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Діяльність гуманітарних ініціатив Світового Конґресу 
Українців та громадської організації «Захист Патріотів» за 

2015 рік 
 
«Захист Патріотів» 
 
Для загальної інформації: Проект заснований у травні 2014 року доктором Уляною Супрун, 
директором гуманітарних ініціатив Світового Конґресу Українців, та паном Стефаном 
Романівим OAM, головою Союзу українських організації Австралії та генеральним секретарем 
СКУ. «Захист Патріотів» створено для задоволення конкретних потреб, а саме проведення 
курсу бійця-рятувальника (Combat Lifesaver Course) для українських бійців та забезпечення тих, 
хто пройшов курс, індивідуальними аптечками натівського стандарту (IFAK – Improved First Aid 
Kit). 
 
Спільно звернувшись до організацій діаспори, щоб допомогти з організацією та забезпеченням 
матеріально-технічної підтримки, а саме Конґресу Українців Канади, Організації Оборони 
Чотирьох Свобід України (ООЧСУ), Dnipro LLC та інших, вони згуртували на підтримку українців 
всього світу, а ті у свою чергу пожертвували свій час та ресурси на збирання компонентів для 
IFAK. 
 
1. Курс бійця-рятувальника + аптечки IFAK  
 
Армія США досліджує смертність вояків на полі бою і механізм зменшення цього показника. 
Дослідники дійшли до наступного висновку: близько 60% вояків з пораненнями, що сумісні з 
життєдіяльністю, вмирають через критичну втрату крові, 30% – через напружений пневмоторакс 
і 10% – через блокування прохідності дихальних шляхів. Однак за умов правильного навчання і 
спорядження (курс Бійця-рятувальника + аптечка IFAK) багато життів можна врятувати.  
 
Курс бійця-рятувальника триває 2 дні, при цьому на одного інструктора припадає до 20 
курсантів. Складається з короткого вступу, огляду курсу та практичної складової, у ході якої 
кожен з курсантів отримує необхідні навички зупинки кровотеч, відновлення прохідності 
дихальних шляхів, надання допомоги при пневмотораксі, а також методів належного 
евакуювання поранених. Навички відпрацьовуються із застосовуванням компонентів IFAK, але 
окрема увага звертається на використання імпровізованих варіантів з будь-яких матеріалів, що 
знаходяться у їх спорядженні. Важливою частиною курсу є заняття другого дня, коли навички з 
практичної частини курсу випробовуються впродовж моделювання бойових умов. Вояки 
здійснюватимуть рятувальні маневри під вогнем, вибухами світлозвукових гранат, несучи на 
собі повне бойове спорядження, включаючи зброю.  
 
Загалом такий курс вже пройшло 24 306 бійців та 21 167 аптечок передано (ЗСУ - 14 577 
тренованих і 12 812 аптечок передано, НГУ - 2 445 і 2 275, МВС - 2 054 і 1 757, ДПСУ - 1 666 і 1 
454, добровольчі батальйони - 559 і 417). «Захист Патріотів» завжди наголошує, що саме 
навички і знання, отримані під час курсу, рятують життя, а не вміст IFAK.  
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1.1. Навчання курсантів 
 
У січні – лютому 2015 навчання проведено для випускників усіх українських військових 
інститутів та академій, у тому числі для Національної гвардії та Прикордонної служби, в 
загальній кількості 1 884 нових офіцерів, які пройшли триденний курс бійця-рятувальника до їх 
відправлення у зону проведення Антитерористичної операції. Ольга Богомолець, Голова 
комітету з питань охорони здоров’я українського парламенту та радник президента Петра 
Порошенка, почувши про успіх «Захист Патріотів» посприяла проведенню навчання за 
посередництвом Міністерства оборони України. У грудні 2015 року повторно стартувала 
програма підготовки випускних курсів вищих військових навчальних закладів 2016 року випуску.  
 
Станом на грудень 2015 навчено 2 858 випускники військових вищих навчальних закладів. 
 
1.2. Підготовка інструкторів 
 
У ході програми навчання від сертифікованих за міжнародними стандартами експертів з 
підготовки інструкторів курсу бійця-рятувальника успішно пройшли 147 громадян України: 55 
цивільних, 45 Збройні сили України, 18 Управління державної охорони України, 14 Служби 
безпеки України, 2 Міністерство внутрішніх справ України, 8 – 2-й батальйон спеціального 
призначення «Донбас», 3 – полк «Азов», 1 – батальйон «Свята Марія», 1 – батальйон 
«Миротворець».  
 
14-20 грудня 2015 року «Захист Патріотів» підготував 12 інструкторів курсу бійця-рятувальника 
для навчального центру Національної гвардії України. 
 
1.3. Співпраця 
 
Уряд Канади передав «Захисту Патріотів» 1 600 індивідуальних аптечок натівського стандарту. 
Обов’язковою умовою співпраці було проведення курсу бійця-рятувальника українським 
військовим. Упродовж травня та червня інструктори провели тренування з тактичної медицини 
для 1 600 військових та передали їм аптечки натівського стандарту. 
 
 
2. Медик військ спеціального призначення 
 
Паралельно з проведенням курсу бійця-рятувальника розпочалася українська програма «Медик 
військ спеціального призначення» (Long Range Patrol Medic). Першочергово цей курс 
розроблений та створений для того, щоб придатні та високомотивовані майбутні тактичні 
медики могли приєднатися до підрозділу спецпризначенців або інших груп, що працюють в 
особливих умовах.  
 
Після проходження курсу бойові медики володітимуть основними ключовими професійними 
навичками для надання допомоги при виконанні будь-яких місій. Традиційно медики 
розглядалися лише як «медики». Проте сучасна війна і недавній конфлікт виявив необхідність у 
наданні вдосконаленої тактичної медичної допомоги на передових позиціях для того, щоб 
успішно завершити операцію та завдання. Тактичні медики у сучасній війні повинні бути 
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універсальним, а також повністю боєготовими. Після завершення курсу медик військ 
спеціального призначення отримує тактичний медичний рюкзак, спеціально розроблений для 
українського бійця.  
 
Такий курс уже проведено для 203 бійців та передано 160 медичних рюкзаків. 
 
2.1. Співпраця з ветеранами АТО 
 
«Захист Патріотів» вперше в Україні залучив до навчань з тактичної медицини ветеранів війни 
— бійців, які отримали поранення під час бойових дій на Сході України. Знання, отримані 
завдяки допомозі ветеранів є безцінними. Ветерани АТО прагнуть і можуть зміцнювати 
боєздатність України. Такі тренування найбільш наближені до реальних подій, тому дозволяють 
заточувати навички бійців та привчають їх бути готовими до того, що може трапитися під час 
бойових дій. 
 
2.2. Співпраця 
 
У серпні 2015 року мережа АЗС «ОККО» розпочала програму підтримки «Захисту Патріотів». 
Було перераховано 100 тисяч гривень на закупівлю українських складових медичного рюкзака, 
а також відкрито збір коштів для подальшої фінансової допомоги програми «Медик військ 
спеціального призначення». 
 
3. Підтримка життя під час травми 
 
Українська програма «Підтримка життя під час травми» (The Ukrainian Trauma Life Support) 
базується на передових підходах до допомоги травмованим. Це інтенсивний шестиденний курс, 
який складається із семінарів, воркшопів, практичних станцій та симуляцій у реальному часі. 
Навчання розроблено для підвищення кваліфікації лікарів, які працюють із травмою, надає 
сильну базу знань, забезпечує практичні навички.  
 
Пілотний курс «Підтримка життя під час травми» був проведений у Києві у клініці «Феофанія» 
28 вересня – 2 жовтня 2015. Серед учасників курсу були українські цивільні та військові лікарі з 
Києва. Інструкторами були британські та українські спеціалісти. Тренінг, без перебільшення, 
став початком істинних змін у свідомості українських лікарів та впровадження міжнародних 
стандартів в українській медицині. Наступний курс був проведений для лікарів Збройних сил 
України 30 листопада – 6 грудня 2015 року на базі Головного клінічного госпіталю.  
 
Загалом уже підготовлено 45 лікарів, серед них цивільних – 18, військових – 27. 
 
4. Навчання Патрульної поліції України 
 
На початку року Міністерство внутрішніх справ України запустило проект створення нової 
патрульної служби у рамках реформування правоохоронної системи в Україні. Спроби 
реформувати поліцейську структуру в Україні розпочали з Києва, згодом нові патрульні почали 
працювати й в інших містах України – Львові, Харкові, Ужгороді, Маріуполі, Миколаєві. 
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Інструктори «Захист Патріотів» та партнерської громадської організації “MotoHelp” розпочали 
навчання нових офіцерів за спеціальним адаптованим курсом надання медичної допомоги, 
який є не лише тактичним, а й цивільним та дотримується світових стандартів TECC (Tactical 
Emergency Casualty Care).  
 
4.1. Підготовка інструкторів 
 
У Києві, Харкові, Одеси, Львові проведено навчання для підготовки інструкторів для патрульної 
служби цих міст. Патрульних навчають безпечному доступу до постраждалого, забезпеченню 
власної безпеки та безпеки на місці пригоди, евакуації постраждалих, роботі з кровотечами, 
блокуванням дихальних шляхів тощо. За допомогою навчальних матеріалів, манекенів та 
моделювання ситуацій, що можуть виникнути, курсанти отримують практичні навички з першої 
допомоги. Після проходження всіх станцій патрульні складають іспит, упродовж якого 
отримують різні завдання від накладання джгута на ногу потерпілому, який сидить у авто, до 
ДТП з багатьма постраждалими. 
 
4.2. Співпраця 
 
Посольство Австралії в Україні надало організації грант на проведення медичних тренувань та 
забезпечення аптечками нових патрульних Києва. Після навчань завдяки допомозі волонтерів 
патрульні отримали 2 000 індивідуальних аптечок та 210 медичних сумок для патрульних 
машин. Паралельно ведеться підготовка групи інструкторів з тактичної та цивільної медицини 
МВС для новоствореного київського патрулю, а також одеського та львівського. Таким чином 
цей підрозділ відразу зможе навчати своїх підопічних за західними стандартами. 
 
 
5. Інші навчання 
 
Разом із ключовими програмами підготовки бійців та військових лікарів «Захист Патріотів» 
проводить й інші навчання з першої допомоги з метою поширення знань про цінність людського 
життя.  
 
5.1. Курс пластуна-рятувальника 
 
Починаючи з жовтня 2015, «Захист Патріотів» провів навчання з тактичної медицини для 
пластунів у Києві, Івано-Франківську, Львові. Курс спеціально розроблено для пластунів. Він 
базується на базових алгоритмах першої допомоги на полі бою. 
 
Загалом уже навчено 72 пластунів. 
 
 
5.2. Ознайомчий курс “Care under fire” 
 
Восени 2015 інструктори «Захист Патріотів» проводили ознайомчий курс “Care under fire” для 
школярів шкіл Києва, які брали участь у патріотичній грі «Козак-квест». Такого роду навчання 
проводилися для волонтерів «Захист Патріотів» у березні 2015, виховників Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у серпні 2015. 
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Загалом навчання проведено для 587 столичних школярів. 
  
5.3. Екстрена домедична допомога в умовах міста 
 
Проведено курс «Екстреної домедичної допомоги в умовах міста» для 100 праццівників 
Адміністрації Президента України. Курс, який пройшли працівники Адміністрації Президента, 
спеціально розроблений та адаптований до умов та небезпек, які ховає місто.  
 
 
6. Підвищення кваліфікації інструкторів «Захисту Патріотів»  
 
Січень 2015 року, Волноваха, Україна – інструктори «Захисту Патріотів» працювали бойовими 
медиками у батальйоні «Київ-2». 
 
19-22 квітня 2015 року, Мізау, Німеччина – доктор Олександр Лінчевський, медичний директор 
«Захисту Патріотів» долучився до практичних занять з хірургії при 212-у госпіталі військової 
хірургії «Шабля Омеги» штаб-квартири департаменту армії США 30-ї медичної бригади. 
 
24-27 лютого 2015 року, Вісбаден, Німеччина – п’ятеро інструкторів «Захист Патріотів» 
пройшли чотириденний міжнародний курс з тактичної медицини на військовій базі під 
керівництвом Управління командування медичної служби армії США в Європі. 
 
20-24 квітня 2015 року, Київ – інструктори «Захисту Патріотів» пройшли курс «Екстрена 
допомога у випадку надзвичайних ситуацій» (Challenging Environments Emergency Responder). 
 
29 червня – 2 липня 2015 року, Київ – інструктори «Захисту Патріотів» пройшли курс 
«Медицина у віддалених регіонах» (Medicine in Remote Areas). 
 
Серпень 2015 року, АТО – двоє інструкторів «Захисту Патріотів» пройшли ротацію в Першому 
добровольчому медичному шпиталі імені Миколи Пирогова. 
 
22-25 вересня 2015 року, Вісбаден, Німеччина – міжнародний інструкторський курс бійця-
рятувальника у тренувальному центрі «Лігво Дракона». 
 
22-27 жовтня 2015 року, Прага, Чехія – інструктори «Захисту Патріотів» пройшли 
інструкторський курс «Train the Trainer». 
 
24-27 листопада 2015 року, Київ – інструктори «Захисту Патріотів» пройшли курс 
«Невідкаладне медичне реагування» (Emergency Medical Responder). 
 
7. Інша діяльність 
 
7.1. Міжнародна конференція на тему: «Розвиток, стандартизація та впровадження 
тактичної медицини в Україні» 
 



	  

	   	  

 
 

«ЗАХИСТ ПАТРІОТІВ», a/c 428, Київ-1, Україна 01001  
patriot.defence@patriotdefence.org 

 www.patriotdefence.org  

19-21 січня 2015 року «Захист Патріотів» провів у Києві першу Міжнародну конференцію на 
тему: «Розвиток, стандартизація та впровадження тактичної медицини в Україні» за участю 
понад 450 представників з різних країн світу, фахівців з тактичної медицини США та 
представників країн-членів НАТО, медиків силових структур України, добровольчих 
батальйонів, волонтерських організацій, представників військових вишів та військових аташе. 
На конференції прийнято резолюцію, яка визначає план дій та розгляд процесу розвитку, 
впровадження та стандартизації тактичної медицини в Україні за існуючими стандартами ТССС 
(Tactical Combat Casualty Care), які базуються на принципах доказової медицини, як питання 
національної безпеки. 
 
7.2. Участь у конференціях 
 
28-30 квітня 2015 року у Києві представники «Захист Патріотів» взяли участь у конференції, що 
була організована НАТО щодо медичної та психологічної допомоги бійцям, а також тактичної 
медицини. Директор ініціативи д-р Уляна Супрун виступила з промовою на даній конференції. 
 
7.3. Співпраця 
 
Свою діяльність «Захист Патріотів» веде у співпраці з різними інституціями організаціями в 
Україні та в діаспорі, а зокрема зі Службою безпеки України на підставі Меморандуму про 
партнерство від 19 січня 2015 р. та Меморандуму про співробітництво від 26 листопада 2015 р., 
Міністерством внутрішніх справ України на підставі Меморандуму про співробітництво від 29 
квітня 2015 р., Державною прикордонною службою України на підставі Меморандуму про 
співробітництво від 18 серпня 2015 р., Сухопутними військами й Високомобільними десантними 
військами Збройних сил України на підставі Меморандумів про партнерство відповідно від 03 
вересня і 07 жовтня 2015 р., Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на 
підставі Договору про надання допомоги від 18 листопада 2015 р., Міністерством оборони 
України і Центральним військово-медичним управлінням Збройних сил України від 24 
листопада 2015 р., з Канадським і Австралійським посольствами в Україні.  
 
Гуманітарні ініціативи Світового Конгресу Українців 
 

● У квітні 2014 р. надано апарат штучної вентиляції легенів Донецькому обласному 
травматологічному центру від Канадсько-Української Фундації і передано необхідні 
медикаменти для мобільних бригад “Червоного Хреста”. 

  
● Проведено оцінку медичних потреб постраждалих на Євромайдані групою медиків-

місіонерів з Канади; в рамках проекту “Рейнбов” спільно з Канадсько-українською 
фундацією організовано три поїздки бригади хірургів з Канади в Україну для проведення 
мікрохірургічної операції рук та реконструктивної хірургії черепно-лицевої ділянки. 

 
● Створення єдиної широкої бази даних усіх травмованих під час насильств на 

Євромайдані; сприяння у створенні української громадської організації Е+, яка 
продовжує цю працю та займається допомогою у лікуванні поранених військових за 
кордоном; 
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● Проведено семінари та тренування для психологів, психіатрів, соціальних працівників, 
шкільних психологів та педагогів з надання першої допомоги та лікування 
посттравматичного стресового розладу, які провела група з п’яти всесвітньо відомих 
спеціалістів з США разом з ЗУАДК; триденну програму навчання для психологів на тему 
посттравматичного стресового розладу та першої психологічної допомоги з Карітасом; 
триденний круглий стіл для розвитку реабілітаційних центрів для постраждалих на 
Майдані з КУФ; навчання трьох груп психологів з України в Єльському університеті, США 
через програму “Відкритий світ” з лікування посттравматичного стресового розладу та 
однієї групи священиків для вишколу капеланів разом з ЗУАДК; сприяння у створенні ГО 
"Українська Асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій", які 
проводять тренінги з першої психологічної допомоги та психологічної підготовки воїнів, 
яких направляють у зону конфлікту. 

 
● Співпраця з Державною службою у справах ветеранів війни та учасників АТО у 

забезпеченні протезами бійців, які втратили кінцівки та у психологічній реабілітації. 
 

● Співпраця з організацією Крим SOS з наданням психологічної та гуманітарної допомоги 
переселенцям. 

 
● Організація навчання на тему телемедицини через програму американського конґресу 

“Відкритий світ”. 
 

• Створена Робоча група у сфері гуманітарної допомоги при СКУ на чолі з Уляною Супрун 
з метою допомоги Україні під час складних часів для боротьби з агресором та захистом 
українців. Напрямками діяльності є: - допомога українській армії: робота з військовими 
при підготовці до АТО чи після бойових дій; реабілітація та лікування (фізична, 
психологічна); робота з внутрішньо переміщеними особами;  допомога сім'ям загиблих 
під час АТО на сході України та Революції гідності. До складу робочої групи входять 
предстваники США, Канади, Іспанії, Франції, Великобританії та ін. 
 

• Виступ д-ра Уляни Супрун на річних зборах Світового Конгресу Українців 11-13 вересня 
2015 року, де представлено інформацію щодо діяльності ГО “Захист патріотів”, 
проведення високоякісних медичних тренінгів, стандартизованих відповідно до 
міжнародного рівня для українських цивільних осіб, співробітників правоохоронних 
органів, військовослужбовців, а також забезпеченні тих, хто пройшов тренування 
медичними засобами. 

 
Школа реабілітаційної медицини Українського католицького 
університету 
 
У вересні 2015 року д-ра Уляну Супрун призначено на посаду директора Школи 
реабілітаційної медицини при Українському католицькому університеті. 
  
4-6 листопада 2015 року Школою реабілітаційної медицини проведено Міжнародну 
конференцію на тему “Фізична реабілітація: нова модель, міжнародні стандарти, ефективна 
практика”. На конференції обговорено питання розвитку нової професійної парадигми фізичної 
реабілітації (з особливим акцентом на фізичну терапію та ерготерапію) враховуючи міжнародні 
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професійні стандарти та найкращі практики; зосередженість на пацієнта, що є центром уваги та 
підвищення обізнаності громадян у зміні поняття “інвалід” по відношенню до “людини з 
обмеженими можливостями”; прийняття нової освітньої моделі реабілітаційної медицини на 
основі мультидисциплінарного навчання та професійної підготовки. По результатам 
конференції прийнято Резолюцію та план дій, яку для ознайомлення надіслано депутатам 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я, 
Міністерству соціальної політики, тощо. 
 
 
У вересні 2015 року д-ра Уляну Супрун призначено на посаду Позаштатного 
консультанта Комітету з питань охорони здоров’я. Уляна Супрун активно приймає 
участь на засіданнях комітету, пленарних слуханнях, де відстоює питання реабілітаційної 
медицини та проведення реформ у сфері екстреної медичної допомоги.  
  
 
 
	  


