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ПЕРЕДМОВА 
 

 Із проголошенням України суверенною незалежною державою й 
створенням збройних сил, головною метою військової політики нашої країни 
стала гарантована національна безпека від зовнішньої військової загрози, 
запобігання війни, підтримка міжнародного миру та безпеки. Конституція 
України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, 
найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я в 
Україні – найвища соціальна цінність. Тому головною метою предмета 
«Захист Вітчизни» є розвиток особистості учнів, формування їх готовності 
до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій. Перехід 
збройних сил України до переважно якісних параметрів у військовому 
будівництві ставить більш високі вимоги до психологічної, фізичної та 
спеціальної підготовки військовослужбовців. 
 Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначив 
конкретні завдання підготовки молоді до захисту Вітчизни. Виконання цих 
завдань доручено передусім навчально-виховним закладам, їх керівникам, 
усьому педагогічному колективу та, у першу чергу, учителю предмета 
«Захист Вітчизни». Якість підготовки молоді, її виховне значення залежать 
перш за все від військової та методичної майстерності, педагогічної 
кваліфікації вчителя. Практичними засобами військово-патріотичного 
виховання у загальноосвітній школі в процесі вивчення предмета «Захист 
Вітчизни» є: розкриття загального змісту та обґрунтування необхідності 
служби у військових формуваннях України; формування та розвиток у 
молоді відповідальності за захист Української держави; формування в учнів 
правової свідомості, особистих якостей, необхідних для служби та 
подальшої праці в суспільстві. Вся робота з військово-патріотичного 
виховання спрямована на формування в юнаків високої патріотичної 
свідомості, національної гідності, позитивної мотивації до виконання 
громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних 
інтересів України. 
 Основна мета цього збірника полягає в тому, щоб допомогти вчителю 
успішно вирішити завдання підготовки молоді до захисту Вітчизни.  
У збірнику висвітлюються основні напрями, зміст і форми організації та 
методики викладання предмета «Захист Вітчизни», які можуть бути 
використані в організації навчального процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах. У ньому даються рекомендації щодо організації та 
методики проведення занять із предмета «Захист Вітчизни». Напрацювання 
традиційної методики проведення уроків поєднуються з інноваційними 
прийомами навчання, розкриваються шляхи та можливості професійного 
саморозвитку вчителя. Подані в збірнику рекомендації можуть бути 
використані з урахуванням конкретних умов навчання, особливостей 
колективу учнів, а також власного досвіду вчителів, набутого в професійній 
педагогічній діяльності. 
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1. ПРЕДМЕТ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА  
ДЕРЖАВНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ 

 
 Одним із обов’язкових елементів державності України, атрибутом її 
самостійності, суверенітету є Збройні Сили. Вони виконують одну з 
найголовніших функцій держави – захисну. 
 Готовність Збройних Сил України до виконання своїх функцій значною 
мірою залежить від їх особового складу, зокрема підготовленості юнаків і 
молоді до проходження строкової військової служби. Як зазначається в 
Конституції ст. 65 та Законі України «Про загальний військовий обов’язок і 
військову службу» – захист Вітчизни, незалежності та територіальної 
цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян 
України. Ефективне та якісне виконання молоддю цього громадського 
обов’язку можливе лише за наявності в неї початкових знань, умінь та 
навичок із загальновійськових дисциплін. Така вимога зумовлена суттєвою 
специфікою військової служби – граничною напруженістю всіх систем 
організму молодої людини, максимальним проявом психофізіологічних і 
фізичних якостей та здібностей, суворою регламентацією життєдіяльності 
військовослужбовця, специфічністю його відносин із колегами та військовим 
колективом. 
 Особливо актуальною сьогодні є підготовка молоді до захисту життя 
та здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у 
надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час, до служби в Збройних 
Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового 
обов’язку в запасі. 

 Армія потребує підготовленого резерву, і саме сучасна школа може 
забезпечити виконання цього завдання на уроках предмета «Захист 
Вітчизни». Адже на заняттях з цього навчального предмета сто відсотків 
допризовної молоді отримують початкову військову підготовку, формують 
почуття патріотичної свідомості та національної гідності.  

Навчальний предмет «Захист Вітчизни» вивчається на підставі 
діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, 
затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що 
внесені наказом МОН України від 29.05.2014 № 657. 
 Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в 
учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту 
Вітчизни та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як 
складову частину патріотичного виховання. 

Відповідно до мети сформовано завдання предмета: 
– підготовка учнівської молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення 
власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і 
воєнного часу;  
– ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового 
забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і 
здоров'я; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS13672.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS22607.html
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– набуття знань про завдання Збройних Сил України та інших військових 
формувань, їх характерні особливості; усвідомлення основ захисту 
Вітчизни, цивільного захисту, основ медичних знань; здійснення 
психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни; 
– підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, 
служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 
визначених чинним законодавством; 
– формування в молоді високої патріотичної свідомості, національної 
гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного 
обов’язку щодо захисту національних інтересів України;   
– визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і 
військово-патріотичного виховання молоді. 
 Таке визначення завдань предмета «Захист Вітчизни» забезпечується 
змістом взаємозв’язаних структурних розділів навчального матеріалу: 
«Збройні сили України на сучасному етапі», «Статути Збройних сил 
України», «Стройова підготовка», «Вогнева підготовка», «Тактична 
підготовка», «Прикладна фізична підготовка», «Основи цивільного 
захисту», «Основи медичних знань і допомоги», «Навчально-польові 
збори», що спрямовані на формування в учнів компетентностей: 
– соціальних – здатність до оволодіння основами знань щодо захисту 
Вітчизни, цивільного захисту, збереження життя і здоров'я у 
надзвичайних ситуаціях та військових конфліктах з урахуванням власних 
особливостей, надання першої допомоги, здійснення психологічної 
підготовки до захисту Вітчизни;  
– комунікативних – формування необхідних способів взаємодії з 
оточуючими людьми, навичок роботи в колективі, володіння різними 
соціальними ролями в колективі; 
– особистісного самовдосконалення – засвоєння способів фізичного, 
духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та 
самопідтримки; 
– загальнокультурних – обізнаність у визначенні основних напрямів 
удосконалення захисту Вітчизни; оволодіння пізнаннями і досвідом у виборі 
майбутньої професійної діяльності; 
– навчально-пізнавальних – самостійна пізнавальна діяльність з 
вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота і 
громадянина; формування високої патріотичної свідомості, національної 
гідності, готовності до захисту Вітчизни;  
– інформаційних – набуття знань, пошук, аналіз і відбір необхідної 
інформації про структуру та функції Збройних Сил України, їх характерні 
особливості; 
– ціннісно-смислових – ціннісні уявлення учнів про формування та 
удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо 
захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання, здатність їх бачити і 
розуміти оточуючий світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль і 
призначення, уміння вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і 
вчинків, приймати обгрунтовані рішення.   

http://refs.in.ua/civilena-oborona-diyi-naselennya-pid-chas-nadzvichajnih-situac.html
http://refs.in.ua/civilena-oborona-diyi-naselennya-pid-chas-nadzvichajnih-situac.html
http://refs.in.ua/metodiko-bibliografichni-poradi.html
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 Навчальні досягнення учнів оцінюються на основі навчальної 
діяльності відповідно до державних вимог до рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів: учень характеризує, пояснює, класифікує, порівнює, 
оцінює, називає, застосовує, виконує, виявляє, користується, розуміє, 
обґрунтовує, наводить приклади, дотримується правил, що дає підстави 
визначати дійсний рівень знань, рухових умінь і навичок учнів відповідно до 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 
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2. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДМЕТА 

 
– Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 року, зі змінами і доповненнями, внесеними Законами 
України № 2222-IV від 08.12.2004, № 2952-VI від 01.02.2011, № 586-VII від 
19.09.2013 (http://zakon2.rada.gov.ua). 

Конституція – Основний Закон України. 
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. 
– Воєнна Доктрина України, затверджена Указом Президента України 

від 24.09.2015 № 555/2015 (http://www.president.gov.ua/documents/5552015-
19443).  

Воєнна доктрина України є системою поглядів на причини 
виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і 
шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави до можливого 
воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту 
державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво 
важливих національних інтересів. 

– Закон України «Про Збройні Сили України», затверджений Указом 
Президента України від 06.12.1991 № 1934-XII (http://zakon0.rada.gov.ua/ 
laws/show/1934-12).  

Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові 
засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління 
ними.  

– Закон України «Про оборону України», затверджений Указом 
Президента України від 06.12.1991 № 1932-XII (http://zakon4.rada.gov. 
ua/laws/show/1932-12/page2).  

Цей Закон встановлює засади оборони України, а також 
повноваження органів державної влади, основні функції та завдання 
органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, 
посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.  

– Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову 
службу», затверджений Указом Президента України від 25.03.1999  
№ 2232-XIІ (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12).  

Цей Закон здійснює правове регулювання стосовно загального 
військового обов’язку і військової служби з метою реалізації громадянами 
України конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.  

– Закон України «Про Державну прикордонну службу України», 
затверджений Указом Президента України від 03.04.2003 № 661-ІV 
(http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/661-15).  

Цей Закон, відповідно до Конституції України (254к/96-ВР),  
визначає правові основи організації та діяльності Державної прикордонної 
служби України, її загальну структуру, чисельність, функції та 
повноваження.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2952-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-18
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443
http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443
http://zakon0.rada.gov.ua/%0blaws/show/1934-12
http://zakon0.rada.gov.ua/%0blaws/show/1934-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/661-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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– Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», затверджений Указом Президента України від 19.03.1992  
№ 2801-XIІ (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12).  

Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають 
правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в 
Україні, регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення 
гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і 
довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо 
впливають на їх здоров’я, попередження і зниження захворюваності, 
інвалідності та смертності, поліпшення спадковості. 

– Закон України «Про Стройовий статут Збройних Сил України», 
затверджений Указом Президента України від 24.03.1999 № 549-XIV 
(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/549-14).  

Цей Статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї та із зброєю; 
строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; 
порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; 
місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення 
і винесення; обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та 
вимоги до їх стройового навчання. 

– Закон України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил 
України», затверджений Указом Президента України від 24.03.1999   
№ 548-XIV (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/548-14).  

Цей Статут визначає загальні права та обов'язки військовослужбовців 
Збройних Сил України і їх взаємовідносини, обов'язки основних посадових 
осіб полку і його підрозділів, правила внутрішнього порядку у військовій 
частині та її підрозділах.  

– Закон України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних 
Сил України», затверджений Указом Президента України від 24.03.1999  
№ 550-XIV (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/550-14).  

Цей Статут визначає організацію і порядок несення гарнізонної та 
вартової служб, права і обов’язки посадових осіб гарнізону та 
військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб. 

– Закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», 
затверджений Указом Президента України від 24.03.1999 № 551-XIV 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14).  

Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов'язки 
військовослужбовців щодо її додержання, види заохочень та 
дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також 
порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг 

– Кодекс цивільного захисту України, затверджений Указом 
Президента України від 02.10.2012 № 5403-VI 
(http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5403-17).  

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов'язані із 
захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та 
майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням 
єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/549-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/548-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/550-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/551-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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органів влади, права та обов'язки громадян, підприємств, установ та 
організацій. 

– Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на  
2016-2020 роки, затверджена Указом Президента України від 13.10.15 
580/2015 (http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494).  

З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження 

любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення 

до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих 

прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як 

з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет 

та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а 

також визначення ефективних механізмів системної взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів 

громадянського суспільства у питаннях національно-патріотичного 

виховання затверджена Стратегія національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді.  

– Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України  

від 16.06.2015 № 641(http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/)  

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними є 

патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що 

відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають 

підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які 

розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистісного 

розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, 

демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, 

здорового способу життя, готовності до змін. 

– Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, затверджені наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16.06.2015 № 641 (http://don.kievcity.gov.ua/files/2015/6/17/ 

zahody.pdf). 

Підготовлені Заходи спрямовані на розкриття мети, положень і 

завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», 

прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України  

26 березня 2015 р. Ця концепція спирається на традиції української 

державності, національно-визвольної боротьби українського народу, 

громадянську свідомість, здатність критично і незалежно мислити, бути 

активним у відстоюванні своєї позиції та готовим до захисту незалежності й 

територіальної цілісності української держави. 

– Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання 
у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
http://don.kievcity.gov.ua/files/2015/6/17/%0bzahody.pdf
http://don.kievcity.gov.ua/files/2015/6/17/%0bzahody.pdf
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освіти і науки України від 16.06.15 № 641 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/  
47154/). 

Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком 
становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе 
відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, 
незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її 
національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та 
встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. 

– Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну 
гру «Сокіл» («Джура»), затверджено наказом Міністерства освіти і науки 
України, від 31.03.2014 № 276. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1094-12 

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 
(«Джура») є системною формою позакласної роботи з військово-
патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, 
важливим засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-
оздоровчої роботи та активізації роботи по відродженню і розвитку 
історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій 
Українського козацтва. 
 

 
 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1094-12
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3. СТАН ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»  
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

На виконання листа Адміністрації Президента України від 26.10.2015 
№ 46-01/3505 щодо реалізації положень Стратегії національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої 
Указом Президента України від 13.10.2015 № 580, Сумським ОІППО на 
адреси відділів (управлінь) освіти (освіти і науки; освіти, молоді та спорту) 
міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністрацій надіслано лист від 
05.11.2015№ 900 «Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни» у 
загальноосвітніх навчальних закладах». За наданою інформацією 
проаналізовано стан викладання предмета «Захист Вітчизни» у Сумській 
області за 2014-2015 навчальний рік (подано нижче).  

Програмно-методичне забезпечення предмета «Захист Вітчизни» 
Навчально-методичне забезпечення вчителів предмета «Захист 

Вітчизни» зазначено в Переліках навчальних програм, підручниках та 
навчально-методичних посібниках, розміщених на офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і науки України. Навчальний предмет «Захист Вітчизни» 
викладається у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів, 
відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних 
закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і 
науки України від 29.05.2014 № 657. На вивчення предмета в 2015-2016 
навчальному році передбачено: у класах із військово-спортивним профілем 
навчання – 2 год. на тиждень; у класах усіх інших напрямів – 1,5 год. на 
тиждень. Кількість годин може бути збільшена за рахунок варіативної 
складової навчального плану. 

Зміст програмового матеріалу в навчальній програмі «Захист 
Вітчизни», залежно від матеріальної бази навчального закладу, може бути 
відкориговано на 20% у межах розділу. Послідовність вивчення тем учитель 
може коригувати самостійно. 

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» юнаками та дівчатами 
проводиться окремо (відповідно до листа-роз'яснення Міністерства освіти і 
науки України від 09.10.2002 № 1/9-444 «Щодо здійснення окремого 
вивчення допризовної та медично-санітарної підготовки юнаками і 
дівчатами»). Навчальний предмет при цьому в обох випадках називається 
«Захист Вітчизни» з уточненням («Основи медичних знань» для дівчат). 

Разом з тим, дівчата, за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, 
опікунів або піклувальників) та відповідно до рішення педагогічної ради 
навчального закладу, можуть навчатися за програмою для юнаків. Юнаки, 
які за станом здоров'я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння 
основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат 
«Основи медичних знань». 

Юнаки вивчають такі розділи: Збройні сили України на захисті 
Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева 
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підготовка; статут Збройних сил України; стройова підготовка; військова 
топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; 
основи цивільного захисту. Дівчата – основи цивільного захисту; 
міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи 
медичних знань і допомоги; надання першої медичної допомоги в 
надзвичайних ситуаціях, хворим та догляд за ними. 

Розділ предмета «Основи цивільного захисту» для групи юнаків і для 
групи дівчат є спільним. 

Практичне закріплення теоретичного матеріалу із розділу «Основи 
цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної 
оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах. 

З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів 
наприкінці навчального року проводяться навчально-польові заняття 
(збори), у тому числі з використанням навчально-методичної бази 
військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, 
військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих 
таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки 
тощо. Їх організація і проведення планується керівником навчального 
закладу відповідно до діючих вимог. 

Для більш ефективної організації навчально-польових зборів, 
управліннями (відділами) освіти, спільно з військовими комісаріатами, 
визначають школи, на базі яких проводитимуться заняття, із залученням до 
них учнів інших шкіл, об'єднавши їх у навчальні загони й відділення. 

Стрільба зі стрілецької зброї та малокаліберної гвинтівки проводиться 
на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах за планами військових 
комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону 
(командиром військової частини, начальником вищого навчального 
закладу), керівником навчального закладу та представником районних та 
міських  військових комісаріатів. 

Керівниками навчальних закладів сплановано заходи щодо 
попередження загибелі та травмування учнів, розроблено необхідні вимоги 
безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, здійснення 
маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних занять і 
робіт, своєчасно доведено ці вимоги до учнів та дотримано їх. 

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях 
покладено на вчителів предмета «Захист Вітчизни». 

З метою підвищення протимінної безпеки населення та дітей, 
сплановано в загальноосвітніх навчальних закладах цикл уроків та 
виховних заходів, присвячених поводженню учнів з вибухонебезпечними 
предметами (лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 
№ 1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань 
протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних 
закладах»). 

Зазначені заходи проведено для всіх категорій учнів на уроках з 
предметів «Фізична культура», «Захист Вітчизни» та виховних годинах у 
загальноосвітніх навчальних закладах. Проведення уроків здійснено з 
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використанням відеоматеріалів з питань протимінної безпеки для дітей, що 
розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій, ОБСЄ, ЮНІСЕФ 
та отримали статус соціальної реклами від Національної Ради з питань 
телебачення та радіомовлення.  

Результативність навчально-виховного процесу  
Висновок зроблений на основі нормативних документів: Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, орієнтовних вимог до 
оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 
освіти з предметів інваріантної складової навчального плану. Облік 
навчальних досягнень учнів з предмета «Захист Вітчизни» здійснено у 
класних журналах відповідно до Інструкції з ведення ділової документації з 
дотриманням критеріїв та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень 
учнів відповідно до критеріїв оцінювання, визначених наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996.  

У 2014-2015 навчальному році в загальноосвітніх навчальних 
закладах Сумської області предмет «Захист Вітчизни» з військово-
спортивним профілем навчання (за програмою – 2 години на тиждень) 
вивчали 4 (10-х) класів та 6 (11-х) класів; кількість класів з інших напрямів 
(за програмою – 1,5 години на тиждень) вивчали 364 (10-х) класів та  
373 (11-х) класів. У 10 класах навчалися 4587 учнів, в 11 – 4823 учня. 
Програма з предмета «Захист Вітчизни» виконана в усіх загальноосвітніх 
навчальних закладах області.  

Рівень навчальних досягнень учнів 10 класів з предмета «Захист 
Вітчизни» за результатами річного оцінювання становив: високий –  
2184 учня (47,6%), достатній – 2026 (44,2%), середній –  
363 (7,9%), початковий – 14 (0,3%), 
учнів 11 класів за результатами річного оцінювання становив: високий – 
2770 учні (57,4%), достатній – 1711 (35,5%), середній –  
338 (7,0%), початковий – 4 учні (0,1%),  

Навчально-польові заняття (збори) 3219 учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів області оцінено:  

Високим – 1806 учнів (56,1%), достатнім – 1249 (38,8%), середнім – 
164 (5,1%) рівнями (додаток А). 

Матеріально-технічна та навчально-методична база 
Вирішальну роль шодо отримання належних навичок і знань з 

предмета «Захист Вітчизни» має навчально-матеріальна база. Міністерство 
освіти і науки України направило лист-звернення  від 12.09.2014 № 1/12-
6406 до Міноборони України щодо забезпечення шкіл навчальною зброєю, 
муляжами зброї, засобами захисту. З навчальних закладів вилучено 
навчально-бойову зброю, навчальні набої, військовий інвентар і 
спорядження, засоби захисту, військово-технічне майно: макети зброї, 
прицільний станок, командирські ящики КЯ-56, КЯ-58, КЯ-73, КЯ-83, саперні 
лопатки, навчальні гранати, макети навчальних гранат та мін у розрізі, що 
практично унеможливлює забезпечення якісного викладання предмету 
«Захист Вітчизни». Саме тому існує виняткова потреба у наданні допомоги 
вчителям загальноосвітніх навчальних закладів у питаннях забезпечення 
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новітніми та змістовними комплектами навчально-матеріальної бази. 
Зважаючи на це, Центр воєнної політики та політики безпеки започаткував 
Проект, спрямований на комплексне вирішення питань забезпечення 
навчального процесу, у рамках проекту предмета «Захист Вітчизни» (для 
10-11 класів) загальноосвітніх навчальних закладів. У ході реалізації 
Проекту передбачається вироблення та забезпечення загальноосвітніх 
навчальних закладів єдиними зразками друкованої продукції та 
навчальними проектами. Сумським ОІППО доведено до відома начальників 
управлінь (відділів) освіти лист департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України від 27.10.2015  
№ 2174-15 «Щодо навчально-методичного забезпечення викладання 
предмета «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах».  

Відповідно до навчальної програми «Захист Вітчизни» для 
навчальних закладів системи загальної середньої освіти визначені об’єкти 
матеріально-технічної бази: кабінет предмета «Захист Вітчизни», кімната 
для зберігання зброї, стрілецький тир, стройовий майданчик, навчальні 
місця для занять з вогневої підготовки, навчальне місце «Днювальний 
роти», місце для метання ручних гранат, навчально-тренувальний 
комплекс, навчальне місце «Основи самозахисту», виносне навчальне 
обладнання, єдина смуга перешкод. 

Аналіз зібраної інформації щодо наявності об’єктів матеріально-
технічної бази предмета для формування практичних умінь і навичок 
свідчить, що 148 закладів мають обладнані кабінети для проведення занять 
з предмета «Захист Вітчизни». Безпека під час проведення занять з 
предмета забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням 
заходів безпеки. Учителі предмета «Захист Вітчизни» керуються 
інструктивно-методичними рекомендаціями «Щодо методичних 
рекомендацій з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах» 
(лист МОН України від 10.08.2015 № 1/9-380).  

У загальноосвітніх закладах області налічується: кімната для 
зберігання зброї – 182, стрілецький тир – 107, стройовий майданчик – 231, 
навчальні місця для занять з вогневої підготовки – 71, навчальне місце 
«Днювальний роти» – 144, місце для метання ручних гранат – 258, 
навчально-тренувальний комплекс – 52, навчальне місце «Основи 
самозахисту» – 113, виносне навчальне обладнання – 98, єдина смуга 
перешкод – 210 (додаток Б). 

Кадрове забезпечення   
Успішність формування патріотичної свідомості, набуття учнівською 

молоддю якісних показників з фізичної, психологічної і початкової військової 
підготовки та готовності до виконання громадянського та конституційного 
обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності 
держави залежить від вмотивованих та досвідчених учителів. Станом на 
01.10.2014 викладали предмет «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх 
навчальних закладах області 408 учителів. На посаду вчителя предмета 
«Захист Вітчизни» призначено 65 осіб, 343 учителя довантажені годинами 
предмета «Захист Вітчизни» (368 – основні працівники, 40 – сумісники). З 
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них 387 осіб (94,9%) мають вищу освіту, 6 осіб (1,5%) – незакінчену вищу, 
14 осіб (3,4%) – середню спеціальну освіту, 1особа (0,2%) – середню 
загальну освіту. Із загальної чисельності учителів 357 осіб (87,5%) мають 
педагогічну освіту, 40 осіб (9,8%) – військову, 10 осіб (2,5%) – непедагогічну 
освіту, 1 особа (0,2%)– середню загальну, серед яких 7 – учасники АТО,  
8 – учасники бойових дій. 

Педагогічне звання «учитель-методист» має 3 вчителі, «старший 
учитель» – 45. Учителів вищої категорії – 125 осіб (32,3%), учителів першої 
категорії – 145 осіб (37,5%), учителів другої категорії – 48 осіб (12,4%), 
категорію спеціаліст мають 69 осіб (17,8%). Нагороджені відомчими 
відзнаками Міністерства освіти і науки  України 36 учителів, Грамотою 
Міністерства освіти і науки України – 19 осіб, знаком Відмінник освіти і науки 
України – 17 осіб. Мають медалі – 3 вчителя. 

Більша частина вчителів (237 осіб, 58,1%) має педагогічний стаж 
більше 20 років, інша частина (85 осіб, 20,8%) – від 11 років до 20 років,   
(86 осіб, 21,1%) – до 10 років. 

Серед учителів захисту Вітчизни 53 особи (13,0%) віком до 30 років,     
68 осіб (16,7%) – від 31 року до 40 років, 125 осіб (30,6%) – від 41 року 
до 50 років, 115 осіб (28,2%) – від 50 років до 60 років, 47 осіб (11,5%) – 
понад 60 років. Серед працюючих 47 учителів (11,5%) – пенсійного віку. 

Призначено на посаду директора й заступника директора  
з навчальної, виховної роботи 5 учителів «Захисту Вітчизни» (додатки В, Д). 

Підвищення кваліфікації  
 Сумським ОІППО у 2014-2015 навчальному році, відповідно до наказу 
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 
26.06.2013 № 560-ОД «Про підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти області у 2014 році», проведено курси 
підвищення кваліфікації за навчально-тематичними планами, 
розрахованими на 148 годин, з  01.09 по 10.10.2014 – для викладачів 
фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни» ВНЗ І-ІІ р.а., ПТНЗ (19 осіб);  
з 20.10 по 28.11.2014 – для вчителів трудового навчання, креслення, 
фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни» (21 особа); з 10.03 по 
17.04.2015 – для вчителів фізичної культури та предмету «Захист вітчизни» 
(27 осіб). У 2014-2015 навчальному році у Сумському ОІППО на курсах 
підвищення кваліфікації з предмета «Захист Вітчизни» навчалося  
37 учителів. Окрім того, учителі загальноосвітніх навчальних закладів 
пройшли військово-медичну підготовку за програмою санітарних 
інструкторів військово-медичної підготовки (159 осіб); курси з питань 
надання першої медичної допомоги (125 осіб); методичні заняття спільно з 
військовими комісаріатами (175 осіб), курси при навчально-методичному 
центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (4 особи) (додаток Е).  

Національно-патріотичне виховання  
 З метою виховання юних патріотів України на засадах національної 
гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, 
здорового способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої 
особистості щорічно в області проводяться районні (міські) та обласний 
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етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»). Проведено організаційно-методичну роботу щодо упровадження 
гри в навчальних закладах.  

Наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 16.02.15 № 109-ОД «Про затвердження складу обласного 
штабу з підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» створено обласний штаб Гри та 
розроблено методичні рекомендації щодо роботи районних (міських) 
штабів. 

У навчальних закладах проведено семінари-практикуми, лекції-
презентації, майстер-класи, ознайомлення з методичними та навчальними 
матеріалами, зустрічі з науковцями, педагогами, представниками 
громадських організацій, діяльність яких спрямована на патріотичне 
виховання дітей і молоді. Створено районні (міські) штаби гри.     

На базі навчальних закладів області функціонують гуртки «Юний 
джура», що працюють за програмою «Юний джура» (МОН України,  
автор Бондарчук О.С.). Програма розрахована для роботи з учнями 5 класів 
і визначає основи підготовки школярів, відповідно до засад національно-
духовного, військово-патріотичного виховання та підготовки до виконання 
Конституційного обов’язку – захисту Вітчизни, участі в І та  
ІІ етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»). На її засвоєння відводиться 72 або 105 годин.  

Робота в гуртках спрямована на використання елементів козацької 
педагогіки, досвіду наших предків щодо виховання підростаючого 
покоління, виконання законів кодексу «лицарської честі».  

Головною метою роботи є формування та розвиток повноцінної 
особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.  

Усі заняття в гуртках спрямовано на поглиблення знань учнів, 
розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських християнських 
цінностей, формування світогляду громадян незалежної демократичної 
держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів.  

У гуртках козацько-лицарського виховання «Джура» учні 
ознайомлюються з визначними подіями з історії рідного краю, вивчають 
історію запорізького козацтва, займаються туристсько-краєзнавчою 
роботою, військово–прикладними видами спорту, відродженням військово-
спортивного мистецтва та народних мистецьких традицій, готують себе до 
служби в лавах Збройних Сил України.  

Так, гуртки «Юний джура» працюють у Тростянецькому палаці дітей 
та юнацтва, обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю.  

Більшість занять носить практичний характер з елементами змагань 
та інтелектуальних ігор.  

У 2015 році в районних, міських етапах гри «Сокіл» («Джура») взяло 
участь близько 2000 дітей. З метою виховання в учнівської та студентської 
молоді патріотизму, любові до рідного краю, поваги до народних звичаїв, 
традицій, духовних і культурних цінностей, з вересня 2014 року в області 
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реалізується освітньо – виховний мультимедійний проект «Стежками 
Слобожанського краю». Робота в межах проекту проводиться за 
короткостроковими навчально-виховними програмами «Сумщина 
козацька», «Краєзнавчі можливості Сумщини» та «Героїчне минуле рідного 
краю».  

Вихованці і педагоги навчальних закладів області активно 
долучаються до підтримки і допомоги бійцям АТО, співпрацюють з 
волонтерами, громадськими організаціями. Учасники Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») разом з 
педагогами, батьками взяли участь у майстер-класах з виготовлення 
поробок для воїнів АТО «З добротою в серці»; виготовили 270 стіннівок для 
бійців 27 реактивного артилерійського полку «Голуб миру».  

У навчальних закладах області відбулися зустрічі з бійцями АТО, 
волонтерами, представниками громадських організацій, присвячені Дню 
захисника України. 
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4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 
4.1. ОБ’ЄКТИ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

 
1. Кабінет предмета Захист Вітчизни, призначений для проведення занять 
за програмою предмета. Кабінет повинен відповідати вимогам Положення 
про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено 
наказом МОН України від 20.07.2004 р. № 601). 
2. Кімната для зберігання зброї обладнується у загальноосвітніх 
навчальних закладах для зберігання навчальної зброї, пневматичних, 
малокаліберних  гвинтівок і боєприпасів до них, навчальної техніки і 
військово-технічного майна.  
3. Стрілецький тир – це спеціально обладнане приміщення для стрільби з 
пневматичної і малокаліберної гвинтівки. У загальноосвітньому 
навчальному закладі під стрілецький тир обладнується будь-яке закрите 
приміщення, що відповідає вимогам безпеки, має спеціальне обладнання і 
за розмірами дозволяє виконувати вправи початкових і навчальних стрільб. 
Якщо такого приміщення немає, то виготовляється переносний 
кулеуловлювач, який дозволяє проводити вправи стрільб з пневматичної 
гвинтівки в кабінеті предмета, іншому місці, за умови неухильного 
дотримання правил проведення стрільб та вимог безпеки. Ділянка стрільб 
тиру включає (як і на військовому стрільбищі) вихідний рубіж, рубіж 
відкриття вогню та напрямок стрільб довжиною до 25-30 м.  
4. Стройовий майданчик призначений для проведення:  
– занять зі стройової підготовки;  
– заходів з військово-патріотичного виховання учнів, урочистих заходів.   
Стройова площадка розміром 8х16 м призначена для відпрацювання 
стройових прийомів учнями. Лінії, нанесені по периметру площадки з 
інтервалом 800 мм, призначено для відпрацювання руху стройовим кроком. 
Кола, нанесені по периметру площадки, – для відпрацювання стройового 
положення та поворотів на місці. Великі квадрати – для відпрацювання 
поворотів під час руху. Для навчальних закладів кількість великих квадратів 
у довжину площадки може бути зменшена до трьох. Усі лінії на плацу 
наносяться білою фарбою. Крім стройової площадки, на майданчику 
виділяється смуга  для проходження навчальних підрозділів урочистим 
маршем.   
5. Навчальні місця для занять з вогневої підготовки, складаються з 
місць для вогневих тренувань зі стрілецької зброї і мішенного поля. Місця 
тренувань вибираються і розгортаються на обмеженій ділянці місцевості, 
розгортаються у стрілецькому тирі або кабінеті предмета. На вказаних 
місцях виконуються розроблені викладачами підготовчі вправи, інші вогневі 
завдання, тому насиченість місць навчально-тренувальними засобами 
залежить від їх творчих здібностей.   
6. Навчальне місце «Днювальний роти», призначене для вивчення 
обов’язків днювального. Воно обладнується, як правило, навпроти вхідних 
дверей. Таке розміщення навчального місця дозволяє максимально 
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наблизити навчально-виховний процес до реальних умов функціонування 
військового підрозділу.  
Обладнання: тумбочка, телефон,  нагрудний знак «ДНЮВАЛЬНИЙ РОТИ», 
макет штик-ножа та стенд з документацією добового наряду роти. 
Документація добового наряду: інструкції чергового та днювального  роти, у 
тому числі на випадок тривоги, збору й пожежної небезпеки; розпорядок 
дня, список номерів телефонів пожежної команди й чергового частини; опис 
документів і майна; книга прийняття та здавання чергування; комплект 
військових статутів Збройних Сил України.  
Крім того, обов’язково знаходяться: перелік типових команд і сигналів, які 
повинен подавати днювальний; список військовослужбовців роти, які 
проживають поза казармою; зразки форм одягу для ранкової фізичної 
зарядки; схема території, яка закріплена для прибирання; книги видачі 
зброї та боєприпасів, запису хворих, звільнених; комплект ключів від замків 
запалювання, люків бойових машин та дорожні листки на випадок тривоги – 
в опечатаній скриньці.  
7. Місце для метання ручних гранат – для відпрацювання першої та 
другої навчальних вправ з метання ручних гранат.  
8. Навчально-тренувальний комплекс, – це обмежена ділянка місцевості 
з розгорнутими навчальними місцями для практичних  занять і тренувань з 
основ військової справи. Ділянка вибирається  біля навчального закладу, її 
розміри визначаються шляхом моделювання. Наприклад, для занять з 
тактичної підготовки ділянка поділяється на смуги, в межах яких доведеться 
діяти навчальному підрозділу за навчальним завданням. 
9. Навчальне місце «Основи самозахисту», для навчання прийомам 
самозахисту в бою, що проводиться: – зі зброєю – на спеціальному 
майданчику із стацiонаpними і переносними макетами живої сили та 
мішенями, на обмеженій ділянці місцевості;   
– без збpої – на piвному тpав'яному майданчику, спецiально пiдготовленiй 
ямi з пiском та тиpсою або у  споpтивному залi (на килимi з матiв). 
10. Виносне навчальне обладнання, – це навчальні стрілецькі прилади, 
що  дозволяють викладачеві навчати стрільбі та виявляти помилки, що 
допускаються учнями. Вони звичайно включаються в комплект 
командирських ящиків (КЯ-56, КЯ-58, КЯ-73, КЯ-83). Окрім цих комплектів 
та іншого навчального обладнання, що поставляється, потребують 
виготовлення:  
– комплекти мішеней для підготовчих вправ стрільб;  
– комплект мішеней, тактичних знаків і позначок для тактико-стройових, 
тактичних занять і військової тактичної гри.  
11. Єдина смуга перешкод, призначена для подолання горизонтальних i    
вертикальних перешкод iндивiдуально і в складi пiдроздiлу, метання гранат 
на влучність. При відсутності смуги у навчальному закладі допускається 
проведення занять на мiсцевостi, дообладнанiй перешкодами i мішенями. 
Така місцевість повинна забезпечити подолання окремих природних, 
штучних перешкод (елементів смуги) висотою до 2 м різними способами 
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(стрибки, перелітання), рух по вузькій опорі на незначній висоті (до 1 м), 
вистрибування із заглиблень, інші прийоми і дії.                        
 

Єдина смуга перешкод 

1 – лiнiя початку смуги; 2 – дiлянка швидкiсного бiгу довжиною 20 м;  
3 – рiв шириною угорi 2, 2.5 i 3 м,  глибиною 1м; 4 – лабiринт довжиною 6 м, 
шириною – 2 м, висотою 1.1 м  (кiлькiсть проходiв – 10, ширина проходу – 
0.5 м); 5 – паркан  висотою – 2 м,  товщиною 0.25 м, з похилою дошкою 
довжиною 3.2 м, шириною 0.25 - 0.3 м; 6 – зруйнований мiст висотою 2 м, 
що складається з трьох вiдрiзкiв (прямокутних балок 0.2х0.2 м): перший 
довжиною 2 м,  другий – 3.8 м зі згином у 135  градусів (довжина вiд початку 
до згину – 1 м), третій – 3.8 м зі  згином 135 градусів (довжина вiд початку 
до згину 2.8 м), розриви мiж вiдрiзками балок 1 м на початку другого i 
третього вiдрiзкiв балок i в кiнцi перешкоди – вертикальнi драбини з трьома 
ступенями; 7 – зруйнована драбина шириною 2м (висота схiдцiв 0.8; 1.2; 1.5 
i 1.8 м, вiдстань мiж ними 1.2 м, бiля високого схiдця – нахилена драбина 
довжиною 2.3 м з чотирма схiдцями); 8 – стiнка висотою 1.1 м, шириною  
2.6 м i товщиною  0.4 м з двома проломами (нижнiй розмiром 1х0.4 м 
розташований на рiвнi землi, верхнiй розмiром 0.5х0.6 м на висотi 0.35м вiд 
землi з прилягаючою до неї площиною 1х2.6 м; 9 – колодязь i хiд 
сполучення (глибина колодязя 1.5 м, площа перетину вгорi 1х1 м; у заднiй 
стiнцi колодязя щiлина розмiром 1х0.5м, що сполучає колодязь з 
перекритим ходом сполучення глибиною 1.5 м, довжиною 8 м з одним 
згином;  вiдстань вiд колодязя до траншеї по прямiй – 6 м); 10 – траншея 
глибиною 1.5 м; 11 – бiгова дорiжка шириною 2 м. 
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4.2. ПЕРЕЛІК ПЛАКАТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ 
 ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» 

 
1. Державна і військова символіка. 
2. Основи  військового законодавства України. 
3. Складові сектору безпеки (загальна структура ЗСУ та інших військових 

формувань). 
4. Військові звання й знаки розрізнення. Зразки військової форми одягу. 
5. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю. Строї відділення. 
6. Вартова служба. 
7. Виконання вправ зі стрілецької зброї та заходи безпеки. 
8. Автомат Калашникова (АК74). 
9. Ручні осколкові гранати. 
10. Протитанкові і протипіхотні міни. 
11. Склад механізованого відділення та його озброєння. 
12. Танки і броньована техніка та боротьба з ними. 
13. Основні зразки озброєння та військової техніки ЗСУ. 
14. Військова топографія. Місцевість та її значення у бою. Орієнтування на 

місцевості. 
15. Вогнева позиція (обладнання та маскування). 
16. Цивільний захист та засоби ураження. 
17. Засоби і способи індивідуального захисту. 
18. Основи медичних знань і допомоги (додаток Ж). 
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4.3. ТАБЕЛЬ 
ОСНАЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УЧБОВИМ МАЙНОМ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
 

№ 
з/п 

Назва Одиниця 
виміру 

загальноосвітні 
навчальні 
заклади 

1. Протигаз фільтруючий шт.  

2. Протигаз дитячий - « -   

3. Респіратор - « -  

4. Протипилова маска з тканини ПТН - 
1 

- « -  

5. Протигаз (у розрізі) - « -  

6. Рентгенометр - « -  

7. Радіометр - « -  

8. Прилад хімічної розвідки - « -  

9. Захисний костюм ЗЗК - « -  

10. Захисний костюм Л-1 - « -  

11. Ноші санітарні - « -  

12. Сумки санітарні - « -  

13. Індивідуальний перев’язувальний 
пакет 

- « -  

14. Індивідуальний протихімічний пакет - « -  

15. Аптечка індивідуальна - « -  

16. Учбовий набір дегазуючих речовин компл.  

17. Плакати з цивільного захисту - « -  

 
Примітка: забезпечується  згідно заявок, поданих у відповідні штаби   

цивільного захисту  
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4.4. ТАБЕЛЬ 
МАЙНА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ОСНОВ МЕДИЧНИХ 

ЗНАНЬ І ДОПОМОГИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

№  
з/п 

Назва Одиниця 
виміру 

Кількість  
на школу 

Термін 
служби 

1. Аптечка індивідуальна шт. 10 2 роки 

2. Банки кровососні шт. 20 - « - 

3. Бинт марлевий 10 х 5 см шт. 20 1 рік 

4. Булавки безпечні шт. 20 - « - 

5. Вата гігроскопічна нестерильна 
в пачках по 500 г 

пачка 10 
- « - 

6. Вата компресна в пачках по 
100.0 г 

- « - 5 - « - 

7. Повітроводна трубка «рот у 
рот» 

шт. 1 Безтерміново  

8. Лійка скляна шт. 2 - « - 

9. Грілка шт. 1 - « - 

10. Джгут кровоспинний гумовий шт. 10 3 роки 

11. Шприци одноразові, 10 мл, з 
голками 

шт. 10 2 роки 

12. Індивідуальний 
перев’язувальний пакет 

шт. 10 1 рік 

13. Хусточка перев’язувальна шт. 20 2 роки 

14. Кровоспинний затискач прямий шт. 1 - « - 

15. Кухоль Есмарха з приладдям 
до нього 

компл. 1 Безтерміново 

16. Настойка йоду у флаконах фл. 1 1 рік 

17. Ножиці для перев’язувального 
матеріалу, прямі 

шт. 1 Безтерміново 

18. Нарукавна пов’язка 
(виготовляється учнями) 

шт. 10 1 рік 

19. Пов’язка мала стерильна шт. 10 1 рік 

20. Пов’язка велика стерильна шт. 10 1 рік 

21. Рушники шт. 1 2 роки 

22. Пінцет хірургічний шт. 1 Безтерміново 

23. Поїльник шт. 1 - « - 

24. Простирадло шт. 1 2 роки 

25. Хлорамін та інші деззасоби 
 

г 200 1 рік 

26. Шприц-тюбик (без 
наповнювача) 
 

шт. 10 2 роки 
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№  
з/п 

Назва Одиниця 
виміру 

Кількість  
на школу 

Термін 
служби 

27. Шинний матеріал (цупкі шмати 
картону, рейки і т. п. довжиною 
1,5 м, - 10 штук. І 70 – 90 см – 
20 штук, та інші підручні 
матеріали 

  

 

28. Комплект таблиць «Надання  
домедичної допомоги» 

компл. 1 Безтерміново 

29. Методичний посібник для 
викладача 

прим. 1 - « - 

30. Підручник з основ медичних 
знань 

- « - 1 - « - 

31. Відеофільми за тематикою 
програми 

- « - 5 – 6 - « - 

32. Література з військово-
патріотичного виховання   

- « - 8 – 10 Безтерміново 

33. Настанова з медичного 
забезпечення Сухопутних 
військ (з’єднання, частина, 
підрозділ) на воєнний час 

- « - 1 Безтерміново 

34. Санітарні ноші шт. 6 Безтерміново 

35. Муляжі для  відпрацьовування 
дій під час серцево-легеневої 
реанімації потерпілих 

шт. 1 5 років 
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5. БЕЗПЕКА ЗАНЯТЬ 
 

5.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТА   

 
 Безпека під час проведення занять з предмета забезпечується їх 
чіткою організацією, суворим дотриманням заходів безпеки, які 
визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними керівництвами та 
настановами.  
 Керівники навчальних закладів зобов’язані вживати заходів щодо 
попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні 
вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час 
здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних 
занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та добиватися їх 
суворого виконання. 
 Перед початком занять керівник навчального закладу зобов'язаний  
особисто впевнитись, що для цього створені безпечні умови, учні засвоїли 
вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання. 
 Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях 
несуть викладачі предмета. Вони зобов’язані: 
– вивчити з учнями вимоги безпеки під час проведення занять, прийняти 
заліки зі знання цих вимог та забезпечити постійний контроль за їх 
дотриманням; 
– перевірити справність озброєння, військової та іншої техніки, яка 
виводиться (вивозиться) на заняття, звернувши особливу увагу  на знання 
учнями правил поводження з ними; 
– перевірити справність та  припасування одягу (обмундирування), 
спорядження й засобів індивідуального захисту учнів з урахуванням пори 
року; 
– під час проведення занять на військовій техніці, з озброєнням, у лісистій 
місцевості, під час розташування табором та в інших пожежонебезпечних 
місцях вимагати від учнів суворого дотримання вимог пожежної безпеки; 
– визначати маршрути руху у пішому порядку (маршрути руху машин) та 
порядок пересування (перевезення) учнів до місць проведення занять; 
– на заняттях використовувати тільки технічно справне навчальне 
обладнання, зразки озброєння та військову техніку. 
 

5.2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 
 ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У КАБІНЕТІ  

 
 Безпека учнів під час занять у кабінеті предмета  забезпечується 
постійним і неухильним дотриманням планів проведення занять, грамотною 
експлуатацією обладнання кабінету, а також визначених викладачем 
заходів безпеки. 
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 До роботи з проекційною та відеоапаратурою, іншими апаратними 
засобами допускаються лише викладач та учні, які мають відповідні 
навички роботи з нею. 
 На заняттях зі зброєю – перевіряти її справність, переконатися у 
відсутності гострих задирок, заклинень та інших причин травматизму учнів. 
Обов’язково перевіряти зброю на розрядженість. 
 Забороняється проводити заняття з електрообладнанням без 
вентиляції, встановлення захисних загороджень і протипожежного 
обладнання та якщо учні не склали залік з правил електробезпеки. 
Вимагати особливої обережності в роботі з бензином, антифризом та 
іншими речовинами, які легко займаються чи є  отруйними речовинами, а 
також під час роботи з індикаторними трубками військового приладу 
хімічної розвідки.  Не допускати миття рук, деталей та одягу етилованим 
бензином. 
 У випадку проведення в кабінеті вправ початкових стрільб з 
пневматичної гвинтівки дотримуватися вимог безпеки для стрільби у 
стрілецькому тирі. 

5.3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НА МІСЦЕВОСТІ 

 
 Місцевість для занять обмежується. Обмежена ділянка місцевості 
доводиться до тих, хто навчається, при необхідності та за умов виконання 
вправ її межі позначаються попереджувальними знаками (позначками).  
 Використання холостих патронів на заняттях дозволяється тільки 
військовослужбовцям і викладачу предмета. Стрільбу холостими 
патронами дозволяється вести тільки з бойової зброї. 
 Метання навчальних гранат дозволяється, коли в радіусі не менше 
100 м від рубежу метання відсутні люди та об’єкти, що підлягають 
небезпеці.   Категорично забороняється: 
- брати в руки  вибухонебезпечні  предмети; 
- використовувати бойові патрони на тактичних заняттях; 
- проводити імітаційну стрільбу різного виду патронами з навчальної  і 
саморобної зброї. 
 Виявлені в учнів вибухонебезпечні предмети підлягають негайному 
вилученню.  

5.4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СТРІЛЬБ У СТРІЛЕЦЬКОМУ ТИРІ  

 
 До навчальних стрільб у стрілецькому тирі допускаються учні, які 
пройшли інструктаж з вимог безпеки під час стрільб та склали заліки, 
результати яких зафіксовано у журналі, знають матеріальну частину зброї 
та можуть нею користуватися.  
 Під час навчальних стрільб у стрілецькому тирі потрібно 
дотримуватись наступних правил поведінки та вимог безпеки:  
– без дозволу керівника учні не повинні: заходити до приміщення тиру; 
брати до рук зброю; виносити боєприпаси та зброю з приміщення тиру; 
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заряджати та розряджати зброю; проводити підготовку до стрільби 
(прицілюватися); проводити стрільбу. 
 Забороняється:  
– перебування учнів у приміщенні стрілецького  тиру без викладача 

предмета   або керівника стрілецького гуртка (далі – керівник);  
– спрямовувати зброю в бік від мішеней, наводити її на людей; 
– брати зброю чи підходити до неї без команди.  
 Вимоги безпеки перед початком навчальних стрільб у 
стрілецькому тирі 
 Перед початком навчальних стрільб керівник повинен перевірити: 
– знання учнями вимог безпеки при стрільбі; 
– справність зброї, наявність боєприпасів та мішеней; 
– стан приміщення стрілецького тиру, стан освітлення та обладнання. 
 Керівник повинен забезпечити належну поведінку і безпеку учнів на 
вихідному рубежі та безпечне проведення стрільб на вогневому рубежі. 
 Вимоги безпеки під час проведення навчальних стрільб 
 У приміщенні стрілецького тиру можуть знаходитися тільки учні, зазна-
чені у списку допущених до стрільб. 
 На вихідному рубежі керівник роздає учням визначену кількість 
набоїв. Учні доповідають керівникові про їх отримання та чекають 
подальших команд. Учні підходять до зброї тільки після команди керівника 
«На вогневий рубіж кроком руш». Після команди керівника «Заряджай» учні 
самостійно заряджають зброю та доповідають керівникові про свою 
готовність. Учні проводять стрільбу тільки після команди керівника «По 
мішенях – вогонь». Після закінчення стрільб учні самостійно розряджають 
зброю і доповідають керівнику про їх закінчення. Керівник повинен оглянути 
зброю кожного учня, який закінчив стрільбу. Тільки після того, як усі учні 
повідомлять про закінчення стрільб, керівник дає команду «До мішеней 
кроком – руш» та разом з учням підходить до мішеней, де проводиться 
аналіз результатів стрільби кожного учня. 
  Вимоги безпеки після закінчення навчальних стрільб 
 Після закінчення стрільб керівник разом з командиром навчального 
взводу або старостою стрілецького гуртка переносять зброю у спеціально 
відведене місце, де проводять її огляд, чищення та змащування. Почищена 
зброя під наглядом керівника переноситься до кімнати її зберігання.  
У журналах «Обліку відвідування» та «Обліку видачі боєприпасів» керівник 
робить відповідні записи. 
  Вимоги безпеки у разі виникнення надзвичайної ситуації 
 У разі виникнення надзвичайної ситуації керівник негайно припиняє 
стрільби та виводить учнів з приміщення стрілецького тиру. 
 Потерпілим надається перша долікарська медична допомога, 
викликається швидка медична допомога та інформується адміністрація 
навчального закладу про виникнення надзвичайної ситуації. 
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5.5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  
СТРІЛЬБ НА ВІЙСЬКОВОМУ СТРІЛЬБИЩІ 

 
 Безпека під час стрільби досягається чіткою організацією стрільб, 
точним дотриманням правил та вимог безпеки, високою дисциплінованістю 
всіх військовослужбовців. 
 На кожній директрисі (військовому стрільбищі) з урахуванням 
особливостей та місцевих умов розробляється і вивішується на 
командному пункті та на дільничних пунктах управління інструкція з вимог 
безпеки, яку повинен твердо знати особовий склад підрозділів, що 
виводяться на стрільбу. 
 Учні, які не засвоїли правила та вимоги безпеки, до стрільби та її 
обслуговування не допускаються. 
 Кожний учень повинен беззаперечно та точно виконувати всі правила 
та вимоги безпеки під час стрільби. 
 Викладачі предмета відповідають за точне виконання встановлених 
правил та вимог безпеки підпорядкованими учнями. 
 Для забезпечення безпеки перед кожною стрільбою виставляється 
оточення. 
 Пересування на полігоні дозволяється лише по дорогах та в районах, 
які позначені начальником полігона. 
 Забороняється заходити (заїжджати) на ділянки, де є снаряди, міни, 
бомби, вибухові речовини. Ці ділянки є забороненими зонами з 
відповідними попереджувальними  написами. 
 Забороняється торкатися снарядів, мін, бомб, вибухових речовин, які 
не розірвалися, та предметів імітаційного обладнання. Кожний снаряд, міну, 
бомбу, заряд вибухової речовини, що не розірвалися, відразу ж після 
виявлення необхідно позначити покажчиком з попереджувальним написом 
та повідомити начальника  полігона. 
 З метою контролю за безпекою стрільби та діями учнів, що стріляють, 
а також своєчасного попередження про появу людей, тварин і транспортних 
засобів на мішеневих полях або у небезпечних зонах місцевості, виявлення 
вибухів і місць падіння снарядів, що не розірвалися, організовується 
спостереження. Спостерігачі забезпечуються оптичними приладами 
(біноклями, стереотрубами) та планшетами. Кількість спостерігачів 
визначається керівником стрільби на ділянці для надійного забезпечення 
спостереження.   
 Дозвіл на відкриття вогню на директрисі (військовому стрільбищі) дає 
старший керівник стрільби. Ведення вогню дозволяється тільки після 
підняття на всіх ділянках та командному пункті червоних прапорів ВСП. 
 Стрільба негайно припиняється за командою керівника або 
самостійно кожним стріляючим у разі: 

– появи людей, тварин і машин на мішеневому полі, низьколітних 
апаратів, вертольотів над районом стрільби; 
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– падіння снарядів (гранат) за межами безпечної зони або поблизу 
бліндажа, у якому перебувають люди, та втрати зв’язку з 
бліндажем; 

– доповіді або подання встановленого сигналу з поста оточення про 
небезпеку продовження стрільби; 

– підняття білого прапора (ВСП, ліхтарів) на  командному пункті; 
– виникнення пожежі на мішеневому полі та на території полігона; 
– втрати орієнтування тими, хто стріляє; 

 Для негайного припинення вогню тими, хто стріляє подається сигнал 
«Відбій», а також подається команда: «Стій! Припинити вогонь» та 
виставляється білий прапор (ВСП, ліхтар) замість червоного. За командою 
«Стій! Припинити вогонь» ті, хто стріляє, припиняють вогонь. Зброю 
розряджають. Зброю дозволяється заряджати тільки на рубежі відкриття 
вогню. У вихідне положення  стріляючі повертаються тільки за командою 
керівника. 
 Категорично забороняється: 

– заряджати зброю бойовими та холостими набоями, а також 
бойовими та інертними гранатами до сигналу «Вогонь» (команди 
керівника, командира); 

– направляти зброю на людей, у бік або в тил стрільбища 
незалежно від того, заряджена вона чи ні; 

– відкривати та вести вогонь: з несправної зброї, несправними 
боєприпасами або боєприпасами, які не передбачені таблицями 
стрільби для цієї системи; за межі небезпечних напрямків 
стрільби;  

– при піднятому білому прапорі на командному (дільничному) 
пункті та укриттях (бліндажах): по бліндажах, незалежно від того, 
перебувають у них люди чи ні, а також по інших спорудах 
(вишках, тригонометричних пунктах та декоративному 
обладнанню);   

– у разі втрати зв’язку з керівником стрільби;  
– залишати де б то не було заряджену зброю або  передавати її 

іншим особам; залишати на вогневій позиції (місці для стрільби) 
індивідуальну зброю без команди  керівника стрільби. 
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6. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ 

ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»  
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Навчально-методичне забезпечення вчителів предмета «Захист 

Вітчизни» зазначено в Переліках навчальних програм, підручниках та 
навчально-методичних посібниках, розміщених на офіційному веб-сайті 
Міністерства освіти і науки України. Навчальний предмет «Захист Вітчизни» 
викладається у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів 
відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних 
закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і 
науки України від 29.05.2014 № 657. На вивчення предмета в  
2015-2016 навчальному році передбачено: у класах із військово-
спортивним профілем навчання – 2 години на тиждень; у класах усіх інших 
напрямів – 1,5 години на тиждень. Кількість годин може бути збільшена за 
рахунок варіативної складової навчального плану. 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України ві 27.10.2014 
№ 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641 
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 
молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-
патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» 
доопрацьовано навчальну програму предмета «Захист Вітчизни», 
розширено зміст окремих розділів та забезпечено практичну спрямованість 
навчальної програми. 

Урок, як основна організаційна форма предмета «Захист Вітчизни» 
починається із шикування, виконання Гімну України, перевірки готовності 
учнів до уроку і тренування за тематикою уроку протягом 3-5 хвилин. На 
заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою 
підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями 
Збройних Сил України. 

Зміст програмового матеріалу в навчальній програмі «Захист 
Вітчизни», залежно від матеріальної бази навчального закладу, може бути 
відкореговано на 20% у межах розділу. Послідовність вивчення тем учитель 
може коригувати самостійно. 

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» юнаками та дівчатами 
проводиться окремо (відповідно до листа-роз'яснення Міністерства освіти і 
науки України від 09.10.2002 № 1/9-444 «Щодо здійснення окремого 
вивчення допризовної та медично-санітарної підготовки юнаками і 
дівчатами»). Навчальний предмет при цьому в обох випадках називається 
«Захист Вітчизни» з уточненням («Основи медичних знань» для дівчат). 

Разом з тим, дівчата, за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, 
опікунів або піклувальників) та відповідно до рішення педагогічної ради 
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навчального закладу, можуть навчатися за програмою для юнаків. Юнаки, 
які за станом здоров'я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння 
основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат 
«Основи медичних знань». 

Юнаки вивчають такі розділи: Збройні сили України на захисті 
Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева 
підготовка; статут Збройних сил України; стройова підготовка; військова 
топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; 
основи цивільного захисту. 

Дівчата – основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право 
про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; 
надання першої медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях хворим та 
догляд за ними. 

Розділ предмета «Основи цивільного захисту» для групи юнаків і для 
групи дівчат є спільним. 

Практичне закріплення теоретичного матеріалу із розділу «Основи 
цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної 
оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах. 

З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів 
наприкінці навчального року проводяться навчально-польові заняття 
(збори), у тому числі з використанням навчально-методичної бази 
військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, 
військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих 
таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки 
тощо. Їх організація і проведення планується керівником навчального 
закладу відповідно до діючих вимог. 

Для більш ефективної організації навчально-польових зборів 
управліннями (відділами) освіти спільно з військовими комісаріатами 
визначають школи, на базі яких проводитимуться заняття, із залученням до 
них учнів інших шкіл, об'єднавши їх у навчальні загони й відділення. 

Стрільба зі стрілецької зброї та малокаліберної гвинтівки проводиться 
на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах за планами військових 
комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону 
(командиром військової частини, начальником вищого навчального 
закладу), керівником навчального закладу та представником районних та 
міських  військових комісаріатів.  

Керівники навчальних закладів зобов’язані вживати заходів щодо 
попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні 
вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час 
здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних 
занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та досягати  їх 
суворого виконання (додатки З, К, Л). 
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Перед початком занять керівник навчального закладу зобов'язаний  
особисто впевнитися, що для занять створені безпечні умови, учні засвоїли 
вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання. 

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях 
покладено на вчителів предмета «Захист Вітчизни». 

З метою підвищення протимінної безпеки населення та дітей 
сплановано в загальноосвітніх навчальних закладах цикл уроків та 
виховних заходів, присвячених поводженню учнів з вибухонебезпечними 
предметами (лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014  
№ 1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань 
протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних 
закладах»). 

Зазначені заходи проведено для всіх категорій учнів на уроках з 
предметів «Фізична культура», «Захист Вітчизни» та виховних годинах у 
загальноосвітніх навчальних закладах. Проведення уроків здійснено з 
використанням відеоматеріалів з питань протимінної безпеки для дітей, що 
розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій, ОБСЄ, ЮНІСЕФ 
та отримали статус соціальної реклами від Національної Ради з питань 
телебачення та радіомовлення. З цими матеріалами можна ознайомитись в 
Інтернеті за посиланнями: 

 https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/Mines.mp4; 
https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.
08.14.avi; https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.
08.14.mp4     

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством    
до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних 
програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на 
офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua). 

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом 
Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у 
програмах.  Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель 
вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його 
методику навчання. Також залишаються актуальними методичні 
рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і 
вивчення базових дисциплін попередніх років.  

Програма (http://iitzo.gov.ua/serednyaosvita- navchalni-prohramy/). 
Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН України 
(http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в 
Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років. Під 
час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні 
фахові видання:  загальнодержавний методично-інформаційний журнал 
«Основи Захисту Вітчизни» та  журнал «Оборонний вісник». 

Зокрема журнал «Оборонний вісник» – друковане щомісячне видання 
Центру воєнної політики та політики безпеки (ЦВППБ), що містить широкий 
спектр інформації військової сфери, яка може використовуватися 

https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/Mines.mp4
https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.08.14.avi
https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.08.14.avi
https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4
https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4
http://www.mon.gov.ua/
http://iitzo.gov.ua/serednyaosvita-%20navchalni-prohramy/
http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations
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вчителями і учнями загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки 
та проведення уроків з предмета «Захист Вітчизни».  

Особливістю видання є поєднання інформаційних, аналітичних 
матеріалів, новин сектору безпеки і оборони України та за військові 
структури (формування) провідних країн світу.  

Допоміжним матеріалом для вчителів буде тематичний розділ з 
вичерпною, підготовленою профільними фахівцями інформацією, в обсягах 
та змістом навчального матеріалу та періодичністю відповідно до річного  
тематичного плану.  Розділ журналу «Мій погляд», Internet-сторінка сайту 
ЦВППБ (www.defpol.org.ua) та електронна адреса (е-mail: 
info@defpol.org.ua) відкрита для налагодження зворотного зв’язку з 
аудиторією читачів, обговорення з ними проблемних питань та висвітлення 
досвіду з питань організації військово-патріотичного виховання, а також для 
надання відповідей, що виникатимуть під час підготовки до проведення та 
викладання предмета «Захист Вітчизни». 

http://www.defpol.org.ua/
mailto:info@defpol.org.ua
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7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВИХ НАВЧАНЬ (ЗБОРІВ)   

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки  України  
від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом МОН України  
від 29.05.2014 № 657 затверджено навчальний план предмета «Захист 
Вітчизни», яким передбачено проведення навчально-польових занять 
(зборів), з метою практичного закріплення знань, умінь та навичок учнів. 
Навчально-польові заняття (збори) проводяться наприкінці навчального 
року.   
 Для ефективної організації навчально-польових зборів рекомендуємо 
вчителям предмета «Захист Вітчизни», спільно з військовими комісаріатами 
та органами управління освітою: 
– визначити загальноосвітні навчальні заклади, на базі яких 

проводитимуться заняття;  
– об’єднати учнів у  навчальні загони й відділення, залучивши до них учнів 

з інших шкіл; 
– використати  навчально-методичну базу військових частин, військових   

комісаріатів, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, базових 
навчальних закладів, центрів допризовної підготовки. 

 Учителям предмета «Захист Вітчизни», спільно з військовим 
комісаріатом, на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону 
(командиром військової частини) органами управління освітою і керівником 
навчального закладу, стрільби зі стрілецької зброї, у тому числі з 
малокаліберної гвинтівки, провести:  
– на відповідно обладнаних стрільбищах; 
– у тирах. 
 Учителям предмета «Захист Вітчизни», спільно з керівниками 
загальноосвітніх навчальних закладів: 
– спланувати організацію і проведення навчально-польових занять 

(зборів) відповідно до діючих вимог;  
– вжити заходів щодо попередження загибелі та травмування учнів;  
– встановити необхідні вимоги безпеки: під час роботи з військовою 

технікою; під час здійснення маршу в район занять; стрільб; спеціальних 
занять і робіт; 

– своєчасно доводити ці вимоги до учнів; 
– досягати їх суворого виконання. 
 Учителям предмета «Захист Вітчизни», перед початком занять, 
особисто впевнитися:   
– у безпечності створених умов,  
– у засвоєнні   учнями  вимог безпеки;  
– у сформованості достатніх практичних навичок щодо їх виконання.  
 Відповідно до навчальної програми предмета «Захист Вітчизни» (для 
загальноосвітніх навчальних закладів)  Міністерства освіти і науки  України,  
рекомендуємо вчителям предмета «Захист Вітчизни» на навчально-
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польових заняттях (зборах) практично закріпити знання, уміння та навички 
учнів з таких розділів навчальної  програми: вогнева підготовка, тактична 
підготовка, озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу), 
прикладна фізична підготовка, основи медичних знань і допомоги; 
контролювати дотримання учнями вимог правил безпеки під час 
проведення військово-польових зборів. 
 Рекомендуємо практичні заняття з розділу «Вогнева підготовка» 
спрямувати на  оволодіння учнями прийомам та правилам стрільби зі 
стрілецької зброї; удосконалення та закріплення знань учнів з будови 
автомата; формування знань та практичних навичок у застосуванні зброї 
для ураження цілей різними способами під час вивчення прийомів і правил 
стрільби учням. Головну увагу під час тренування в одноманітності 
прицілювання, вирішенні завдань на визначення прицілу і точки 
прицілювання,  звертати на навчання учнів виявленню цілей та визначення 
дальності до них, коректування стрільби. 
 Зосереджуємо  увагу, що вогневі тренування і стрільби проводяться, 
як правило, у стрілковому тирі, на військовому стрільбищі.  
 Звертаємо увагу, що виконання початкової вправи стрільби з 
автоматичної зброї і вправи бойових стрільб під час навчально-польових 
занять (зборів) вимагає дотримання правил безпеки під час стрільби. На 
вогневих тренуваннях рекомендуємо ознайомити учнів з правилами та 
нормативами стрільби, сформувати навички стрільби, навчити їх 
вирішувати вогневі завдання та тренувати  у спостереженні за полем бою,  
навчити виявляти цілі і визначати дальності до них. У ході цих тренувань 
сформувати і удосконалити в учнів первинні навички із вогневої підготовки. 
 Нагадуємо, що отримані учнями оцінки за виконання вправ стрільб 
враховуються під час тематичного оцінювання, а оцінка за виконання 
вправи бойових стрільб із автомата не впливає на загальний бал учня з 
предмета. 
 По завершенню навчання учні обґрунтовують основні правила 
стрільби; виконують вправи стрільби передбачених програмою: нормативи 
з вогневої підготовки та початкову вправу стрільби з автомата бойовими 
патронами.  
 Рекомендуємо практичні заняття з тактичної  підготовки спрямувати 
на оволодіння учнями  прийомами і способами дій солдата в бою, 
удосконалення дії  солдата у складі відділення  в основних видах бою: дії 
солдата в обороні (вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та 
маскування); дії з початком вогневої підготовки (відбиття атаки танків і 
піхоти); способи боротьби з авіацією противника; дії під час застосування 
зброї масового ураження; дії солдата у наступі (похідний і бойовий  порядок 
механізованого відділення); висування на рубіж атаки (атака з подоланням 
мінно-вибухових та інших перешкод; подолання ділянки місцевості з 
радіоактивним зараженням). Отримання знання  про дії розвідувального 
дозору; дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, 
загороджень, мостів, різних перешкод; дії в засаді.  
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 Головну увагу на практичних заняттях пропонуємо зосередити на 
оволодіння учнями прийомами і способами дій солдата в бою, 
удосконалення дії солдата у складі відділення в основних видах бою. 
 Нагадуємо, що на практичних (тактико-стройових, тактичних) заняттях 
основним із практичних методів навчання є вправа (тренування) з 
виконання прийомів і способів дій.  
 Рекомендуємо на практичних заняттях і під час військово-тактичної 
гри  створювати ситуації, що вимагатимуть від учнів прийняття рішень з 
дотримання кодексу поведінки учасниками бойових дій. Надавати додаткові 
можливості  учням отримати практичні навички і поглибити теоретичні 
знання щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права. У ході 
тактичних дій створювати екстремальні та стресові ситуації за рахунок 
обмеження часу на виконання та ускладнення нормативних завдань, 
несподіваної постановки ввідних та інше. Саме така тактична підготовка 
сприятиме морально-психологічній готовності молоді до військової 
діяльності.  
 Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини 
(підрозділом), їх призначенням,  тактико-технічними  характеристиками 
рекомендуємо  проводити у військовій частині. При неможливості 
проведення  уроку у військовій частині, пропонуємо інші варіанти: 
ознайомити  учнів з роботою призовного пункту у районному військовому 
комісаріаті,  або відвідати  місця бойової слави. 
 За результатами навчання учні повинні:  володіти  знаннями про 
завдання та озброєння механізованого відділення; уміти характеризувати 
дії механізованого відділення в обороні, наступі та в розвідувальному 
дозорі; знати дії солдат із початком вогневої підготовки в обороні та під час 
застосування зброї масового ураження; володіти  способами подолання 
місцевості з уражувальними факторами, з мінно-вибуховими 
загородженнями та  дотримуватися  при цьому правил безпеки; уміти 
виконувати  дії по обладнанню та маскуванню вогневої позиції, веденню 
спостереження та пересуванні на місцевості у складі підрозділу, уміти  
оглянути  місцевість та місцеві предмети. 
 З розділу прикладної фізичної підготовки на військово-польові збори 
винесена тема «Прискорене пересування та подолання перешкод». 
Зазначена тема сприяє розвитку основних фізичних якостей учнів, виявляє 
витривалість їх під час бігу по пересічній місцевості (до 1500 м) та 
подоланню смуги перешкод. Для забезпечення високої ефективності 
заняття рекомендуємо організувати виконання  вправ усіма учнями 
одночасно.  
 Нагадуємо, що контрольні вправи складають тільки учні основної 
медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на 
погане самопочуття та стан здоров’я. 
 Звертаємо увагу на необхідність вжиття всіх заходів з попередження 
травматизму в процесі фізичної підготовки. Унеможливити та попередити 
травматизм серед учнів можна  чіткою організацією занять,  високою 
дисциплінованістю учнів, оволодіння ними прийомів страхування та 
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самострахування, систематичним контролем за дотриманням встановлених 
правил і заходів безпеки з боку учителя (додаток М).  
 За результатами занять з даної теми учні характеризують особливості 
бігу, подолання горизонтальних і вертикальних перешкод; оволодівають 
навиками подолання перешкод різними способами; виявляють витривалість 
під час бігу по пересічній місцевості та подоланні смуги перешкод. 
 З розділу «Основи медичних знань і допомоги на військово-польових 
зборах»  опрацьовуються вправи зупинки кровотечі з ран шиї, тулуба, 
кінцівок в умовах бойових дій та транспортування пораненого одною та 
двома особами в положенні лежачи та стоячи.   
 Рекомендуємо головну увагу  звернути на набуття учнями практичних 
навичок надання долікарської допомоги пораненим, навчання 
користуванню індивідуальними засобами медичного захисту,  а також 
навчання практичним навичкам з рятування та збереження життя людини. 
 По завершенню навчання учні з теми «Основи медичних знань і 
допомоги на військово-польових зборах»  повинні набути навички 
проводити зупинку кровотечі з ран верхньої та нижньої кінцівок в умовах 
бойових дій; проводити транспортування в положенні лежачи (стоячи), 
двома особами;  навичками зупинки кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок. 

 Пропонуємо завершальний етап навчання наприкінці військово-
польових занять  провести як військово-польове свято.  
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8. МОДЕЛЬ (ТЕКСТОВА)  СТРУКТУРИ УРОКУ  
ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» 

 
Навчальний процес з предмета будується в загальноосвітніх 

навчальних закладах на основі сучасних досягнень педагогічної й 
військово-педагогічної науки та її складової дидактики.  
 При визначенні організаційних форм навчання за головне ставиться 
принцип оптимального поєднання різноманітних форм і методів з 
пріоритетом активних форм навчання й самостійної роботи учнів. Головним 
тут має бути їх результативність, яка визначається сформованістю якості 
знань, умінь і навичок, визначених державними вимогами до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів, відповідно до змісту навчального 
матеріалу. Формування компетентностей учнів на уроках повинно 
здійснюватися за допомогою відтворення академічних знань, вправлених 
учнями у вміння і навички виконувати завдання у нестандартних ситуаціях.  

Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист 
Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів є урок, що 
проводиться вчителем згідно з календарно-тематичним плануванням та 
навчальним планом, складеними відповідно до навчальної програми. 

Урок доцільно проводити в такій послідовності його структурних 
складових: 

І. Вступна частина (до 10 хв): шикування; привітання; виконання 
Гімну України; перевірка готовності, доповідь командира відділення про 
готовність; доведення заходів безпеки на занятті до учнів; перевірка зброї 
на розрядження (при її наявності); тренування; перевірка домашнього 
завдання, проведення опитування; мотивація; оголошення теми та 
навчально-виховної мети заняття. 

Організація заняття: оголошення навчальних місць та керівників на 
навчальних місцях; висування по навчальним місцям. 

ІІ. Основна частина (до 30 хв): актуалізація опорних знань; 
навчальне питання (навчальне місце № 1) до 10 хв; навчальне питання 
(навчальне місце № 2) до 10 хв; навчальне питання (навчальне місце № 3) 
до 10 хв. 

ІІІ. Заключна частина (до 5 хв): шикування особового складу, 
перевірка зброї, майна; нагадування теми та навчально-виховної мети, 
ступеня її досягнення; оцінювання взводу (класу) у цілому та виставлення 
індивідуальних оцінок кожному учню; домашне завдання: прочитати…, 
вивчити…, записати…, замалювати…; закінчення уроку. 

Обов’язкова форма одягу для вчителя (викладача), під час проведення 
занять з предмета «Захист Вітчизни» – військова форма Збройних Сил 
України. 
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9. ОСНОВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ, ПРИЙОМИ  
ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ 

ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» 
 

 Форма організації навчання – зовнішній вияв узгодженої діяльності 
вчителя та учнів, яка здійснюється в певному порядку та режимі. Форми 
навчання відображають організаційний аспект навчального процесу й 
складають його організаційну структуру. Форми навчання повинні 
забезпечувати найбільш ефективне виконання навчальних завдань, які 
передбачаються програмою предмета. Під час організації навчання 
застосовуються такі форми проведення занять: теоретичні, практичні, 
комплексні, контрольні та гра на місцевості. 

Урок починається із шикування, виконання Гімну України, перевірки 
готовності учнів до уроку і тренування за тематикою уроку протягом  
3-5 хвилин. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між 
собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями 
Збройних Сил України. 

Теоретичні заняття проводяться переважно у формі розповіді чи 
бесіди з використанням дидактичного матеріалу та технічних засобів 
навчання. На цих заняттях розглядаються поняття, визначення, основні 
положення теми, аналізуються літературні джерела, вимоги статутів 
Збройних сил України, даються поради й рекомендації щодо 
використання набутих знань. 

Практичні заняття передбачають формування навичок у процесі 
здобування, закріплення та контролю знань. Вони проводяться після 
вивчення уже відомого учням матеріалу. 

Комплексні заняття передбачають логічно послідовне виконання 
прийомів, дій, нормативів, завдань із різних розділів програми на одному 
занятті (у комплексі). Вони проводяться з метою закріплення й 
удосконалення вмінь та навичок, сприяють формуванню готовності до дій в 
екстремальних умовах й обов'язково передбачають виконання нормативів 
та дій у вигляді ігрової ситуації, естафети та змагання. 

Гра на місцевості організовується під час проведення навчально-
польових зборів, це комплекс завдань, які виконуються в умовах 
тактичної обстановки, що вимагає від учнів напруження фізичних сил, 
моральної й психологічної стійкості. Проводиться після здобуття знань на 
теоретичних і практичних заняттях. 

Контрольні заняття застосовуються для визначення рівня знань 
і практичних навичок учнів із виставленням їм підсумкової оцінки. 
Заняття проводяться на завершальному етапі навчання під час 
навчально-польових зборів. 

Метод – (шлях до чого-небудь) означає спосіб діяльності, 
спрямованої на досягнення певної мети. 

Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємної діяльності 
вчителя та школярів, спрямованої на вирішення завдань, спрямованих 
на формування в учнів високих морально-бойових і психологічних 
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якостей, розвиток їхніх здібностей в оволодінні військовою справою. 
Методи органічно поєднують викладання, навчання, керівництво 
пізнавальною діяльністю й чітко визначають функції вчителів та учнів. 

Методи навчання поділяються на усні (словесні), наочні й практичні. 
Усні (словесні) методи навчання 

Усне навчання застосовується переважно при викладанні нового 
матеріалу. 

Розповідь –  це короткий, образний виклад навчального матеріалу, 
що містить переважно фактичні дані. Під час розповіді використовуються 
такі прийоми: оповідання (логічно послідовне викладення матеріалу), опис 
(словесна передача зовнішнього вигляду та будови озброєння й бойової 
техніки, ходу сполучення), міркування (логічно послідовний хід думок, 
висновків). 

Шкільна лекція – розгорнуте теоретичне повідомлення, аналіз 
викладеного матеріалу. Вона триваліша за розповідь, відрізняється 
послідовністю та повнотою викладу, залученням додаткового матеріалу, 
зв'язку із сучасністю. Цей метод застосовується для проведення лише 
вступного уроку на початку навчання. Основні вимоги до лекції – 
переконливість матеріалу та її доступність. 

Пояснення – це метод, основним завданням якого є виявлення 
причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей. Пояснення має бути 
переконливим і доказовим, має спиратися на глибокі знання навчального 
матеріалу вчителем, на систематизовані й дидактично відпрацьовані 
факти й приклади, бути логічним, послідовним і поєднуватися з іншими 
методами навчання. 

Бесіда – метод навчання у формі діалогу вчителя з учнями або у 
формі запитань і відповідей. Учитель завчасно розробляє систему 
запитань, чітко їх формулює, стежить, щоб вони були посильними для 
учнів, водночас не підказували прямої відповіді та не дозволяли б 
обмежуватися односкладними відповідями «так» і «ні». Ставляться 
запитання одразу до всіх і дається час, щоб їх обміркувати. Запитувати 
слід тих учнів, які виявили бажання відповісти, але 
все ж таки треба залучати до відповіді й пасивних учнів. Оцінюючи  знання 
учнів, доцільно зробити короткий аналіз відповідей на запитання, 
обов'язково звернути увагу на позитивні та негативні моменти. 

Наочні методи навчання 
Наочні методи навчання є засобами практичної реалізації принципу 

наочності навчання. Основними наочними методами, що 
використовуються під час проведення занять із предмета «Захист 
Вітчизни» є показ і демонстрація. 

Показ – сукупність дій, за допомогою яких в учнів створюється 
наочний образ виконання вправи чи прийому. Цей метод застосовується 
під час навчання різних розділів програми і є найбільш ефективним 
засобом навчання у випадках вивчення дисциплін практичного характеру. 

Демонстрація – метод наочності, при якому в навчальному процесі 
використовуються різні засоби образотворчої, графічної та об'ємної 
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наочності, а також зразки зброї, техніки, приладів та іншого наочного 
приладдя. 

Практичні методи 

Практичні методи застосовуються для формування в учнів 
практичних умінь і навичок. 
Основними з практичних методів є: 

Вправа – це кількаразове усвідомлене повторення певних прийомів 
та дій із метою вироблення та удосконалення вмінь і навичок. 

За своїм характером вправи поділяються на три етапи: початковий, 
проміжний і заключний. На першому етапі прищеплюються вміння й 
навички правильного виконання дії чи прийому. На другому етапі якість 
виконання об'єднується із часовим нормативом. На заключному етапі 
виконання дії доводяться до автоматизму. 

Вправи в навчальному процесі мають важливе значення й для 
виховання учнів. Вони формують у школярів. високі морально-бойові та 
психологічні якості: високу дисципліну, ретельність, уважність, 
відповідальність, сміливість, наполегливість, ініціативність, кмітливість та 
ін., що необхідні для майбутнього захисника Вітчизни. 

Тренування – різновид вправи. Воно призначене для закріплення 
та удосконалення вже сформованих умінь та навичок. Тренування 
проводяться після вивчення прийому або дії на заключному етапі 
навчання, яке забезпечує високу швидкість і точність дій. 

Самостійна робота учнів – необхідний елемент навчального 
процесу. Без самостійної роботи неможливо розраховувати на міцне та 
глибоке засвоєння навчального матеріалу. 

Велика роль у підвищенні якості самостійної роботи належить її 
організації, визначенню обсягу завдання, контролю й наданню вчителем 
допомоги учням. 

У сучасних умовах одним з актуальних завдань є підвищення 
ефективності навчального процесу. Тому на основі досвіду вчителів-
методистів, що викладають предмет «Захист Вітчизни» широкого 
розповсюдження набули такі ефективні методи: програмоване навчання, 
ситуативно-рольовий та проблемний метод, метод по етапного 
формування знань, умінь і навичок, навчання за опорними конспектами, 
змагальний метод тощо. 

Метод програмованого навчання 
Метод програмованого навчання передбачає раціональний розподіл 

навчального матеріалу на частини, а також безперервне отримання 
вчителем інформації з місць. Для цього доцільно використовувати 
підготовлений комп'ютерний клас та програмне забезпечення (програми 
розбирання автомату, виконання практичних стрільб, рішення вогневих 
задач тощо). Цей метод дає змогу видавати навчальний матеріал у 
найбільш доцільній послідовності та оптимальному обсязі. 

Під час організації навчання застосовуються такі форми 
проведення занять: теоретичні, практичні, комплексні, контрольні та гра 
на місцевості. 
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Створення під час заняття проблемної ситуації підвищує інтерес учнів 
до навчального матеріалу й таким чином сприяє активізації їхньої 
розумової діяльності.  

Метод поетапного формування знань, умінь та навичок 
Полягає в застосуванні на заняттях зразкових схем дій або  

навчально-тренувальних карток (НТК), креслень, текстових вказівок, 
фото, операцій тощо, які відображають логіку та послідовність практичної 
роботи (наприклад, накладання тугих пов'язок на частини тіла). 
Користуючись ними, учні виконують завдання, діючи спочатку в 
повільному темпі. Навчальні завдання обов'язково відпрацьовуються за 
командою вчителя. 

Метод навчання за опорними конспектами 
 Полягає у тому, що навчальний матеріал подається учням за 

допомогою конспектів, графіків та схем (види вогню та маневру). 
Змагальний метод 

Спрямований на розвиток в учнів змагального духу, прагнення 
рівнятися на кращих, надавати допомогу відстаючим і підтягувати їх до 
високого рівня. Змагальний метод застосовується під час відпрацювання 
прийомів і виконання нормативів. 

Вибір методів займає важливе місце в загальному плануванні 
навчального процесу й здійснюється в тісному зв'язку з добором усіх 
основних елементів навчання: завдань, змісту, форм і засобів. 

Вибір сучасних та ефективних методів навчання є важливою 
складовою підготовки вчителя до уроку. 

Застосування інтерактивних технологій на уроках 
 Багато основних методичних інновацій пов'язано із застосуванням 

інтерактивних технологій. Процес навчання – це не автоматичне 
вкладання навчального матеріалу до голови учнів. Він потребує 
напруженої розумової роботи учня та його власної активної участі в 
цьому процесі. Дану мету і переслідують інтерактивні технології.  

Інтерактивні технології – це порівняно новий, творчий, цікавий 
підхід до організації навчальної діяльності учнів. 

Слово «інтерактив» походить від англійського слова «іnteгасt». 
«Inteг» – це взаємний, «асt» – діяти. Інтерактивний – здатний взаємодіяти 
або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, 
комп'ютером) або з будь-ким (людиною). Відповідно, інтерактивне 
навчання – це перш за все діалогічне навчання, під час якого взаємодіють 
учитель та учень. 

Сутність інтерактивного навчання полягає в активному залученні 
всіх учнів до процесу пізнання, тобто навчальний процес відбувається 
за умов постійної активної взаємодії всіх, без виключення, учнів класу. Це 
співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в 
співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами 
навчання. 

Педагог виступає лише в ролі організатора процесу навчання, 
лідера групи. Організація інтерактивного навчання передбачає 
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моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, 
навичок і цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає 
змогу педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу. 

Отже, інтерактивні технології – це організація засвоєння знань і 
формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим 
способом організованих навчально-пізнавальних дій, що полягають в 
активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного 
спілкування з метою досягнення запланованого результату. 

Інтерактивний урок потребує певної зміни всього життя класу, а 
також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і вчителя. Таке 
заняття має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожен 
учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Але 
педагогу слід чітко усвідомлювати, що змістом такого уроку є насамперед 
програмовий матеріал, а метою – реалізація навчальних та виховних 
цілей, загальний всебічний розвиток учнів, надання кожному з них 
оптимальної можливості в особистісному становленні й розширенні 
можливостей самовизначення. Результатом такого відношення до процесу 
здобуття знань є створення дидактичних умов для ситуації успіху дитини в 
процесі навчальної діяльності, збагачення її мотиваційної, інтелектуальної та 
інших сфер. 

Організаційний момент (готовність до уроку) 
Гра «Дивлюсь, бачу, чую». 
Заходячи до класу, учитель вивчає аудиторію, звертає увагу на 

емоційний стан учнів та їхню здатність до спілкування й сприйняття матеріалу 
уроку. За допомогою стислої бесіди (цікава історія, факт) налаштовує 
школярів на позитивну роботу. 

Емоційне налаштування 
Презентація. 

Презентація – це послідовність слайдів, які змінюються почергово. 
Показ слайдів може бути здійснено на екрані монітора комп’ютера 
(ноутбука) чи на великому екрані за допомогою мультимедійного 
проектора. 

Учні бачать чергування зображень, на кожному з яких можуть бути 
текст, фотографії, малюнки, діаграми, історичні карти, відеофрагменти, і 
все це може супроводжуватися звуковим оформленням. Частіше за все, 
презентація супроводжується коментарями вчителя. 

При здійсненні показу, об'єкти можуть одразу відображатися на 
слайдах, а можуть з'являтися на них поступово, у певний час, 
визначений учителем для підсилення наочності та акцентування уваги на 
особливо важливих моментах змісту матеріалу. За потреби можливо 
порушити визначену заздалегідь послідовність слайдів і перейти до будь-
якого з них у довільному порядку. 

Види презентацій: слайд-шоу, тільки текст, анімовані схеми, 
«опорні сигнали», заповнення таблиці, аналіз малюнку (фотографії, 
картини), тренажер, тестування. 
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Актуалізація опорних знань та їх корекція  
(перевірка домашнього завдання)  

«Вірю — не вірю» 

Кожне твердження починається словами: «Чи вірите ви, що...», а 
учні повинні погодиться із цим твердженням чи ні. 

«Так — ні» 

Це універсальна гра, яка залучає школярів до активної роботи на 
уроці. Учитель загадує щось (предмет, подію, термін та ін.) – учні 
намагаються знайти відповідь, ставлячи питання. На ці питання вчитель 
відповідає словами «так» чи «ні». Питання треба ставити так, щоб 
звужувати коло пошуку. Якщо питання некоректне або вчитель не може 
дати на нього відповідь із дидактичних міркувань, то він відмовляється від 
відповіді наперед обумовленим жестом. Після гри обов'язково 
обговорюються питання: які з них були самими вдалими, а які менш. 
Головне в цьому прийомі – навчити виробляти стратегію пошуку, а не 
закидати педагога незліченною кількістю питань. 

«Інтелектуальне лото» 

На аркуші щільного паперу або на картоні великими буквами записують 
інформацію (умовні знаки, терміни, назви тощо), які були вивчені на 
попередньому уроці. Потім аркуш паперу розрізають так, щоб на кожній 
його частині залишилася окрема частина інформації. Розрізані частини 
лото (у двох екземплярах) перемішують на столі. Учитель викликає двох 
учнів до столу й пропонує за певний час скласти речення. Перемагає той, 
хто це зробить швидше й правильніше. До гри можна ввести рефері, 
який оцінить і прокоментує результати. 

Для проведення такого заняття потрібно підготувати настільну гру 
«Лото» (картки, діжечки, фішки), аркуші паперу та ручку. Участь у грі 
може бути командною або індивідуальною. 

Учасникам гри вручають ігрові картки, ведучий швидко називає 
числа, зображені на діжечках, які він дістає з торбинки. Усі гравці мають 
бути дуже уважними. Той, у кого на картці виявилося назване число, каже 
«стоп». Йому ставлять запитання під таким самим номером. Якщо 
гравець відповідає правильно, він має право закрити це число фішкою. 
Фішку він отримує в помічника ведучого. Якщо відповідь неправильна, 
неповна – число залишається відкритим. Перемагає той учасник гри, 
який якнайшвидше закриє всі числа на картці фішками, тобто правильно 
відповість на запропоновані запитання. Стежити за дотриманням правил 
гри ведучому допомагають помічники (записують усі числа, що були в грі, 
фіксують правильні відповіді гравців тощо). 

 

Формулювання мети. Мотивація 

«Асоціації» 

Має високий рівень зацікавленості й проводиться фронтально 
найчастіше під час мотивації вивчення теоретичного матеріалу.  
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Учитель вертикально записує основне поняття, яке мають 
опрацювати учні. Далі він просить учнів назвали ознаки цього поняття 
або асоціації, яке воно в них викликає. Обов'язковою умовою є те, щоб 
слова мали спільні з основними поняттями літери. 

«Незакінчене речення» 

Учитель пропонує учням першу частину речення з теми уроку, і 
кожен із них повинен самостійно його закінчити. Після завершення роботи 
школярі по черзі зачитують речення й мають бути готові обґрунтувати 
свій варіант та обговорити відповідь товариша. 

«Картинна галерея» 
Учитель вивішує на дошці 4-5 малюнків (фотографій), які містять ознаки 
основного поняття або явища. Об'єднавши учнів у групи, він пропонує 
їхнім представникам через деякий час назвати ознаки поняття, що 
зображені на картинках. Після завершення роботи в групах представники 
називають одну ознаку. Учитель записує їх на дошці. 

«Ґронування» 

Учні на вимогу вчителя добирають відповідні слова «ґроно», які 
асоціюються в них із запропонованим учителем поняттям (визначеням, 
темою). Наприклад: складіть асоціативне ґроно до слова «граната». 

Робота з підручником 

«Концентрація» 

Клас ділиться на групи. Кожна група отримує текст на  
аркушах, підготовлених учителем. Аркуші перевернуті текстом униз. 
За сигналом усі перевертають аркуші, читають текст 1-2 хв, а  
потім знову перевертають аркуші та віддають їх учителю. Після цього 
кожен учень нотує в зошиті те, що запам'ятав із тексту. Далі група 
записує спільний текст на окремому аркуші. Виграє та команда, 
яка найбільш повно відтворила текст. 

Первинна перевірка розуміння вивченого 

«Кросворд» 

Можливі різні варіанти організації діяльності учнів із кросвордами: 
розгадати його, заповнивши пропущені клітинки; сформулювати питання 
до слів, які подані в кросворді; заповнити кросворд, у якому виділені 
певні клітинки; із літер, що роздали учням, скласти ключове слово та 
розкрити зміст поняття; скласти кросворд, застосувавши поняття з тем, 
які визначив учитель. 

 

«Вилучи зайве» 

Школярам пропонується перелік слів із теми (заняття), серед яких 
зустрічаються поняття, що не мають відношення до неї. Завдання: 
провести смисловий аналіз понять і вилучити зайве. Наприклад: затвор-
магазин-шомпол-калібр-цівка. 
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«Наведи порядок» 

Учням роздаються папірці з написаними реченнями, у яких  
переплутані слова. Завдання полягає в тому, щоб правильно скласти 
речення. 

«Буриме» 

Учні поділяються на групи. Кожній групі пропонується за  
1-2 хв скласти віршовані рядки із запропонованими вчителем словами 
(поняттями) із теми уроку. Перемагає команда, яка першою впорається 
із завданням. Оцінюється рима, змістовність, оригінальність.  

Узагальнення (закріплення) і систематизація 

«Я так думаю» 

В основі цього прийому лежить інтерактивна технологія навчання 
«прес», яка використовується при обговоренні дискусійних питань з 
аргументуванням власної позиції. Школяр будує відповідь за такою 
схемою: 

1.  Висловіть свою думку, поясніть, у чому вона полягає.  
    Починайте зі слів «Я вважаю, що...». 
2.  Поясніть, на чому ґрунтуються ваші докази. Починайте зі слів 
    «Тому що...». 
3. Наведіть приклади. Починайте словом «Наприклад, ...» 
4.   Узагальніть свою думку. Починайте словами «Отже, ...»,  
      «Таким чином, ...». 

«Павучки» 

Невеликі структурно-логічні схеми. Ключове слово обводять овалом і 
до нього підбирають слова, які характеризують це поняття. Ці слова 
утворюють «лапки павучка». 

«Хокей». 

1-й спосіб. Грають дві команди по шість учасників: один «воротар», 
двоє «захисників», троє «нападників». Правила такі: кидок у «ворота» 
здійснюють нападники. «Гол» – відповідь відсутня або неправильна. 
«Шайба відбита» – «захисники» або «воротар» дали правильну відповідь 
на запитання. Арбітр підраховує кількість пропущених і забитих «шайб», 
стежить за часом і дотриманням правил гри, видаляє порушників, 
використовує музичні паузи. Інші учні виконують роль запасних гравців 
або вболівальників.  

2-й спосіб. Грають дві команди по шість гравців. Команди  
розташовуються одна навпроти одної таким чином: на першій, лінії –
один гравець «воротар», на другій – двоє «захисники», на третій – троє 
«нападники». Гравці третьої лінії вибирають із запропонованого їм 
переліку запитань команді-суперниці одне й оголошують його. Захисники 
шукають правильну відповідь. Гравцям різних ліній під час обговорення 
відповіді на запитання не можна спілкуватися. За правильну відповідь на 
запитання гравці другої лінії отримують два бали. Якщо їхня відповідь 
неправильна, «відбивається» перша лінія «воротар». За правильну 
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відповідь він отримує один бал. Команди можуть поставити по  
10-15 запитань. Перемагає команда, яка отримала більшу кількість 
балів. У разі порушення правил головний рефері (учитель) має право 
видалити з поля гравців або зробити заміну. 

«П'ятихвилинка» 

На чистому аркуші за 5 хв слід написати якнайбільше засвоєних 
термінів із певної теми. Ведучий зачитує записані слова й закреслює 
раніше вже повторювані. Учні пояснюють значення тих термінів, що 
залишились. Виграє той, хто набрав більше балів. 

Домашнє завдання 

«Знайди завдання» 

На дошці (аркуші паперу) написані слова з пропущеними літерами. 
Учню слід виписати літери та скласти з них слово, яке й визначить тип 
домашнього завдання. Наприклад: охоплення — на-..туп — ман..вр. 
Пропущені літери е, с, е, тобто вдома пропонується написати есе на 
запропоновану вчителем тему. 

«Перепиши параграф по-новому» 

Учню в якості творчого завдання пропонується переписати тему або 
параграф підручника по-новому, тобто написати свій авторський варіант. 
Але під час цього завдання деталізується та виділяється головне, що буде 
отримано в результаті переписування. Наприклад, структурувати текст –
розбити його на логічні частини, виділити поняття, навести приклади, 
ілюструвати, зробити текст більш образним, яскравим, цікавим, 
використовуючи додаткову літературу. 

«Творче завдання» 

Зазвичай виконується добровільно й стимулюється вчителем  
високою оцінкою: скласти кросворд, чайнворд; створити тематичні 
збірники цікавих фактів; комікси; плакати; презентацію; проект; 
портфоліо тощо. 

«Створи тести» 

Учням після пояснення правил та принципів складання 
пропонується створити систему тестів із певної теми (розділу) програми. 
Уточнюється рівень та тип текстів. Кожен із них необхідно 
супроводжувати варіантами відповідей й фактичними відповідями. 

«Кубик» 
За наявності великої кількості домашніх завдань різного типу, учні 

обирають своє, кидаючи кубик. На дошці записані номери завдань і 
залежно від комбінації цифр, які випадуть на кубику, кожний учень 
вибирає свою частину завдання. 
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10. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНУВАНЬ  
ЗІ СТРОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

ТА ПІД ЧАС ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ УРОКУ   
 

 Тренування стройових прийомів проводиться на спеціально 
обладнаному майданчику. Виконання стройових прийомів на місці 
необхідно проводити в розімкнутому строї, а під час руху – на збільшених 
дистанціях, для того щоб учителю чітко були помітні помилки та неточності 
в діях кожного учня. 
 Тренування зі стройової підготовки доцільно проводити за допомогою 
підготовчих вправ. 

І. Методика проведення тренування 
(зразок) 

1) Перед виконанням вправи вчитель повинен дати команду «Струнко»; 
2) потім доцільно оголосити: «Стройове тренування. Тренуємось 

виконувати стройовий прийом «Прийняття стройового положення». 
Вільно»; 

3) також треба нагадати й показати вправу: «Нагадую й показую 
комплексну підготовчу вправу «Прийняття стройового положення на 
вісім рахунків». Вправу за розділами: роби – Раз, роби – Два, … роби – 
Вісім»; 

4) відпрацювавши дії за розділами, учитель переходить до тренування 
вправи в цілому. Подає наступну команду: «Вправу на вісім рахунків із 
рахунком уголос – почи-НАЙ». Далі стройовим кроком проходить вздовж 
шеренг, перевіряє учнів, вимагаючи усунення помилок від тих, хто їх 
припускається. По закінченню проходження подає команду: «Стій»; 

5) для злагодження дій доцільно здійснити тренування з рахунком самими 
учнями вголос. 

ІІ. Перелік підготовчих вправ 
1) Підготовчі вправи без зброї: 
а) тренування стройового прийому «Прийняття стройового положення»; 
б) тренування стройового прийому «Зняття та надівання головного убору»; 
в) тренування стройового прийому «Повороти на місці»; 
г) тренування стройового прийому «Рух стройовим кроком»; 
д) тренування стройового прийому «Поворот під час руху»; 
е) тренування стройового прийому «виконання військового вітання на 

місці»; 
ж) тренування стройового прийому «Виконання військового вітання під час 

руху»; 
з) тренування стройового прийому «Підхід до начальника та відхід від 

нього» 
ІІІ. Підготовчі вправи зі зброєю 

а) «Ремінь – послабити, підтягнути»; 
б) «Автомат НА – груди»; 
в) «Переведення автомата в положення «На ремінь» із положення «На 

груди»; 
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г) «Переведення автомата в положення «За спину» із положення «На 
ремінь»; 

д) «Переведення автомата в положення «На ремінь» із положення «За 
спину»; 

е) «Виконання прийому «Покласти зброю»; 
ж) «Виконання прийому «За зброю»; 
з) «Розмикання взводу»; 
к) «Змикання взводу»; 
л) «Зброю до-ОГЛЯДУ». 
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11. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ НА НАВЧАЛЬНИХ МІСЦЯХ 

 
 При організації уроку на навчальних місцях учителю необхідно 
визначити навчальні питання, розподіливши навчальний матеріал у логічній 
послідовності на частини. Навчальних місць повинно бути підготовлено не 
менше трьох, за кількістю відділень у взводі. Керівниками (помічниками) на 
навчальних місцях призначити командирів відділень з числа найкраще 
підготовлених учнів. 
 Проведення занять на навчальному місці потребує найбільшої 
відповідальності за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях. 
Учителям при проведенні заняття на навчальному місці необхідно створити  
безпечні умови та забезпечити постійний контроль за їх дотриманням.  
 Для забезпечення належного рівня проведення заняття рекомендуємо 
учителю організувати підготовку керівників за декілька днів до уроку. Якщо 
відпрацьовуються практичні дії на навчальному місці, доцільно показати 
прийоми та потренувати керівників (помічників) у виконанні цих дій, 
досягнувши певного рівня його підготовки. Надалі необхідно поставити 
завдання на особисту підготовку помічника та обов’язково перевірити його 
готовність до заняття. Доцільно кожному помічнику підготувати навчально-
тренувальну картку з обсягом завдань, порядком дій на навчальному місці 
та порядком оцінювання та визначення рівня досягнень учнів. 
 Рекомендуємо вчителю після визначення навчальних питань, 
підготовки помічників перейти до відбору методів проведення уроку, 
узгодивши їх з формою уроку, та до обладнання навчальних місць. 
 Завчасна підготовка місць проведення уроку забезпечить високу 
щільність та ефективність уроку. Особливу увагу необхідно звернути на 
підготовку матеріально-технічного забезпечення заняття – плакати, схеми, 
фрагменти фільмів, навчально-тренувальні картки, прилади, виносне 
обладнання та спорядження, спортивний інвентар. 
 Для проведення теоретичних занять використовуються, як правило, 
класна дошка (на якій обов’язково записується тема уроку); 
мультимедійний комплекс, за допомогою якого можна показати фрагменти 
кінофільмів,  висвітлити схеми, таблиці, слайди та малюнки, почути  запис 
шуму бою; інтерактивна дошка. 
 Для проведення практичного заняття доцільно підготувати: 
стрілецький тир, стройовий майданчик, навчально-тренувальний комплекс 
із матеріальним забезпеченням кожного навчального місця. 
  Для мотивації навчальної діяльності учнів, актуалізації знань 
рекомендуємо вчителю використати міжпредметні зв’язки з інших 
навчальних дисциплін (історія, фізика, хімія, фізична культура, 
математика). Конкретні приклади з кінофільмів, телепередач, художньої 
літератури, які стосуються теми уроку, допоможуть краще розкрити зміст 
навчального матеріалу, вплинувши на емоційну сферу юнаків та досягти 
триєдиної мети уроку.  
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Додаток З 

 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 
НАКАЗ 

від 21.08.2000 № 213                                   Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 15 листопада 
2000 р. за № 823/5044 

 
Про затвердження Правил безпеки під час проведення 

занятьз допризовної підготовки в загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних закладах і вищих 

навчальних закладахпершого та другого рівнів акредитації 
 

 Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної 
політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 
2000 року № 1035/2000 (1035/2000), та Положення про Державний 
департамент з нагляду за охороною праці, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 червня 2000 року № 925( 925-2000-п ),  
 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Правила безпеки під час проведення занять з 

допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних 
навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого 
рівнів акредитації (далі Правила), що додаються.  

2. Наказ увести в дію з 25 листопада 2000 р.  
3. Управлінню організації нагляду в АПК Держнаглядохоронпраці 

(Пономаренко В.І.): 
3.1) ужити заходів щодо вивчення вимог Правил державними 

інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, 
експертами експертно-технічнх центрів, працівниками закладів, установ, 
організацій, підприємств Міністерства освіти і науки, органами управління 
освітою державної виконавчої влади; 

3.2) разом з начальниками територіальних управлінь та інспекцій, 
державними інспекторами Держнаглядохоронпраці, працівниками системи 
Міністерства освіти і науки забезпечити систематичний контроль за 
дотриманням вимог цих Правил; 

3.3) подати протягом тижня управлінню охорони праці (Мельничук 
Л.О.) відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру 
ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду 
нормативних актів про охорону праці.  

4. З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не 
застосовується на території України, НАОП 9.2.30-1.09-89 «Заходи безпеки 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1035/2000
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/925-2000-%D0%BF
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під час проведення занять з початкової військової підготовки в середніх 
загальноосвітніх школах і педагогічних училищах» затверджений 
Міністерством освіти СРСР у 1989 р. 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Департаменту Семка О.П.  
 
 
Міністр                                                                                                      І.Сахань 
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                                   Додаток К 
Затверджено  
Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України  
21 серпня 2000 р. № 213 
Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України 15 листопада 
2000 р. за № 823/5044  
 

Правила безпеки  
під час проведення занять з допризовної підготовки  

в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах  
і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації  

 
1. Галузь застосування  
 Правила безпеки під час проведення занять з допризовної 
підготовки  в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і 
вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (далі – 
Правила) поширюються на загальноосвітні, професійно-технічні навчальні 
заклади і вищі навчальні заклади першого та другого рівнів акредитації 
(далі – навчальні заклади), що належать до державної і комунальної 
власності. 
 Ці Правила встановлюють вимоги, що є обов'язкови  для виконання 
керівниками навчальних закладів, начальниками оборонно-спортивних 
оздоровчих таборів (далі – ОСОТ), начальниками шкіл Товариства 
сприяння обороні України (далі – ТСОУ), викладачами допризовної 
підготовки (далі – викладач ДП). 
 Правила узгоджені з Міністерством освіти України, Міністерством 
оборони України, Міністерством внутрішніх справ України,  Міністерством  
охорони здоров'я України, ЦК профспілкипрацівників освіти і науки України. 
 З уведенням у дію цих Правил уважати таким, що не застосовується 
на території України, НАОП 9.2.30-1.09-89 «Заходи безпеки під час 
проведення занять з початкової військової підготовки в середніх 
загальноосвітніх школах і педагогічнихучилищах», затверджений 
Міністерством освіти СРСР у 1989 р. 
2. Загальні положення 

2.1. Відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов'язок 
і військову службу» (2232-12) допризовна підготовка є складовою 
частиною підготовки юнаків допризовного і призовного віку до 
строкової військової служби. 

2.2. Допризовна підготовка включає прикладну фізичну, вогневу, 
медико-санітарну, психологічну підготовку та підготовку з цивільної 
оборони і проводиться викладачами допризовної підготовки в 
навчальних закладах: школах, гімназіях, ліцеях, а також у 
професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних 
закладах першого та другого рівнів акредитації за програмами, що 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
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затверджує  Міністерство  освіти  і науки України за погодженням з 
Міністерством оборони України. 

2.3. Відповідно до Положення про організацію охорони праці та 
порядок розслідування нещасних випадків у навчально-
виховнихзакладах, затвердженого наказом Міносвіти України від 
30.11.93 № 429 (z0178-93), зареєстрованого в Мін'юсті 03.12.93 за 
№ 178, до занять з допризовної підготовки допускаються учні 
(студенти), які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань 
щодо стану здоров'я. 

2.4. На посаду викладача ДП призначаються офіцери запасу, які мають 
вищу військову або педагогічну освіту, спроможні за віком і станом 
здоров'я  проводити заняття, а також випускники вищих 
педагогічних навчальних закладів, які закінчили їх за спеціальністю 
викладач допризовної підготовки фізичного виховання. 
Навчання з використанням вогнепальної зброї проводять викладачі 
ДП, які мають дозвіл органу внутрішніх справ відповідно до 
Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 
обліку, перевезення та використання вогнепальної, невматичної і 
холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та 
зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових 
матеріалів (далі – Інструкція), затвердженої наказом МВС України 
від 21.08.98 № 622 (z0637-98), зареєстрованої в Мін'юсті України 
07.10.98 за № 637/3077 (зміни затверджені наказом МВС України 
від 13.04.99 № 292 (z0297-99), зареєстровані в Мін'юсті України 
11.05.99 за № 297/3590). 

2.5. Ураховуючи особливості курсу допризовної підготовки, у першу 
чергу його практичну спрямованість, на заняттях використовують 
учбову зброю, техніку, боєприпаси, технічні засоби навчання. 

2.6. Відповідно до Інструкції (z0637-98) вогнепальну зброю і бойові 
припаси для навчальних цілей (учбових стрільб) закладам видають 
Міністерство оборони України, військовий округ (оперативне 
командування), військкомати і комітети ТСОУ за наявності  дозволу 
органів внутрішніх справ згідно з нормами, установленими 
Міністерством оборони України за погодженням з МВС України. 

2.7. На заняттях зі зброєю необхідно перевіряти її справність, 
переконатись у відсутності гострих задирок, заклинень та інших 
причин травматизму учнів (студентів). 

2.8. Військова форма викладачів ДП під час проведення занять 
обов'язкова. 

2.9. Безпека учнів під час проведення занять з допризовної підготовки 
гарантується дотриманням вимог статутів Збройних Сил України, 
Курсу стрільб із стрілецької зброї, бойових машин та танків 
сухопутних військ (КССО, БМ, ТСВ-84), затверджених наказом 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0178-93
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0297-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
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Головкома сухопутних військ від 10.12.83 № 081 (далі – Курс 
стрільб), настанов.  

3. Вимоги до місць проведення занять з допризовної підготовки  
3.1. Вимоги до кабінету допризовної підготовки 
3.1.1. Заняття з допризовної підготовки повинні проводитись в 

спеціально обладнаних кабінетах (далі – кабінет ДП). 
3.1.2. Приміщення кабінету ДП, розміщення в ньому обладнання 

повинні відповідати вимогам ДБН В 2.2.3-97 «Будинки та споруди 
навчальних закладів», затвердженими Держкоммістобудування від 
27.06.96 № 117, СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное 
освещение», СНиП 2.01.01-85* «Противопожарные нормы». 

3.1.3. Кабінет ДП має бути площею не  менш як 2,4 кв.м на одного учня 
(студента), а висотою – не менш як 3,3 м згідно з вимогами  
ДБН В 2.2.3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». 

3.1.4. Кабінет ДП обладнується двомісними учнівськими столами 
відповідно до ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и 
функциональные размеры» та стільцями на кожного учня 
відповідно до ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические. Типы и 
функциональные размеры», столом для викладача ДП і класною 
дошкою. 

3.1.5. Учнівські столи доцільно розташовувати в три  ряди, крайні не 
ближче 60 см від стіни, щоб учні (студенти) мали змогу за викликом 
приймати положення «струнко», виконувати повороти на місці, 
стройовим кроком виходити до дошки та виконувати інші стройові 
прийоми. 

3.1.6. Параметр мікроклімату в кабінеті ДП повинні відповідати вимогам  
ДСанПіН 5.5.2.008-98 «Державні санітарні правила і норми 
устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних 
закладів та організації навчально-виховного процессу», 
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України  
від 30.12.98 № 8. 

3.1.7. Згідно зі СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное 
освещение»  світловий потік повинен падати зліва від учнів; 
найменша загальна штучна освітленість горизонтальних поверхонь 
на рівні 0,8 м від підлоги має бути не нижча за 150 лк при лампах 
розжарювання і 300 лк за умови люмінесцентних ламп із світло-
жовтим спектром випромінювання. 

3.1.8. Експлуатація електрообладнання кабінету ДП повинна 
відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», затвердженого 
наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4 (z0093-98), 
зареєстрованого в Мін'юсті 10.02.98 за № 93/2533. 

3.1.9. У кабінеті ДП слід мати протипожежні засоби та в разі потреби 
користуватися ними згідно з НАПБ В.01.050-98/920 «Правила 
пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи 
освіти України», затвердженим наказом Міносвіти України й ГУДПО 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98
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МВС України від 30.09.98 № 348/70 (z0800-98), зареєстрованим в 
Мін'юсті 17.12.98 за № 800/3240. 

3.1.10. У кабінеті ДП необхідно мати аптечку з набором медикаментів і 
приладдя відповідно до додатка. 

3.2. Вимоги до місць проведення занять з вогневої підготовки (тирів і 
стрільбищ) 

3.2.1. Навчальне  місце для виконання вправ із стрільби обладнується 
в тирах навчальних закладів. 

3.2.2. Улаштування навчального тиру та його розміри встановлюються 
завданням на проектування у відповідності з навчальними 
вимогами згідно з ДБН 2.2.3-97 «Будинки та споруди навчальних 
закладі». 

3.2.3. Улаштування навчальних тирів передбачається на ділянках або в 
будівлях загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до 
ДСанПіН 5.5.2.008-98 «Державні санітарні правила інорми 
устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних 
закладів та організації навчально-виховного процессу». 

3.2.4. Дозволяється розміщувати навчальні тири в підземних поверхах 
відповідно до ДБН 2.2.3-97 «Будинки та споруди навчальних 
закладів». У цьому разі необхідно передбачити не менше двох 
евакуаційних виходів безпосередньо назовні та вихід на перший 
поверх через окремі сходи (не зв'язані з загальними). 

3.2.5. У зоні ведення вогню визначаються вихідне положення і вогневий 
рубіж, виділені добре видимими лініями і покажчиками. На 
вогневому рубежі повинні бути підстилки для стрільців і упори 
(мішечки або валики з піском чи тирсою) для стрільби лежачи. 

3.2.6. У приміщенні для занять зі стрільби обладнуються навчальні 
місця, розміщуються щити з описом заходів безпеки, умов 
виконання підготовчих вправ стрільб з малокаліберної гвинтівки. 

3.2.7. Навчання учнів (студентів) навичок стрільби з вогнепальної зброї 
бойовими патронами проводять відповідно до Курсу стрільб на 
стрільбищах і в тирах військових частин, військово-навчальних 
закладів. Там, де відсутні військові частини, стрільба проводиться 
на стрільбищах або в тирах, які належать організаціям ТСОУ, 
ОСОТ та спортивним організаціям. Відповідальність за організацію 
і проведення стрільб покладається на райвійськкомати. 

3.2.8. У кожному тирі й на стрільбищі повинна бути аптечка або 
санітарна сумка для надання першої медичної допомоги. 

3.3. Вимоги до місця для вивчення стройових прийомів 
3.3.1. Навчальне місце для вивчення стройових прийомів (спеціальний 

майданчик) обладнується в межах території навчального закладу 
або ОСОТ і має бути рівним, з асфальтованим чи бетонним 
покриттям, на якому наноситься білою фарбою докладна розмітка. 

3.3.2. Під час проведення занять узимку майданчик слід очищати від 
снігу та криги, а в разі потреби – посипати піском. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0800-98
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3.4. Вимоги до місць проведення занять з прикладної фізичної 
підготовки 

3.4.1. Розташування спортивної бази та розміщення її спортивних 
приладів і обладнання проводиться відповідно до Правил безпеки 
під час проведення занять з фізичної культури і спорту в 
загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом 
Держнаглядохоронпраці від 27.12.99 № 249. 

3.4.2. Під час проведення занять з фізичної культури і спорту як на 
уроках, так і в позаурочний час учні (студенти) користуються 
спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та 
спортивним взуттям, що визначаються правилами проведення 
змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття без 
спортивного взуття не дозволяється. 

3.4.3. У спортивних спорудах слід мати аптечку (на відкритих 
спортивних майданчиках – переносну аптечку) з набором 
медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя відповідно до 
додатка. 

3.4.4. Під час проведення змагань у навчальних закладах слід вживати 
заходів щодо забезпечення безпеки їх учасників відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів від 18.12.98 № 2025 (2025-98-п) 
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 
відведених місць для проведення масових культурно-видовищних 
заходів». 

3.5. Вимоги до єдиної смуги перешкод 
3.5.1. Перед проведенням занять з подолання перешкод слід 

перевірити справність всіх елементів єдиної смуги перешкод. 
3.5.2. Під час проведення занять узимку єдину смугу перешкод 

потрібно очистити від снігу та криги, посипати піском місця 
відштовхування та приземлення. 

3.5.3. Місця приземлення під час стрибків з високих перешкод слід 
перекопувати та засипати піском або тирсою. 

4. Вимоги до одержання, обліку та зберігання учбової зброї і 
табельного майна  

4.1. Вимоги до обліку, зберігання учбової зброї, МК гвинтівок і 
боєприпасів установлюються Інструкцією (z0637-98). 

4.2. Вимоги розділу враховуються тільки в закладах, де з дозволу 
місцевих органів державної влади використовуються учбова 
зброя, боєприпаси тощо. 

4.3. Не придатні для навчання зброя і МК гвинтівки підлягають 
списанню комісією, яку створює наказом керівник закладу 
відповідно до Інструкції (z0637-98). 

4.4. Контроль за обліком і зберіганням учбової зброї, МК гвинтівок і 
боєприпасів здійснює викладач ДП один раз на місяць, керівник 
навчального закладу – один раз на три місяці. Результати 
перевірки заносяться до журналу контролю обліку і зберігання 
навчальної зброї і боєприпасів, МК гвинтівок і патронів до них.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2025-98-%D0%BF
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5.      Вимоги безпеки під час проведення занять з прикладної фізичної 
та вогневої підготовки  

5.1. Під час проведення занять з рукопашного бою викладач 
зобов'язаний: 

          стежити за дотриманням послідовності, темпу та амплітуди 
виконання вправ учнями як у підготовчій, так і в основній частині; 
у разі виконання прийомів та дій з макетами ножів та пістолетів 
установлювати інтервали між учнями (студентами); 

          стежити за правильним виконанням прийомів страхування та 
самострахування; 

          стежити, щоб больові прийоми, удушення, виривання макетів 
ножів, викручування рук проводилися плавно, повільно, без 
зайвої сили та негайно припинялися при першому сигналі 
партнера; 

          удари рукою, ногою, ножем під час виконання рухів з партнером 
тільки позначати. 

5.2. У разі метання гранат з місця слід розміщувати учнів (студентів) з 
інтервалами в два-три кроки, а в разі метання в русі (потоком) під 
час подолання єдиної смуги перешкод установлювати дистанції 
та дотримуватись їх, що унеможливлює попадання гранати в 
учня, який біжить попереду, або встановлювати ціль збоку від 
напрямку руху. 

5.3. Перед початком занять з вивчення матеріальної частини зброї 
викладач ДП, перевіряючи її стан, має переконатися у відсутності 
ум'ятин на зовнішніх частинах, гострих задирок, тріщин, відколів 
на дерев'яних частинах, заклинень та інших несправностей, що 
можуть спричинити травматизм учнів (студентів). Зброя 
обов'язково підлягає перевірці на зарядженість. 

5.4. Безпека під час проведення стрільб гарантується їх чіткою 
організацією, знаннями, дотриманням Курсу стрільб, правил 
безпеки, дисциплінованістю всіх, хто бере участь у стрільбі. 

5.5.   На кожному об'єкті, де проводиться стрільба, з урахуванням його 
особливостей і місцевих умов, згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони  праці», 
затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98  
№ 9 (z0226-98), зареєстрованим у Мін'юсті України 07.04.98 за  
№ 226/2666, розробляється інструкція щодо заходів безпеки, яку 
повинен знати особовий склад взводу, що проводить стрільбу. 
Відповідно до ДНАОП 0.00.-4.12.-99 «Типове положення про 
навчання з питань охорони праці», затвердженого наказом 
Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27 (z0248-99), 
зареєстрованого в Мін'юсті 21.04.99 за № 248/3541, особовий 
склад, не ознайомлений із заходами безпеки, до обслуговування і 
стрільби не допускається. 

5.6.  Для проведення кожної стрільби керівник навчального закладу 
видає письмовий наказ, у якому зазначає дату, час і місце 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0226-98
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стрільби; клас (групу, підгрупу) і кількість учнів  (студентів), які 
залучаються до стрільби; кількість патронів (кульок), необхідних 
для стрільби; кількість і номери зброї, яка використовуватиметься 
під час стрільби; найменування вправи стрільби; прізвище 
керівника стрільби, а також засоби, що потрібні для надання 
першої медичної допомоги. 

5.7.  До стрільби допускаються учні, що склали заліки з правил безпеки, 
знають матеріальну частину зброї, можуть нею користуватися, 
виконувати команди та прийоми підготовки до стрільби, огляд 
зброї, мішеней, усунення несправностей, що виникли під час 
стрільби. 

5.8. Не дозволяється стріляти бойовими і малокаліберними патронами, 
кульками з пневматичної гвинтівки в тирі або на стрільбищі, де не 
гарантована безпека стрільби, а також передовіряти керівництво 
стрільбою комусь з учнів. 

5.9. Стрільба дозволяється тільки зі справної, приведеної до 
нормального бою зброї. 

5.10. Заряджати зброю і стріляти дозволяється тільки за командою 
викладача на вогневому рубежі. 

5.11. До і після стрільби необхідно оглядати зброю. 
5.12. У тирі і на стрільбищі не дозволяється: 
         прицілюватися та спрямовувати зброю в різні боки і в тил, а також 

на людей і тварин, хоч би в якому стані перебувала зброя; 
          прицілюватися в мішені навіть з незарядженої зброї, якщо в 

розташуванні їх перебувають люди або тварини; брати зброю, 
торкатися чи підходити до неї без команди. 

5.13. Чистити зброю слід у спеціально відведених місцях під наглядом 
викладача ДП або керівника стрільбою. 

5.14. Під час проведення занять з вогневої підготовки на місцевості 
пересування дозволяється тільки дорогами і в районах, які 
вказані керівником навчального закладу. 

5.15. Про всі нещасні випадки, що сталися під час практичних занять з 
вогневої підготовки, потрібно негайно повідомити в найближчий 
медичний пункт, місцеві органи міліції та в органи освіти.  

6. Обов'язки і відповідальність посадових осіб  
6.1. Відповідно до Закону України «Про освіту» (1060-12) і Закону 

України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» 
(2232-12) керівник навчального закладу несе відповідальність за 
організацію та стан допризовної підготовки, створення і 
вдосконалення навчально-матеріальної бази, зберігання учбової 
зброї, МК гвинтівок і патронів до них, а також: виділяє 
приміщення, майданчики і місця для проведення практичних 
занять з допризовної підготовки; 

– організовує облік, зберігання, ремонт і списання учбової зброї,  
МК гвинтівок і патронів до них, засобів хімічного захисту 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
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відповідно до Інструкції (z0637-98), не рідше як один раз на три 
місяці особисто перевіряє стан цієї роботи; 

– особисто оглядає обладнання стрілецького тиру, перевіряє 
наявність документації; 

– затверджує графік роботи стрілецького тиру; 
– періодично перевіряє організацію проведення стрільб з учнями 

(студентами) та дотримання на заняттях заходів безпеки; 
– видає накази про кожну стрільбу, що має проводитись за 

Програмою з допризовної підготовки; 
– перед кожною стрільбою інструктує викладача ДП про 

дотримання заходів безпеки; 
– заслуховує доповіді викладача ДП про результат проведення 

стрільб та дотримання учнями заходів безпеки на заняттях; 
– затверджує акти про списання патронів після проведення кожної 

стрільби; 
– затверджує інструкцію про дотримання заходів безпеки в тирі та 

здійснює контроль за їх виконанням. 
6.2. Відповідно до Закону України «Про освіту» (1060-12) і Закону 

України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» 
(2232-12) викладач допризовної підготовки: 
– несе особисту відповідальність за порядок і заходи безпеки під 

час стрільби; 
– організовує і проводить заняття з допризовної підготовки; 
– веде облік, зберігання і видає учбову зброю, МК гвинтівки і 

патрони до них, засоби хімічного захисту, не рідше як один раз 
на місяць перевіряє їх наявність і технічний стан; 

– вивчає з учнями (студентами) правила поведінки в тирі і 
заходи безпеки під час поводження зі зброєю, розробляє 
інструкцію про дотримання заходів безпеки в тирі; 

– готує навчальні місця та організовує на них заняття, 
матеріальне забезпечення стрільби; 

– перевіряє обладнання тиру, необхідне для 
безпечногопроведення стрільб; 

– віддає розпорядження (команди) і контролює подачу сигналів; 
– особисто видає учням (студентам) патрони; 
– не допускає порушення умов виконання вправ стрільби; 
– стежить за виконанням вимог правил безпеки всіма 

учасниками стрільби; 
– зупиняє стрільбу в разі порушення вимог безпеки, а також у 

разі проникнення в зону стрільби сторонніх людей і тварин; 
– організовує збір стріляних гільз; 
– заповнює журнал обліку роботи тиру; 
– проводить розбір результатів стрільби з учнями (студентами); 
– перевіряє наявність та стан зброї і організовує її доставку до 

місця зберігання; 
– складає акт про використання патронів; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
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– доповідає керівнику навчального закладу про результати 
стрільби. 

6.3. Час, місце і порядок проведення стрільб визначає відповідний 
військовий комісаріат за погодженням начальників гарнізону та 
військово-навчального закладу, командира військової частини і до 
початку навчального року повідомляє про це органи освіти, 
органи місцевого самоврядування та керівника  навчального 
закладу. 

6.4. У разі проведення стрільб у тирах або на стрільбищах, які 
належать ОСОТ, організаціям ТСОУ та спортивним організаціям, 
керівництво стрільбою здійснюється офіцерами військових 
комісаріатів разом з працівниками ТСОУ. 

6.5. Згідно з Курсом стрільб на допомогу керівникові призначаються 
черговий стрільбища (тиру), пости оточення, спостерігачі, 
медичний працівник. 

6.6. Черговий тиру (стрільбища), пости оточення, спостерігачі 
призначаються з числа підготовлених учнів і підпорядковуються 
керівнику стрільби. 

6.7. Обов'язки осіб, що відповідають за керівництво та обслуговування 
стрільби, визначаються Курсом стрільб. 

6.8. Медичний працівник під час стрільби перебуває на стрільбищі в 
районі пунктів боєпостачання, а в тирі – неподалік від керівника 
стрільби. 

6.9. У всіх осіб, що керують стрільбою і обслуговують її, повинна бути 
на лівому рукаві біла пов'язка. На ній має бути відповідний напис, 
наприклад «Керівник стрільби».  

 
 
Директор НМЦ ПТО 
Міносвіти і науки України                                               Є.М. Судаков 
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                                  Додаток Л 
 
Додаток до п. 3.1.10 Правил безпеки  
під час проведення занять з 
допризовної підготовки  в 
загальноосвітніх, професійно-технічних 
навчальних закладах і вищих 
навчальних закладах першого та 
другого рівнів акредитації  
 

Перелік  
медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя  

для аптечки кабінету допризовної підготовки  
 

1. Бинт стерильний і нестерильний – по 2 шт. 
2. Серветки стерильні – 2 уп. 
3. Вата гігроскопічна – 1 уп. 
4. Спирт етиловий – 50 мл 
5. Перманганат калію – 15-20 г 
6. Розчин йоду спиртовий – 1 фл. 
7. Розчин брильянтової зелені спиртовий – 1 фл. 
8. Розчин аміаку 10%-ний – 1 фл. 
9. Валідол – 1 уп. 
10. Вазелін борний – 1 уп. 
11. Розчин перекису водню 3%-ний – 50 мл 
12. Ножиці медичні – 1 шт. 
13. Пінцет – 1 шт. 
14. Клей БФ-6 (або лейкопластир) – 25 мл (3 пак.) 
15. Джгут –1 шт.  
 Комплектування аптечки й складання інструкції з надання першої 
медичної допомоги здійснюють за узгодженням з персоналом медпункту 
навчального закладу. 
 Відповідальність за наявність медикаментів, перев'язувальних 
засобів, а також за належний стан аптечки покладається на вчителя 
фізичної культури. 
 Контроль за станом аптечки здійснює персонал медпункту 
навчального закладу.  
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Додаток М 
Міністерства освіти і науки України 

 

Наказ 

 
від 06 листопада 2008 року № 1008 

«Про невідкладні заходи щодо збереження 

 здоров'я учнів під час проведення занять  

з фізичної культури, захисту Вітчизни та  

позакласних спортивно-масових заходів» 

 
 

 З метою збереження та зміцнення здоров'я учнів, забезпечення їх 
рухової активності відповідно до вікових особливостей, НАКАЗУЮ: 

1. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, 
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій: 

а) до оприлюднення методичних рекомендацій щодо особливостей 
застосування контрольних навчальних нормативів і вимог, відмінити 
виконання вправ, які визначають рівень розвитку таких фізичних якостей як 
витривалість та швидкість; 

б) забезпечити безумовне виконання вчителями правил і вимог щодо 
безпеки проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та 
позакласних спортивно-масових заходів; 

в) провести роз'яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності 
контролю за реальним станом здоров'я дітей та інформування про це 
адміністрації навчального закладу; 

г) забезпечити контроль за проходженням щорічного медичного 
огляду школярів та занесенням даних огляду до класних журналів. 

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько 
О.В.) спільно Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України (Гамов В.Г.), Інститутом інноваційних технологій та 
змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Завалевський Ю.І.) до 10 
лютого 2009 року підготувати методичні рекомендації щодо особливостей 
застосування контрольних навчальних нормативів і вимог. 

3. Наказ опублікувати в інформаційному збірнику Міністерства освіти і 
науки України. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
П.Полянського. 
 
Міністр                                                                                              І.О. Вакарчук 
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