
        ІСТОРІЯ КАФЕДРИ 

Військова медицина, або організація медичного забезпечення військ є 

невідєۥмною складовою частиною системи підготовки лікарів і провізорів до 

роботи в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. У 

Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького  підготовка військових лікарів і  провізорів, офіцерів медичної 

служби запасу здійснювалась  протягом 65 років на кафедрі військової 

підготовки, нинішній кафедрі медицини невідкладних станів (з 1 вересня 

2012 року). Багато випускників кафедри стали кадровими офіцерами. Знання 

і практичні навики, отримані під час навчання, дозволяють їм успішно 

виконувати обов’язки організаторів медичного і фармацевтичного 

забезпечення військ і займати найвищі керівні посади в системі військово-

медичної служби Збройних Сил України та інших держав.  

Військова кафедра Львівського державного медичного інституту була 

організована у 1944 році відразу після звільнення м. Львова від німецько–

фашистських загарбників. Очолив організацію кафедри кандидат військових 

наук, майор А.Д. Кучерук, призначений начальником навчальної частини 

кафедри у вересні 1944 р. Фактично, діяльність військової кафедри 

Львівського державного медичного інституту розпочата 1 жовтня 1944 року. 

У період окупації фашисти зруйнували теоретичні і клінічні корпуси 

інституту, перетворивши їх на кам’яні коробки без вікон і дверей. Усе 

обладнання інституту було вивезене до Німеччини. У травні 1945 року майор 

А.Д. Кучерук був відряджений до Німеччини. Завдяки його наполегливості і 

організаторським здібностям, майже усе майно інституту було повернуте у 

Львів і розподілене між кафедрами.  

Важливе значення для становлення кафедри як методичного центру з 

підготовки офіцерів медичної служби запасу мав правильний підбір 

професорсько–викладацького складу з урахуванням практичного досвіду 

роботи у військах, схильністю до наукової роботи і певними педагогічними 

здібностями. 

За період з 1971 до 1980 року кафедра стала однією із провідних кафедр 

медичних інститутів СРСР, методичним центром з військово–медичної і 

військово-фармацевтичної підготовки студентів для медичних ВНЗ Західного 

регіону України.  

        Постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.95 р. № 819 «Про 

взаємодію медичних служб Збройних Сил та інших військових формувань із 

державною системою охорони здоров'я» з 18 липня 1996 року кафедру 

перейменовано на  кафедру екстремальної та військової медицини.  Після 

реорганізації ЗС України, Наказом Міністра оборони України, Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 10.02.2003 

р. № 31/68/53 кафедра перейменована на кафедру медицини катастроф та 

військової медицини. 

        У період становлення незалежності України, значна кількість кафедр 

медицини катастроф та військової медицини були розформовані. У цей 

період основні зусилля колективу кафедри були направлені на збереження і 
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підтримання і належному стані навчально–матеріальної бази кафедри, 

розробку навчальних посібників і навчально–методичної літератури на 

українській мові. Були розроблені, виготовлені і впроваджені у навчальний 

процес навчальні електрифіковані стенди, отримані нові навчальні комплекти 

медичного майна, оновлено оснащення навчального медичного пункту полку 

у підвальному приміщенні кафедри та у спеціально збудованій арочній 

будівлі.       

  З метою отримання повноцінної військово-медичної і військово-

фармацевтичної освіти майбутні офіцери медичної служби запасу – військові 

лікарі і провізори  вивчали навчальні дисципліни: медицину катастроф; 

загальновійськову підготовку; загальну тактику;  організацію медичного 

забезпечення в умовах надзвичайного стану; військову токсикологію, 

радіологію і медичний захист; воєнно-польову хірургію; воєнно-польову 

терапію; воєнно-польову епідеміологію; воєнно-польову гігієну; організацію 

забезпечення військ медичним майном в умовах надзвичайного стану.  

             У зв’язку з глобальними змінами клімату, погіршенням техногенно-

екологічного стану природного середовища і різкого збільшення кількості 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження виникла 

необхідність ґрунтовної підготовки лікарів і провізорів до організації 

медичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій не тільки 

воєнного, а також і мирного часу. Наказом Ректора Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького від 8 

листопада 2010 року № 2945 кафедра перейменована на кафедру медицини 

надзвичайних ситуацій. У вересні 2012 року Наказом Ректора Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького від 28 липня 

2012 року кафедра перейменована на кафедру медицини невідкладних станів. 

На сьогоднішній день кафедра медицини невідкладних станів продовжує 

і розвиває прiоритетнi напрямки розвитку навчального та наукового процесiв 

в їх органiчному взаємозв'язку із невiдкладним завданням збереження 

здоров'я людей в надзвичайних  ситуаціях мирного і воєнного часу.  

 

 

 
 


