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ВИМОГИ ДО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА КУРС ПІДГОТОВКИ БОЙОВОГО МЕДИКА

Професійно-психологічний відбір військовослужбовців Збройних сил
України (ЗСУ) для отримання ними кваліфікації бойового медика ґрунтується
на визначенні необхідних для здійснення бойової та службової діяльності
компетенцій та ступеню їхнього прояву. Перелік цих компетенцій
обумовлений особливостями військово-професійної діяльності бойового
медика, яка складається з декількох наступних компонентів:

1. Військова діяльність. Бойовий медик, в першу чергу, є
кваліфікованим військовослужбовцем, який відповідає наступним необхідним
вимогам:

- Знаходиться у фізичній формі, яка відповідає нормам, визначеним
для проходження служби за контрактом в ЗСУ;

- Знаходиться у психологічному стані, який відповідає нормам,
визначеним для проходження служби за контрактом в ЗСУ;

- Знає зміст та вимоги необхідної державної та військової
нормативної документації;

- Знає положення та нормативи загальновійськової тактики та
здатний діяти відповідно до них;

- Володіє навичками застосування штатної особистої зброї та
військового обладнання;

- Володіє навичками застосування групового військового озброєння
та обладнання.

2. Медична діяльність. Військовослужбовець для подальшого
розвитку на посаді бойового медика має:

- Успішно засвоїти програму підготовки з домедичної допомоги, що
викладається під час проходження курсу навчальної загальновійськової
підготовки;

- Виявити зацікавленість та дати згоду до проходження курсу бійця-
рятувальника за стандартом TC3 (CLS);

- Під час проходження курсу бійця-рятувальника виявити
необхідний потенціал розвитку в якості бойового медика;

- Отримати рекомендації інструкторів курсу бійця-рятувальника до
проходження підготовки за фахом бойового медика.

3. Сержантська діяльність. Посада бойового медика взводу (роти) є
сержантською. Кожен військовослужбовець контрактної служби ЗСУ має
можливість обійняти посаду та отримати звання у сержантському корпусі.



Для цього необхідно пройти вишкіл в одному з Військових коледжів
сержантського складу або Навчальних центрів з підготовки сержантів.

Зарахування військовослужбовця для проходження Курсу підготовки
бойового медика має відбуватися на ґрунті успішності опанування ним усіма
без виключення компонентами відповідної військово-професійної діяльності
та наявності необхідних компетенцій, подальший розвиток яких відбувається
під час проходження Курсу.


