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Основні завдання НПЦ :

 проведення занять по наданню освітніх

послуг, пов’язаних із підготовкою

немедичних працівників із питань

надання домедичної допомоги;

 навчання військовослужбовців Збройних

Сил України навичок надання

догоспітальної допомоги;

 підготовка студентських волонтерських

загонів швидкого реагування з «Івано-

Франківською обласною організацією

товариства Червоного Хреста України».

 військова підготовка громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу; 

 підготовка студентів з екстреної 

(невідкладної) медичної допомоги на 

догоспітальному етапі в обсязі, відповідно 

до  існуючих міжнародних Протоколів та 
алгоритмів;

 практична підготовка студентів, науково-

педагогічних та педагогічних працівників 

університету з надання догоспітальної 

(домедичної , долікарської, першої 

лікарської ) допомоги ; 



Безперевний цикл підготовки студентів з 1-го по 6-го курси
до дій в осередках надзвичайних ситуацій: від початкового рівня

до складного професійного, від БЖД до ЕНМД, від поодиноких

випадків до масових, від ізольованих уражень до політравм

Вивчається і впроваджується передовий досвід в організації

надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в

осередках НС рекомендацій Польщі, Швеції, Угорщини,
рекомендації тактичної медицини (ТССС і ТЕСС)



Навчальні практичні заняття в НПЦ:



НПЦ оснащений: 
чотирма манекенами, сучасними наборами для іммобілізації, 

перев’язувальними матеріалами, військовими аптечками, засобами для 

серцево-легеневої реанімації та оцінки стану гемодинаміки, АЗД, 

дебіриляторами ZOLL та LifePak, трахеотомічними наборами, манекеном для 

інтубації трахеї, телевізором для демонстрації навчальних відеофайлів, 

відеопрограм, презентацій тощо. Тут проводяться практичні відпрацювання заходів 

з домедичної та першої лікарської допомоги з використанням фантомів та 

муляжів, ситуаційних задач



Навчально-матеріальна база НПЦ:

• манекен-тренажер Mega Code Kelly 

Advanced «Laerdal USA» - 1 шт.

- манекен для СЛР «Максим -ІІІ-01» - 1 шт, 

- манекени торс  - 4 шт.

- манекен голови для інтубації трахеї Nasco Life 

Horm (USA) – 1 шт.

- манекен немовля – 1 шт.

- манекен Mini Anna Laerdal – 1 in/

- автоматичний зовнішній дефібрилятор «Simens» 

- 1шт, 

- дефібрилятор ZOLL (USA) – 2 шт.

- дефібрилятор Lifepak 12 (USA) – 1 шт.

- апарат для ШВЛ Pneupac (UK) – 2 шт.

- ларингоскоп – 2 шт

- інтубаційні трубки – 6 шт.

- ларингеальні маски – 6 шт.

- ларингеальні трубки – 2 шт. 

- мішки Амбу – 3 шт.

- набори для конікотомії – 2шт.

- набір іммобілізаційних шин (Крамера, 

SamSplint) - 4

- шина Дітерікса – 1 шт.

- джгути Есмарха – 3 шт.

SWAT - 2 шт. 

- САТ – 4 шт. 

- аптечка IFAK – 1 шт.

- помпа інфузійна Medima – 2 шт.

- шийні комірці – 6 шт. 

- транспортні ноші – 2 шт.

- транспортна шина «Kendrik»- 2 шт.

- пристрій для перевозки поранених Sharp (GR) – 2 шт.

- перев’язувальний матеріал, сортувальні карти, 

- дозиметр «Тера» Україна – 1 шт. 

- протигази фільтруючі – 20 шт. 

- захисні костюми ЗЗК – 5 компл.

тонометри «Омарон»- 1 шт.

- Імітатор поранень – 1 компл.

- Набір ортопедичний Dexter (ЄС)

- Помпа інфузійна Perfusor Compact/

- Протигази

ПМГ-2 – 15 шт.

ГП-5 – 10 шт.

ГП-7- 3 шт.

- Захисні костюми ЗЗК – 5 компл.



Інфузійна 

помпа тип S

Аспіратор 

механічний 

Бон-ін’єктор 

Прилад для ШВЛ 

ParaPAC

Двофазний 

мануальний 

дефібрилятор 

ZOLL

Навчальний АЗД

Двофазний мануальний 

дефібрилятор LifePAK-12

Пульсоксиметр

Кисневий 

балон

Манекен 

Laerdal 

Baby для 

СЛР

Погруддя дорослого 

Paerson для СЛР

Тренажер Т12 

“Максим ІІІ-01”

Тренажер Laerdal 

Mega Code KELLY 

ADV

Манекен для 

тренування 

відновлення 

прохідності верхніх 

дихальних шляхів



На кафедрі функціонує студентський
науковий гурток, студенти поглиблено вивчають
питання організації невідкладної домедичної
допомоги на догоспітальному етапі,
проведення рятувальних робіт в осередках НС
природного та техногеного характеру.
Зокрема, допомога при ДТП, утопленні,
завалах, дії СДОР.

Учасники студентського наукового гуртка
кафедри є призерами Всеукраїнських
олімпіад з домедичної допомоги в
екстремальних ситуаціях, екстреної та
невідкладної медичної допомоги, у яких
регулярно приймають участь

Кафедра та студенти нашого

університету з громадською організацією

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ»

займаються підготовкою загону швидкого

реагування до дій в осередках надзвичайних

ситуацій

Для покращення підготовки студентів ІФНМУ з питань організації медичного забезпечення

населення і військ в осередках надзвичайних ситуацій, екстреної і невідкладної медичної допомоги на

догоспітальному етапі велика увага на кафедрі приділяється систематичному підвищенню кваліфікації

професорсько-викладацького складу. Так, старший викладач Овчар А.І. є інструктором ACLS від AHA;

старший викладач Фабрика Р.Р., викладач Зарівна І.В. є провайдерами ACLS від AHA; старший викладач

Свистун І.І. є провайдером PTLS від NAEMT; викладач Загайкевич І.С. є провайдером TCCC від NAEMT,



НПЦ кафедри займається
підготовкою немедичних працівників в
освоєнні навичок надання
домедичної допомоги. В період з
2018 по 2021 роки підготовку
пройшли працівники Національної
поліції (видано 63 сертифікати),
Державної служби надзвичайних
ситуацій (видано 15 сертифікатів),
Державної соціальної служби (30
осіб).

Під час пандемії COVID-19
старша викладачка кафедри Анна
Овчар отримала сертифікат ВООЗ
інструктора з вакцинації і підготувала
близько 60 студентів 5-6 курсів,
інтернів та викладачів ІФНМУ для
створення мобільних бригад по
вакцинації.



В НПЦ протягом березня-червня 2022 року також
проводились навчання військовослужбовців ЗСУ,
зокрема:

- 179 немедиків пройшли 16-годининй курс
“Інструктор з надання першої допомоги”;

- 62 військових медиків пройшли 24-годинний курс
“Інструктор з надання догоспітальної допомоги”

З початком повномаштабного вторгнення
російських окупантів на територію суверенної
України викладачі кафедри проводять
підготовку студентів, викладачів університету та
усіх бажаючих немедиків з удосконалення
навичок надання домедичної допомоги
постраждалим у воєнний час. Загалом
навчання пройшли 1235 осіб, із них:

- медики – 450;

- немедики – 150;

- лекції офлайн – 120;

- лекції онлайн – 515.



З 2018 року кафедра тісно співпрацює з
Польською авіаційною екстреною медичною службою
службою на чолі з директором професором Робертом
Галонзковським. В дарунок кафедральний НПЦ отримав
мультифункціональний манекен-тренажер Mega Code
Kelly Advanced «Laerdal USA» . Манекен під’єднується до
комп'ютера і дає можливість програмувати різні
ситуації, які можуть трапитися у реальному житті.
Наприклад, зупинка серця, проблеми з диханням і
чимало іншого. Також було передано медичне
устаткування (дефібриятори, апарати ШВЛ, інфузомати,
корсет Кендріка та велику кількість розхідного матеріалу.

Випускники медичного факультету на базі
кафедрального НПЦ беруть участь в українсько-
польському науково-навчальному експерименті з
невідкладної допомоги, який зініціював Варшавський
університет під керівництвом міністерства охорони
здоров`я Польщі. Це наукове вивчення того, наскільки
студенти-випускники медичного факультету знають на
практиці застосування надання екстреної медичної
допомоги.

Ідея експерименту належить професору
Варшавського університету, директору польського ХЕМСу
(авіаційна рятувальна служба) Роберту Галонзковському. З
івано-франківським медуніверситетом професор почав
працювати, коли почались воєнні дії на Сході.


