
 

 

 

Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної адміністрації 

Ніжинський обласний педагогічний ліцей 

Чернігівської обласної ради 

 

Н А К А З  

від 30.03.2020 року           м. Ніжин       № 83-Н 

 

Про проведення навчально-

польових зборів та навчально-

тренувальних занять із предмету 

«Захист Вітчизни» у 2019-2020 н.р. 

 

Відповідно до до вимог програми з предмету «Захист Вітчизни» та у 

зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, тимчасовим 

призупиненням освітнього процесу у ліцеїта з метою закріплення знань, 

умінь, навичок, одержаних учнями на заняттях н а к а з у ю: 

 

1. Заступнику директора з НВР С. Сліпак забезпечити виконання 

програми предмету «Захист Вітчизни» у 2019-2020 н.р. з 

використанням дистанційних форм навчання, організувавши: 

1.1. проведення: 

1.1.1. навчально-польових зборів для юнаків 11 класів із 31.03.2020 р. по 

08.05.2020 р. згідно з планом (додаток 1); 

1.1.2. навчально-тренувальних занять для дівчат 11 класів із 18.03.2020 

р. по 18.05.2020 р. згідно з планом (додаток 2); 

1.1.3. підготовку календарно-тематичних планів на 2020-2021 н.р. із 

передбаченням часу, необхідного для узагальнення навчального 

матеріалу, опрацьованого в період дистанційного навчання учнів 

за програмою 10 класу. 

1.2. звітування учителів предмету «Захист Вітчизни» про виконання 

планів НПЗ та НТЗ до 19.05.2020 р. 



2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею Т. ШЕВЧУК 

 

Із наказом ознайомлена: 

С. Сліпак



Додаток 1  

до наказу по ліцею від 30.03.2020 №83-Н     
 

План проведення навчально-польових 

зборів із предмету «Захист Вітчизни» із 31 березня по 08 травня 2020 р. 

№ 

З/п 

                             Тема  заняття               К-ть 

годин 

Дата  

проведення 

                   Розділ V. Вогнева підготовка ( 4 години ) 

1. Тема 2: Правила стрільби по нерухомих цілям та 

цілям, що з’являються. Загальні поняття балістики. 

Тренування в одноманітності прицілювання, вирішення 

завдань на визначення прицілу і точки прицілювання. 

Виконання початкової вправи стрільби з автоматичної 

зброї. Удосконалення знань з будови автомата. 

Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та  

на військовому стрільбищі. 

1 31.03. 

2. Тема 2: Правила стрільби по нерухомих цілям та 

цілям, що з’являються. Загальні поняття балістики. 

Організація і порядок проведення стрільби з автомата. 

Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки 

прицілювання. 

Підготовка упору, виготовлення до стрільби лежачи з 

упору. 

Тренування в одноманітності прицілювання, вирішення 

завдань на визначення прицілу і точки прицілювання. 

1 31.03. 

3. Тема 2: Правила стрільби по нерухомих цілям та 

цілям, що з’являються. Загальні поняття балістики. 

Умови виконання вправ стрільби з пневматичної 

гвинтівки. 

Виконання вправ стрільби з пневматичної гвинтівки. 

Удосконалення знань з будови автомата. 

Тренування вправ стрільби з пневматичної гвинтівки. 

Прийоми стрільби(вогневі тренування)ю 

1 07.04. 

4 Тема 2: Правила стрільби по нерухомих цілям та 

цілям, що з’являються. Загальні поняття балістики. 

Положення автоматника під час стрільби з місця і в русі 

в пішому порядку. 

Вибір і зайняття місця для стрільби. 

Прийоми стрільби з автомата під час приготування до 

стрільби, проведення і припинення стрільби. 

Тренування у приготуванні до стрільби. 

1 07.04. 



№ 

З/п 

                             Тема  заняття               К-ть 

годин 

Дата  

проведення 

                                        Розділ VΙ. Тактична підготовка 

5. Тема 4: Дії солдата в бою у складі малих тактичних 

груп. 

Дії солдата в обороні. 

Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання і 

маскування. 

1 10.04. 

6. Тема 4: Дії солдата в бою у складі малих тактичних 

груп. 

Ведення спостереження. 

Дії з початком вогневої підготовки, відбиття атаки танків 

і піхоти. 

1 10.04. 

7. Тема 4: Дії солдата в бою у складі малих тактичних 

груп. 

Способи боротьби з авіацією противника. 

1 14.04. 

8. Тема 4: Дії солдата в бою у складі малих тактичних 

груп. 

Дії під час застосування зброї масового ураження. 

1 14.04. 

9. Тема 4: Дії солдата в бою у складі малих тактичних 

груп. 

Дії солдата у наступі. 

Висування на рубіж атаки, атака з подоланням  

мінно-вибухових та інших інженерних перешкод. 

1 21.04. 

10. Тема 4: Дії солдата в бою у складі малих тактичних 

груп. 

Подолання ділянки місцевості з радіоактивним 

зараженням 

1 21.04. 

11. Тема 4: дії солдата в бою у складі малих тактичних 

груп. 

Поняття про дії розвідувального дозору 

1 24.04. 

12. Тема 4: дії солдата в бою у складі малих тактичних 

груп. 

Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих 

предметів, загороджень, мостів, різних перешкод. 

1 24.04. 

13. Тема 4: дії солдата в бою у складі малих тактичних 

груп. 

Дії в засаді. 

1 28.04. 



№ 

З/п 

                             Тема  заняття               К-ть 

годин 

Дата  

проведення 

14. Тема 4: дії солдата в бою у складі малих тактичних 

груп. 

Бойові порядки та їх використання під час руху. 

1 28.04. 

Тема 5: Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу) (1 година) 

15. 

 

Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою 

військової частини(підрозділу), їх призначення, тактико-

технічна характеристика. 

1 05.05. 

                                   Розділ ΙХ. Домедична допомога ( 3 години ) 

16. Тема: Правила транспортування травмованих 

Способи та правила транспортування потерпілих при 

різноманітних ушкодженнях перенесенням на руках, на 

плечах, на спині, з використанням носильних лямок і 

підручних засобів, на санітарних ношах. 

1 05.05. 

17. Тема: Надання домедичної допомоги в секторі 

обстрілу. 

Алгоритм з надання домедичної допомоги у секторі 

обстрілу. 

Переведення пораненого в положення на боці. 

Зупинка кровотеч з рани шиї, тулуба, кінцівок. 

Зупинка кровотечі з ран верхньої та нижньої кінцівок 

(взаємодопомога ). 

Зупинка кровотечі за допомогою спеціальних джгутів 

(самодопомога ). 

1 08.05. 

 

18. Тема: Надання допомоги в секторі укриття 

Алгоритм надання домедичної допомоги у секторі 

укриття. 

Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя. 

Переведення в стабільне положення. 

Накладання пов’язки на грудну клітку, голову, живіт. 

Накладання джгута на кінцівки. 

Зупинка кровотечі з рани тулуба за допомогою 

гемостатичних засобів (само  та взаємодопомога). 

Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою 

спеціальних перев’язувальних пакетів (само та 

взаємодопомога). 

1 08.05. 

 

  



Додаток 2  

до наказу по ліцею від 30.03.2020 № 83-Н     
 

План проведення навчально-тренувальних 

занять із предмету «Захист Вітчизни» із 31 березня по 08 травня 2020 р. 

  
к-ть 

год. 

Українсько

ї філології 

Іноземної 

філології 

Матема

тичний 

 Розділ І. Основи медичних знань і 

домедичної допомоги 

6    

 Тема 7. Домедична допомога при опіках, 

тепловому та сонячному ударі, 

обмороженні, електротравмах, утопленні 

3    

1 Долікарська допомога при враженні  

блискавкою 

1 30.03 18.03 31.03 

2 Домедична допомога в разі утоплення 

людини 

1 30.03 18.03 31.03 

3 Домедична допомога у разі відмороження 1 06.04. 25.03 07.04 
 Тема 8. Отруєння. Домедична допомога 

при отруєннях, укусах комах, змій та 

диких тварин 

3    

4 Отруйні комахи. Домедична допомога 1 06.04. 25.03 07.04 
5 Перша допомога при укусах отруйних змій 1 13.04 01.04 10.04 
6 Перша допомога при укусах  тварин 1 13.04 01.04 10.04 
 Розділ 4. Домедична допомога в бойових 

умовах (тактична медицина) 

12    

 Тема 2. Надання домедичної допомоги не 

етапі під вогнем 

4    

7 Самодопомога при кровотечах 1 27.04 08.04 14.04 
8 Взаємодопомога при кровотечах 1 27.04 08.04 14.04 
9 Практичне заняття з надання допомоги при 

кровотечах 

1 27.04 15.04 21.04 

10 Перевірка практичних навичок 1 27.04 15.04 21.04 
 Тема 3. Надання допомоги в зоні 

тактичних умов 

6    

11 Зупинка усіх інших видів кровотеч 1 04.05 22.04 24.04 
12 Тактично значущі ознаки шоку в 

поранених 

1 04.05 22.04 24.04 

13 Надання домедичної допомоги в разі 

переломів. Накладання шин 

1 11.05 29.04 28.04 

14 Практичне заняття з накладання шин 1 11.05 29.04 28.04 
15 Надання домедичної допомоги в разі опіків 1 11.05 06.05 05.05 
16 Надання домедичної допомоги при 

проникному пораненні очей. Гіпотермія. 

Черепно-мозкова травма 

1 11.05 06.05 05.05 

17-

18 
Контроль практичних навичок 2 18.05 13.05 07.05 

 Всього 18    
 


