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Посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання 

студентів підготовлений відповідно до типової навчальної 

програми «Військово- медична підготовка та медицина 

надзвичайних ситуацій», затверджених МОН і МОЗ України в 

2011 році (Київ, 2011 р.). 

У посібнику надано зміст і значення основних завдань 

медичної служби Збройних сил України у воєнний час і умови 

діяльності медичної служби та їх вплив на організацію 

медичного забезпечення військ.  

Розкривається сутність сучасної системи лікувально-

евакуаційного забезпечення, її принципи, а також, особливості 

надання домедичної допомоги пораненим на полі бою з 

урахуванням вимог сьогодення. 

Пропонується для самостійної роботи студентів 

спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа». 
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