
Учителю предмета «Захист Вітчизни» – на допомогу в 

організації процесу навчання учнів під час карантинних 

заходів 

 
Організація дистанційного навчання в Google Classroom 

Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс створений Google для 

навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації 

завдань безпаперовим шляхом.  

Онлайн-платформа Google Classroom для дистанційного навчання 

зав'язана з Google Drive для створення і обміну завданнями, Google Docs, 

Sheets and Slides для їх написання, Gmail для спілкування і Google Calendar 

для розкладу.  

Відомості про Google Classroom – 

https://support.google.com/edu/classroom/topic/7175444?hl=ru&ref_topic=602027
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Дізнаємось більше про Class Dojo. Режим доступу:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q-uzn8d3LnU 

  

Google Classroom для організації дистанційного навчання. Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=yPWshz45AcU 

  

Онлайн-навчання «Google Клас для організації дистанційного 

навчання» – https://www.youtube.com/watch?v=xQQszOPpF6k 
 

 Онлайн-платформи – для нарад, співпраці  

https://zoom.us 

https://www.skype.com/uk/ 

https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України /  

[Електронний   ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua 

2. Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти/  

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua 

3. Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua 

4. Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України /  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua 

5. Сайт газети «Народна армія» / [Електронний ресурс] –  

Режим доступу : http://www.na.mil.gov.ua/ 

6. Сайт журналу «Військо України» / [Електронний ресурс] –  

Режим доступу : http://viysko.com.ua/ 
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7. Сайт науково-теоретичного та науково-практичного журналу «Наука і 

оборона» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.nio.mil.gov.ua. 

8. Сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://www.mns.gov.ua. 

9. Сайт Товариства сприяння обороні України / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу :  http://tsou.org.ua 

10. Сайт Товариства Червоного Хреста України / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://www.redcross.org.ua. 

11. Сайт методично-інформаційного журналу «Основи захисту Вітчизни» / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://3axuct.at.ua 

12. Розділ журналу «Мій погляд», Internet-сторінка сайту ЦВППБ 

(www.defpol.org.ua) та електронна адреса (е-mail: info@defpol.org.ua) 

викладання предмета «Захист Вітчизни». 
 

Ознайомитися з матеріалами учасників Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016» можна за посиланням: 

http://mon.gov.ua/teacher2016/uchasniki-teaher-2016/zahust/; 

Майстер-класи учасників ІІІ туру – 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGoA1PEos6aGcutEu2NDEomutg9sK

W-n ; 

Уроки учасників ІІІ туру – 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGoA1PEos6bGlCcmV_y5bj01vQgDjG

3f ; 

 

Для проведення уроків рекомендовано використовувати відеоматеріали 

з питань протимінної безпеки для загального населення та 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%2003.0

8.14.avi;  

https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4 

Відеосюжети 

сервіс електронної пошти «Gmail» на Google диску за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fKvNUooZeszRlkVrANdamfOmt3fI

jNJ8?usp=sharing 

 

«Основи національної безпеки України» 

1. Система національної безпеки України 

https://www.youtube.com/watch?v=G4z_lrhjpI0 
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2. Воєнна доктрина України 

https://www.youtube.com/watch?v=RMqgb1-z-1Q 

«Збройні Сили України на захисті Вітчизни» 

Військова присяга та військова символіка України 

https://www.youtube.com/watch?v=efR9IurbqmM 

«Статути Збройних сил України» 

Несення вартової служби 

https://www.youtube.com/watch?v=ukOVDj_P_gc 

«Стройова  підготовка» 

1. Виконання  стройового  прийому «Автомат на  груди»  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=UWG-jSY4qk4 

2. Виконання  стройового  прийому «Зброю  за  спину» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=bxyzT8HUJTE 

3. Виконання  стройового  прийому «Ремінь  відпустити» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=lHyYPH31GWU 

4. Стройове  положення  зі  зброєю 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=vk7-bAfoeKg 

5. Прийоми  зі  зброєю   

https://www.youtube.com/watch?v=947imMTbg0Y 

6. Прийоми  зі  зброєю   

https://www.youtube.com/watch?v=DPL_te6TOJQ 

7. Почесна  варта 

https://www.youtube.com/watch?v=0k89ent6dio 

8. Стройова підготовка МНС 

https://www.youtube.com/watch?v=CzwHTKshfqQ 

9. Стройве тренування (перші 5 хв 30 сек)  

https://youtu.be/JqUtnP8PTgg 

10. Стройові прийоми і рух без зброї 

https://www.youtube.com/watch?v=NVfj6T2YawE 

11. Стройова композиція 

https://youtu.be/YFbK-blWLsc 

https://youtu.be/SxCXMh318oE 

https://youtu.be/hw3ZjCEfQ3o 

12. Стройовий парад  

https://youtu.be/v6eVPaFbl3c 
 

«Вогнева підготовка»  

Стрілецька зброя та поводження з нею 

1. Зроблено в Україні. Топ-5 зразків української зброї     

https://www.youtube.com/watch?v=Tt-2Cjc0Rj4  
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2. ТОП-5 українських військових розробок 

https://www.youtube.com/watch?v=qG6hf_7MhDw 

3. Зброя. Снайперські гвинтівки 

https://www.youtube.com/watch?v=BOJe8g53_lU 

4. Зброя. Автомати 

https://www.youtube.com/watch?v=lvDNKhB2OyY 

5. Методика виконання нормативу «Складання автомату Калашникова» 

після неповного розбирання 

https://www.youtube.com/watch?v=6IBI07V16eA 

6.  «Курс воїна»: Чотири правила поводження зі зброєю 

https://www.youtube.com/watch?v=7GXcwgfOhn8 

Правила стрільби по нерухомим цілям:  

1. Вогнева підготовка. АК: основи стрільби 

https://www.youtube.com/watch?v=XD0G5SJhEIM 

2. Тактична стрільба. Відпрацювання дій у складі бойових груп (двійки і 

трійки) 

https://www.youtube.com/watch?v=SQNXLgFfXmc 

3.  Вогнева підготовка. Виконання стрільб з автомата Калашникова 

бойовим патроном. Мішень №4 - на 100 м. 

https://www.youtube.com/watch?v=D54_bZGA3SQ 

Ручні гранати та поводження з ними: 

1. Гранати РГД 5 та Ф 1 

https://www.youtube.com/watch?v=sVmCtPl8DHk 

2. Ручні гранати 

https://www.youtube.com/watch?v=iHGl3tqzfa0 

 

«Тактична підготовка» 

1. Дії солдата у складі бойових груп 

https://www.youtube.com/watch?v=rgzfkfoN1fo 

2. Відділення у наступі  

https://www.youtube.com/watch?v=ev3uv9xQP4g 

3. Відділення у наступі  

https://www.youtube.com/watch?v=Dxgrz4KAwwM 

4. Відділення у наступі  

https://www.youtube.com/watch?v=61Ed0oU98-4 

5. Наступ. Переміщення відділення 

https://www.youtube.com/watch?v=rgzfkfoN1fo 

6.  Тактична підготовка  

https://www.youtube.com/watch?v=u4M8Kqxh_60 

 

7. Бій 

https://www.youtube.com/watch?v=w-wp55AfeD8 

8.  Знешкодження та захоплення ворога 
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https://www.youtube.com/watch?v=Z1s8G3-lB8o 

9. Пересування полем бою  

https://youtu.be/u8peyv5YmOw 

10. Дії відділення у складі бойових груп  

https://youtu.be/SQNXLgFfXmc 

11. Основи військової топографії 

           https://www.youtube.com/watch?v=7yWDuAoHc3U 

 

«Прикладна фізична підготовка»  
1. Силові вправи з вагою власного тіла: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhXfB1lZ8I 

2. Подолання смуги перешкод: 

https://www.youtube.com/watch?v=R2qm4_iQux8 

3. Національні бойові мистецтва: 

https://www.youtube.com/watch?v=PZ27_uzBQr8 

https://www.youtube.com/watch?v=NjMhlIFOZjc    

https://www.youtube.com/watch?v=QkyJK0XH8nY&t=56s 

4. Основи самозахисту: 

https://www.youtube.com/watch?v=1IhadcwWqc0 

https://www.youtube.com/watch?v=puUXxwx5AUQ   

https://www.youtube.com/watch?v=klsnUQXMRCA     

https://www.youtube.com/watch?v=0TrEKE9U4rE 

https://www.youtube.com/watch?v=PC2pZOg7oyc 

https://www.youtube.com/watch?v=7iPvII64Mi8 

https://www.youtube.com/watch?v=_FMJ-uNtceo 

 

«Основи цивільного захисту» 

1. Дії населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

https://www.youtube.com/watch?v=uhMq3Qw_4xQ 

2. Правила евакуації під час виникнення надзвичайних ситуацій 

https://www.youtube.com/watch?v=p7ZsxPRalHc 

3. Навчальний фільм про правила евакуації під час виникнення   

надзвичайних ситуацій. 

https://www.youtube.com/watch?v=p7ZsxPRalHc 

4. Надзвичайні ситуації природного характеру 

https://www.youtube.com/watch?v=8wz2dUgDZwU 

5. Порядок дій населення за сигналом УВАГА ВСІМ! 

https://www.youtube.com/watch?v=mOQ94DNipqw 

6. Уроки цивільного захисту: системи оповіщення та захисні споруди 

https://www.youtube.com/watch?v=S1Q1i_KKo-M 

 

7. Навчальний фільм «Евакуація населен»» 

https://www.youtube.com/watch?v=nOKMLpJuLpQ 
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Відео платформа з добіркою  відеоматеріалів «Надзвичайні ситуації»   

https://ns-plus.com.ua/novyny/video/ 

 

«Домедична допомога» 

1. Аптечка першої допомоги: відеотренінг 

https://www.youtube.com/watch?v=yXogO_G65eE 

2. Основи першої медичної допомоги на полі бою 

https://www.youtube.com › watch 

https://www.youtube.com › watch 

3. Рятування пораненого з поля бою 

https://www.youtube.com/watch?v=1CkDvd0F5bw 

5. Серцево легенева реанімація та штучне дихання 

https://www.youtube.com/watch?v=zcHDVTtmOtc 

https://www.youtube.com/watch?v=CHp8MTpkocg 

https://www.youtube.com/watch?v=p_JsO_gWjQI 

6. Зупинка кровотечі 

https://www.youtube.com/watch  

https://www.youtube.com/watch?v=SMiyMoGnYrY 

https://www.youtube.com/watch?v=axoYUEzW1ck 

7. Накладання шин 

https://www.youtube.com/watch?v=UN0HTskMQTg 

8. Основи першої медичної допомоги на полі бою 

https://www.youtube.com/watch?v=U0X8CZHellk 

9. Перша допомога при переломі руки чи ноги 

https://www.youtube.com/watch?v=UN0HTskMQTg 

10. Перша допомога при опіках 

https://www.youtube.com/watch?v=HxRzGGHO0xQ 
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