку (навчання) військовозобов’язаних та допризовників.

Міністерство оборони України не несе відповідальності за наслід-
ки застосування цього стандарту не за призначенням.
IV. Усі питання, що стосуються цього стандарту підготовки над-

силати до Української військово-медичної академії: 04655, Київ-55,
вул. Мельникова, 24, кафедра ОМЗ ЗС, Бадюку М.І., або
badiuk@ukr.net.
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1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
Цей стандарт підготовки застосовується під час організації та ви-

конання заходів індивідуальної підготовки військовослужбовців з та-
ктичної медицини у Збройних Сил України, інших військових форму-
ваннях, а також в установах, закладах та організаціях всіх форм влас-
ності, що здійснюють підготовку (навчання) військовозобов’язаних та 
допризовників. 

2. СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
АМЗІ аптечка медична загальновійськова індивідуальна 
БПП багатофункціональний перев’язувальний пакет  
ОТ опікова травма 
ІПП індивідуальний протихімічний пакет 
ОТР отруйні технічні речовини 
СтП стандарт підготовки 

3. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 
3.1. Організація підготовки військовослужбовця з тактичної 

медицини. 
3.1.1. Тактична медицина є одним з розділів бойової підготовки 

військ (сил) і має самостійне значення. 
Підготовку з тактичної медицини організовують і проводять з ме-

тою набуття військовослужбовцем спроможності рятувати та зберіга-
ти життя людини, яка перебуває у невідкладному стані,в умовах бо-
йової обстановки. 

Основним завданням підготовки з тактичної медицини є надання 
військовослужбовцю теоретичних знань, освоєння ним практичних 
прийомів і навичок з надання домедичної допомоги в обсязі само- і 
взаємодопомоги при пораненнях, травмах і ураженнях. 

3.1.2. Підготовку з тактичної медицини проходять усі військовос-
лужбовці. Підготовку проводять періодично: у період відмобілізуван-
ня і бойового злагодження частини та у міжбойовий період (під час 
відновлення боєздатності), у мирний час – на початку кожного періо-
ду бойової підготовки упродовж усього терміну служби військовос-
лужбовця. 

3.1.3. Підготовка з тактичної медицини є складовою індивідуаль-
ної підготовки кожного військовослужбовця. 
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3.2. Мета підготовки військовослужбовця з тактичної меди-
цини. 

3.2.1. Очікуваним результатом засвоєння програми підготовки з 
тактичної медицини повинно бути набуття військовослужбовцем зда-
тності надання домедичної допомоги у випадку поранення, травми і 
ураження. 

Кожен військовослужбовець повинен знати: 
а) Основи анатомії та фізіології людини. 
б) Небезпечні фактори, що загрожують постраждалому. 
в) Види ран, характерні ознаки ран та кровотеч. 
г) Порядок проведення первинного огляду постраждалого. 
д) Надання домедичної допомоги у військово-польових умовах. 
е) Ознаки порушення основних життєво важливих функцій органі-

зму та заходи з підтримки життєдіяльності. 
є) Склад та властивості індивідуального медичного оснащення 

військовослужбовця. 
Кожен військовослужбовець повинен практично відпрацювати та 

вміти: 
а) визначати життєві показники; 
б) оцінювати стан потерпілого за життєвими ознаками; 
в) визначати симптоми респіраторної та серцевої зупинки; 
г) видаляти сторонні предмети при обструкції дихальних шля-

хів; 
д) здійснювати прості прийоми забезпечення прохідності верхніх 

дихальних шляхів; 
е) здійснювати штучне дихання; 
є) накладати тиснучу пов’язку на рану, яка кровоточить; 
ж) накладати джгут для зупинки кровотечі; 
з) іммобілізувати хребет та шию у разі їх пошкодження; 
и) накладати імпровізовані транспортні шини при переломах кін-

цівок; 
і) переміщувати пораненого на полі бою (одним, двома бійцями, з 

використанням підручних засобів); 
ї) використовувати засоби індивідуального медичного оснащення 

військовослужбовця. 
3.2.2. Підготовка з тактичної медицини проводиться за формою 

курсової підготовки у складі: 
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для теоретичних занять – не більше роти (дивізіону) чисельністю 
не більше 100 осіб; 

практичні заняття – не більше групи чисельністю 10-12 осіб, 
тактичні заняття у складі взводу (батареї) разом з його команди-

ром. 
3.2.3. Підготовку з тактичної медицини потрібно проводити із за-

стосуванням теоретичних занять, практичних занять і тактичних за-
нять. 

3.2.4. Підготовку з тактичної медицини планують командири і 
штаби (начальники) військових частин (закладів, підрозділів) за учас-
тю начальника медичної служби частини (закладу) відповідно до цьо-
го стандарту. 

3.2.5. Заняття особового складу з тактичної медицини органі-
зовують командири відповідних підрозділів (рот, окремих взво-
дів). 

3.2.6. До проведення занять з тактичної медицини залучають ме-
дичних фахівців медичних підрозділів військових частин та інструк-
торів з домедичної допомоги в умовах бойових дій, які пройшли від-
повідний вишкіл і отримали сертифікат інструктора визнаний на те-
риторії України. 

3.2.7. Для проведення занять з тактичної медицини у військовій 
частині (установі, закладі) створюють навчальний клас, який осна-
щують стендами, наочними посібниками, навчальним військово-
медичним майном (аптечками медичними загальновійськовими інди-
відуальними, перев’язувальними матеріалами, імпровізованими ши-
нами тощо), медичними манекенами (фантомами, муляжами, трена-
жерами), обладнанням для перегляду відеоматеріалів (мультимедій-
ною технікою). 

Оснащення зазначеного навчального класу здійснюють за рахунок 
коштів, передбачених на бойову підготовку військової частини (уста-
нови, закладу). 

3.2.8. Мінімальну площу приміщень, що використовують для про-
ведення підготовки військовослужбовців з тактичної медицини, ви-
значають не менше площі відповідних навчальних приміщень, перед-
бачених чинними державними будівельними нормами. 

3.2.9. Заняття з тактичної медицини здійснюють єдиним курсом 
протягом 24 навчальних годин. 
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3.2.10. Час на відпрацювання тем та навчально-бойові завдання з 
тактичної медицини можуть бути збільшені та розширені на розсуд 
командирів залежно від особливостей та умов військової служби. 

3.2.11. Заняття з тактичної медицини повинні бути простими для 
сприйняття слухачами, мати загальний характер з висвітленням осно-
вних теоретичних принципів надання домедичної допомоги (25% на-
вчального часу), а також передбачати відпрацювання практичних на-
вичок (75% навчального часу). 

Не менше 2/3 бюджету навчального часу, відведеного для вико-
нання практичних вправ та тренувань, передбачати для виконання 
сценаріїв типових ситуацій, які супроводжуються пораненнями, тра-
вмами і ушкодженнями в умовах бойових дій з використанням пере-
носних комплектів навчального військово-медичного майна та імпро-
візованих засобів. 

3.2.12. У ході підготовки з тактичної медицини наголос роблять на 
індивідуальній підготовці, хоча виконання вправ та тренування часто 
потребує колективного підходу. 

3.2.13. Практичне закріплення навичок з тактичної медицини здій-
снюють у ході занять з інших видів бойової підготовки (вогневої, так-
тичної, тактико-спеціальної та інших) як невід’ємний елемент ком-
плексної підготовки військовослужбовця. 

3.2.14. Критерієм оцінки виконання Стандарту є засвоєння війсь-
ковослужбовцем отриманих знань і вмінь, що визначається шляхом 
проведення заліку. Складовими заліку є тестова частина (усна або пи-
сьмова) й оцінка володіння практичними навичками з тактичної ме-
дицини відповідно до порядку виконання. 

3.3. Порядок оцінювання підготовки військовослужбовця з 
тактичної медицини. 

3.3.1. Оцінка за елемент розділу: 
“виконав” – якщо визначений елемент розділу виконано в повно-

му обсязі у встановлені строки, порядок виконання відповідав визна-
ченим нормам та вимогам керівних документів, критичних розбіжно-
стей 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 “вико-

нав”; 
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“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 подаль-
шому 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 не-
можливості оцінки елементів розділу, а також рекомендації щодо їх 
відпрацювання у подальшому під час перевірки військової частини 
(підрозділу). 

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

100% критично важливих елементів, оцінено як “виконав”; 
“добре” – якщо не менше 70% елементів розділу, включаючи 

100% критично важливих елементів, оцінено як “виконав”; 
“задовільно” – якщо не менше 60% елементів розділу, включаючи 

100% критично важливих елементів, оцінено як “виконав”; 
“незадовільно” – якщо не виконано вимоги на оцінку “задовіль-

но”. 
3.3.3. 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 ниж-

че “добре”, а інші – не нижче “задовільно”; 
“задовільно” – якщо всі розділи стандарту оцінено не нижче “за-

довільно”; 
“незадовільно” – якщо не виконано вимоги на оцінку “задовіль-

но”. 
3.3.4. За результатами проведення самооцінки, оцінок першого та 

другого рівнів об’єкт перевірки оцінюється як: 
“спроможний” – якщо всі стандарти, які визначалися до підготов-

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

“частково спроможний” – якщо всі стандарти, які визначалися до 
підготовки об’єкта перевірки, оцінено позитивно, при цьому з них бі-
льше 50% оцінено на “задовільно”; 
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“неспроможний” – якщо не виконано вимоги на “частково спро-
можний”. 

3.3.5. Позапланові заняття з військово-медичної підготовки потрі-
бно організовувати та проводити з хворими, які одужують та знахо-
дяться на лікуванні у стаціонарах медичних підрозділів військових 
частин (без проведення тестів та заліків). 

4. ПОРЯДОК ВІДПРАЦЮВАННЯ СТАНДАРТУ 
4.1. Фаза 1 – теоретичні заняття. 
4.1.1. Підготовка військовослужбовців з тактичної медицини про-

водиться відповідно до методики, наведеної у розділі 1 додатку 1. За-
няття проводяться у формі лекцій, групових занять словесно-наочним 
методом та повинні в обов’язковому порядку супроводжуватися по-
казом фото- та відеоматеріалів, слайдів, плакатів, схем з детальним 
обговоренням епізодів та варіантів. 

4.1.2. Вивчення керівником заняття стандарту та підготовка до 
проведення занять здійснюється напередодні занять по стандарту. Пі-
дготовка командира підрозділу здійснюється під час індивідуальної 
підготовки та в години самостійної підготовки. 

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

У фазі 1 викладено 8 (вісім) теоретичних занять, які проводяться з 
усім складом взводу, а саме: 

теоретичне заняття № 1. Тема: “Основи анатомії та фізіології лю-
дини. Основи гігієни військовослужбовців”; 

теоретичне заняття № 2. Тема: “Види ушкоджень в бойових умо-
вах. Засоби індивідуального медичного оснащення. Поняття домеди-
чної допомоги. Надання домедичної допомоги в бойових (секторах 
обстрілу та укриття) і небойових умовах”; 

теоретичне заняття № 3. Тема: “Зупинка кровотечі та захист 
рани в бойових (секторах обстрілу та укриття) і небойових умо-
вах”; 

теоретичне заняття № 4. Тема: “Надання домедичної допомоги 
при гострих порушеннях дихання в бойових і небойових умовах”; 

теоретичне заняття № 5. Тема: “Надання домедичної допомоги 
при переломах, вивихах, розтягах в бойових і небойових умовах”; 
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теоретичне заняття № 6. Тема: “Переміщення пораненого в укрит-
тя в бойових і небойових умовах”; 

теоретичне заняття № 7. Тема: “Надання домедичної допомоги 
при ураженні зброєю масового ураження”; 

теоретичне заняття № 8. Тема: “Надання домедичної допомоги 
при опіках, відмороженнях та кліматичних ураженнях”. 

4.2. Фаза 2 – практичні заняття. 
4.2.1. Підготовка військовослужбовців з тактичної медицини про-

водиться відповідно до методики, наведеної у розділі 2 додатку 1. Під 
час відпрацювання практичних занять кожний прийом та спосіб ви-
вчається по елементах у повільному темпі з подальшим їх відпрацю-
ванням у цілому. Недостатньо освоєні прийоми та способи дій повто-
рювати до тих пір, поки ті, хто навчаються, не навчаться виконувати 
їх правильно. Заняття проводити у складі навчальних груп (взводу), 
роздільно по окремих тренуваннях. 

4.2.2. У складі навчальних груп проводити такі тренування: 
а) порядок використання засобів індивідуального медичного 

оснащення в залежності від бойових (секторах обстрілу та укриття) і 
небойових умов (відповідно підрозділу 2.2 додатка 1); 

б) порядок надання домедичної допомоги при кровотечі в бойових 
(секторах обстрілу та укриття) і небойових умовах (відповідно пункту 
2.2.1 додатка 1); 

в) порядок надання домедичної допомоги при гострих порушен-
нях дихання в бойових і не бойових умовах (відповідно пункту 2.2.1  
додатка 1); 

г) порядок надання домедичної допомоги при переломах, вивихах, 
розтягах в бойових і небойових умовах (відповідно пункту 2.2.3 дода-
тка 1); 

д) порядок переміщення пораненого в укриття в бойових і небойо-
вих умовах (відповідно пункту 2.2.4 додатка 1). 

4.3. Фаза 3 – тактичні заняття. 
4.3.1. Підготовка військовослужбовців з тактичної медицини 

впродовж фази 3 проводиться відповідно до методики, наведеної у 
розділі 3 додатку 1. Ця фаза включає в себе 2 етапи тактичних занять і 
залік. Орієнтовна тривалість цієї фази – 1 навчальний день 
(6 навчальних годин). 
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Проводити у складі навчальних груп та взводу по етапах з вико-
нанням всіх питань надання домедичної допомоги в бойових умо-
вах. 

4.3.2. Етап 1 (2 навчальні години). 
Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу, переміщення 

пораненого в укриття, надання домедичної допомоги в секторі укрит-
тя (відповідно підрозділу 3.1 додатка 1). 

а) Під час відпрацювання етапу 1 фази 3, практичні навички опра-
цьовуються в складі навчальних груп, що працюють одночасно на 
кожній навчальній ділянці, а саме: поле бою (сектор обстрілу); сектор 
укриття з виконанням сценаріїв типових ситуацій, які супроводжу-
ються пораненнями, травмами і ушкодженнями в умовах бойових дій. 
Переміщення умовно пораненого відбувається між навчальним гру-
пами відповідно навчальним ділянкам. 

б) Під час відпрацювання заняття після кожної імітації проводить-
ся аналіз виконання прийомів та порядку дій. Недостатньо освоєні 
прийоми повинні аналізуватися та повторюватися їх відпрацювання 
до тих пір, поки ті, хто навчаються, не навчаться виконувати їх пра-
вильно. 

4.3.3. Етап 2 (2 навчальні години). 
Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу, переміщення 

пораненого в укриття, надання домедичної допомоги в секторі ук-
риття, підготовка до евакуації (відповідно підрозділу 3.2 додат-
ка 1). 

Тактичне заняття проводиться з імітуванням бойових умов, бажа-
но з використанням піротехніки. Переміщення умовно пораненого ві-
дбувається діями одного взводу від сектору обстрілу з наданням до-
медичної допомоги, до готовності умовно пораненого до евакуації з 
розподілом функціональних обов’язків під керівництвом командира 
взводу. Під час відпрацювання заняття після кожної імітації прово-
диться аналіз виконання прийомів та порядку дій. Недостатньо освоє-
ні прийоми повинні аналізуватися та повторюватися їх відпрацюван-
ня до тих пір, поки ті, хто навчаються, не навчаться виконувати їх 
правильно. 
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5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДЛЯ ВИКОНАН-
НЯ СТАНДАРТУ 
5.1. Польова: 
тактичне поле полігону; 
облаштована територія. 
5.2. Приказармена: 
конференційна зала; 
клуб; 
клас підготовки з тактичної медицини. 
5.3. Ротна (переносна): 
підготовки військовослужбовців з тактичної медицини. 
5.4. Матеріальні засоби: 
відеопроектор; 
відеоматеріали по темі заняття; 
плакати, слайди; 
спорядження відповідно штату; 
манекен для серцево-легеневої реанімації (дорослий); 
манекен для постановки назофарингеального повітроводу; 
манекен для тампонування ран; 
аптечка медична загальновійськова індивідуальна; 
косинка медична; 
засоби імітування поранень; 
імпровізовані ноші; 
імпровізовані шини; 
підручні засоби, які можна використати при проведенні іммобілі-

зації. 
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Додаток 1 
до розділу 4 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК (РЕКОМЕНДАЦІЇ)  
ЗА ВАРІАНТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 
Спосіб відпрацювання: 
а) у навчальному класі (клас підготовки з тактичної медицини) – 

словесно-наочним методом, для набуття теоретичних знань з предме-
тів навчання для формування необхідних знань при наданні домедич-
ної допомоги пораненому в бойових (секторах обстрілу та укриття) і 
не бойових умовах відповідно до теми заняття. 

б) у польових умовах – методом вправ, для формування твердих 
практичних навичок у багаторазовому виконанні простих (несклад-
них) дій під наглядом керівника, набуття навиків використання меди-
чного майна для надання домедичної допомоги відповідно до теми 
заняття, закріплення отриманих знань, формування у тих, хто навча-
ється, необхідних навичок. 

в) на облаштованій місцевості полігона тощо – методом тренувань 
у виконанні комплексних дій згідно з визначеним керівником заняття 
алгоритмом (завчасно встановленим порядком) для формування не-
обхідних умінь та забезпечення злагодженості підрозділу. 

 
1.ФАЗА 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
2.ФАЗА 2 – ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
3.ФАЗА 3 – ТАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 
Варіанти проведення занять: 
 
УВАГА! Обсяг матеріалу, що підлягає викладенню, та кількість 

відведеного для цього часу (таблиця) визначається керівниками за-
нять, виходячи з проведеного ними аналізу навченості особового 
складу та їх знань, отриманих під час вивчення відповідних стандар-
тів підготовки в ході підготовки відділень, а саме: керівник заняття 
(командир підрозділу) повинен усвідомлювати та визначитись, який 
матеріал недоцільно викладати, оскільки особовий склад добре його 
засвоїв раніше (базуючись на попередніх оцінюваннях). 
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Таблиця 1
Орієнтовний розрахунок годин

для підготовки військовослужбовця з тактичної медицини
№

теми Назва теми
Кількість навчальних годин

ФАЗА 1 ФАЗА 2 ФАЗА 3 Разом

1.
Основи анатомії та фізіології
людини. Основи гігієни війсь-
ковослужбовців

1 1

2.

Види ушкоджень в бойових
умовах. Засоби індивідуально-
го медичного оснащення. По-
няття домедичної допомоги.
Надання домедичної допомоги
в бойових (секторах обстрілу
та укриття) і небойових умо-
вах.

1 1 2

3.

Зупинка кровотечі та захист
рани в бойових (секторах об-
стрілу та укриття) і небойових
умовах.

1 2 1 4

4.

Надання домедичної допомоги
при гострих порушеннях ди-
хання в бойових і небойових
умовах.

1 2 1 4

5.

Надання домедичної допомоги
при переломах, вивихах, розтя-
гах в бойових і небойових умо-
вах.

1 2 1 4

6.

Відтягнення та перенесення
пораненого в укриття та еваку-
ація в бойових і небойових
умовах.

1 3 1 5

7.
Надання домедичної допомоги
при ураженні зброєю масового
ураження.

1 1

8.
Надання домедичної допомоги
при опіках, відмороженнях та
кліматичних ураженнях.

1 1

Залік 2 2
РАЗОМ 8 10 6 24
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Книги, які можуть вас зацікавити

Військові медики на
полі бою

Тактична медицина.
Навчальний посібник

Підручник рейнджера

Тактика легкої піхоти
для дій малих груп

Інженерна підготовка в
Збройних Силах

України

Довідник з основних
понять військової

топографії

Перейти до галузі права
Исключение из новинок

https://jurkniga.ua/viyskovi-mediki-na-poli-boyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/viyskovi-mediki-na-poli-boyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/viyskovi-mediki-na-poli-boyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/taktichna-meditsina-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/taktichna-meditsina-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/taktichna-meditsina-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/pidruchnik-reyndzhera/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/pidruchnik-reyndzhera/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/taktika-legkoi-pikhoti-dlya-diy-malikh-grup/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/taktika-legkoi-pikhoti-dlya-diy-malikh-grup/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/taktika-legkoi-pikhoti-dlya-diy-malikh-grup/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/inzhenerna-pidgotovka-v-zbroynikh-silakh-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/inzhenerna-pidgotovka-v-zbroynikh-silakh-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/inzhenerna-pidgotovka-v-zbroynikh-silakh-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
https://jurkniga.ua/inzhenerna-pidgotovka-v-zbroynikh-silakh-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F+%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8.+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%86-%D0%A1%D0%A2-3
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