
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАВЧАННЯ  

ЗАХИСТУ УКРАЇНИ У 2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Акцентуємо вашу увагу, що у 2021-2022 навчальному році набрала 

чинності навчальна програма предмета «Захист України. Рівень стандарту» для 

10-11 класів закладів загальної середньої освіти, затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020 № 1377. 

Звертаємо вашу увагу, на частково змінений розподіл часу на вивчення 

розділів «Вогнева підготовка» і «Основи цивільного захисту». За удосконаленою 

навчальною програмою на опанування розділу «Вогнева підготовка» відведено 

22 години (було 19 годин). На вивчення теми: «Загальні поняття балістики. 

Ведення вогню по нерухомим цілям та цілям, що з’являються» передбачено  

3 години (була 1 година). На вивчення розділу «Основи цивільного захисту» 

відведено 13 годин (було 15 годин), на вивчення теми «Основи рятувальних та 

інших невідкладних робіт» передбачено 1 годину (було 3 години).  

Під час проведення навчально-польових зборів перерозподілено години у 

розділі «Вогнева підготовка»: на тему «Загальні поняття балістики. Ведення 

вогню по нерухомим цілям та цілям, що з’являються» відведено 3 години (було 

4 години); «Ручні осколкові гранати та поводження з ними» на навчально-

польових зборах) – 1 годину.  

Перерозподіл кількості годин на вивчення зазначених тем сумарно не 

позначився на загальній кількості годин відведених удосконаленою навчальною 

програмою на вивчення предмета «Захист України». 

Роз’яснюємо, що програма для проведення навчально-польових 

(тренувальних) зборів/ занять не залежить від потижневого навантаження і 

розрахована на 18 навчальних годин. Оцінка за навчально-польові збори/заняття 

(НПЗ) і навчально-тренувальні заняття (НТЗ) виставляється окремо від 

семестрових та визначає підсумкову (річну) на рівні з семестровими. Проведення 

навчально-польових зборів/занять, навчально-тренувальних занять записуються 

на окремій сторінці журналу, підсумкова оцінка за НПЗ виставляється перед 

річною оцінкою з предмета «Захист України» за другий рік навчання. 

Звертаємо вашу увагу, що обов’язковою формою одягу для вчителя та 

рекомендованою для учнів під час проведення занять з предмета «Захист 

України» (тематичний план № 1) є військова (форма військових формувань 

України без знаків розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або 

інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, 

які не мають на це права). 

Рекомендуємо використовувати в освітньому процесі журнал «Оборонний 

вісник», зокрема спеціальну інформаційно-довідкову вкладку «Захист України», 

відповідно до листа Директората дошкільної, шкільної, позашкільної та 

інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України від 21.05.2021  

№ 5/1240-21 «Щодо листа Центру воєнної політики та політики безпеки».  

Звертаємо увагу, що журналі відображається актуальна неупереджена 

інформація про процеси, що відбуваються у сфері безпеки та оборони України 

які готують провідні вітчизняні, іноземні фахівці та експерти. Вкладка «Захист 

України» містить новітні матеріали у військовій галузі. 



 Детально ознайомитися з рекомендаціями щодо організації навчання 

предмета «Захист України» можна на сайті Сумського ОІППО за посиланням 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-07-23/1971-metodichni-

rekomendatsiji-zakhist-vitchizni 

 

 

Методист з національно-патріотичної роботи  

та «Захисту України» навчально-методичного  

відділу координації освітньої діяльності  

та професійного розвитку Сумського ОІППО    Н.М. Сукачова 
 

(підпис наявний в оригіналі) 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-07-23/1971-metodichni-rekomendatsiji-zakhist-vitchizni
http://www.soippo.edu.ua/index.php/34-2010-11-24-15-07-23/1971-metodichni-rekomendatsiji-zakhist-vitchizni



