
«Захист України» 11 кл.  

Рекомендації: 

 

Предмет «Захист Вітчизни» введено як обов’язковий державний предмет в усіх загальноосвітніх 

навчальних закладах України. Готовність Збройних сил України до виконання своїх функцій значною 

мірою залежить від її особового складу, зокрема підготовленості молоді до захисту Батьківщини. 

Ефективне та якісне виконання молоддю цього громадянського обов’язку можливе лише за наявності в 

неї початкових знань, умінь і навичок із загальновійськових дисциплін. Така вимога зумовлена 

суттєвою специфікою військової служби, граничною напруженістю усіх систем організму молодої 

людини, максимальним проявом психофізіологічних і фізичних якостей та здібностей, суворою 

регламентацією життєдіяльності військовослужбовця, специфічністю його взаємовідносин з колегами 

та військовим колективом. 

Ці та інші вимоги, продиктовані Державним стандартом базової і повної середньої освіти (що є 

головним нормативним документом загальноосвітніх навчальних закладів) знайшли своє 

віддзеркалення і в програмі предмета «Захист Вітчизни».  

 

Учень (учениця): 

називає: основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі. 

пояснює організацію і порядок проведення стрільби з автомата. 

характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, призначення та будову 

основних засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, сигнали і порядок оповіщення 

населення про виникнення надзвичайних ситуацій і порядок дій при цьому, способи проведення евакуації 

населення;  

вміє користуватися основними засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри. 

класифікує обладнання та пояснює порядок використання інженерних споруд для захисту населення; 

характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, способи проведення 

евакуації населення;  

вміє користуватися медичними засобами захисту (аптечка  індивідуальна, індивідуальний 

протихімічний пакет (ІПП), пакет перев’язувальний індивідуальний(ППІ); 

пояснює правила безпеки під час захисту населення в надзвичайних ситуаціях, характеризує способи 

проведення евакуації населення;  

виконує алгоритм підготовки населення до евакуаційних заходів та розміщення населення. 

знає: види кровотеч;  основні принципи невідкладної допомоги 

дотримується правил особистої безпеки 

знає алгоритм дій при кровотечі 

вміє розпізнати кровотечу, що загрожує життю 

розуміє важливість негайної реакції на кровотечу, що загрожує життю 

знає способи зупинки кровотечі 

застосовує прямий тиск на рану  

володіє технікою накладання  турнікета на верхні та нижні кінцівки. 

вміє проводити тампонування рани 

володіє методами виносу та переміщення поранених  

Ціннісний компонент: 
дотримується правил безпеки під час надання домедичної допомоги при кровотечах. 

виконує алгоритм первинного огляду пораненого; 

визначає ознаки життя; 

вміє накладати пов’язки на грудну клітку, голову, живіт, джгут на кінцівки; 

володіє навичками зупинки кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів та кровотечі 

з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів. 

 

 

 

 

 

 

 



«Захист України» 11 кл. Підсумкова контрольна робота. 

 

1. Обери кілька правильних тез. Особливий (воєнний) період вводиться у разі: 

А збройної агресії чи загрози нападу 

Б небезпеки державній незалежності та територіальної цілісності 

В пожежі на АЗС 

Г витоку хлору на хімзаводі 

2. Обери кілька правильних відповідей. Перед тим, як залишити житло під час обстрілів, 

необхідно: 

А зачинити вікна, двері 

Б вимкнути газ, воду та електрику 

В подзвонити всім друзям та запитати, чи вони вже евакуювалися 

Г полити кімнатні рослини та знайти хатніх улюбленців 

3. Обери кілька відповідей. Якщо перестрілка застала вас на вулиці, потрібно: 

А негайно лягти на землю 

Б не виглядати з укриття до кінця бою 

В переповзти під бетонний бордюр чи в яму 

Г стати на повний зріст і швидко бігти до підвалу свого будинку 

4. Якими повинні бути ваші дії при виявлені підозрілого предмета? 

А не чіпати та не відкривати його, відійти на безпечну відстань так викликати поліцію чи МНС 

Б розгорнути й пересвідчитися чи там дійсно вибухівка 

В штурхонути його ногою, щоб дізнатися що там 

Г по можливості, обгородити небезпечний предмет та попросити людей відійти на безпечну відстань від 

знахідки 

5. Визначити правильне твердження:  

А бій - основний спосіб тактичних дій військ 

Б бій - основна форма тактичних дій військ 

В бій - основний метод тактичних дій військ 

Г бій - основний порядок тактичних дій військ 

6. Дії, до яких воююча сторона переходить вимушено або з метою відбити наступ переважаючих 

сил ворога, називається: 

А віроломством 

Б військовою хитрістю 

В контрнаступом 

Г обороною 

7. Головний військовий орган з планування оборони держави, управління, координації та 

контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади –  

А  Генеральний штаб ЗСУ; 

Б МО України; 

В ВР України; 

Г РНБО України. 

8. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує проведення державної політики у сфері 

оборони та військового будівництва, мобілізаційну і бойову готовність та підготовку ЗСУ до 

виконання покладених на них завдань: 

А Президент України; 

Б ВР  України; 

В МО України. 

Г Генеральний штаб ЗСУ; 

9. Багатонаціональні військові формування різних країн, діяльність яких спрямована на 

зміцнення миру і безпеки, ліквідацію або обмеження міждержавних, міжетнічних, 

міжконференсійних та інших конфліктів і суперечностей у світі це: 

А  Збройні Сили України; 

Б  Миротворчі сили; 

В  Терористичні угруповання.   

Г Французький легіон 



10. Система заходів, які планують, організовують і проводять для навчання та виховання 

особового складу всіх категорій військовослужбовців є: 

А  Стройова підготовка; 

Б  Вогнева підготовка; 

В  Тактична підготовка; 

Г  Бойова підготовка. 

11. Громадяни України, які проходять дійсну військову службу в складі Збройних Сил України 

відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»: 

А солдат, матрос;   

Б військовий; 

В військовослужбовець; 

Г комбатант. 

12. Який характер має воєнна доктрина України? 

А наступальний;  

Б оборонний; 

В нейтральний 

Г релігійний 

13. Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній 

або на водному об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою 

небезпечною подією, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання і діяльності 

населення на території чи об’єкту: 

А нештатна ситуація;    

Б надзвичайна ситуація;    

В надзвичайна подія. 

Г Військовий стан 

14. При зупинці кровотечі за допомогою джгута, його можна накладати не більше як на: 

А 2 години; 

Б 1,5 години; 

В 1 годину 

Г 8 годин 

15. Пошкодження, що характеризується порушеннями цілісності шкіряного покриву, слизових 

оболонок, а іноді й глибоких тканин, яке супроводжується болем та кровотечею: 

А рана; 

Б опік; 

В  ушкодження.   

Г перелом 

16. Для надання першої медичної допомоги у порядку само- і взаємодопомоги кожному 

військовослужбовцю видаються засоби індивідуального медичного оснащення: 

А  КЗД; 

Б  ІПП; 

В  ППІ; 

Г  АІ. 

17. Під час стрільби з пневматичної гвинтівки натискувати на спусковий гачок слід: 

А  повільно; 

Б  плавно; 

В  обережно. 

Г повільно 

18. Швидкий біг застосовується при перебіжках, при вибіганні з укриття до бойових і 

транспортних машин, при розгоні перед подоланням перешкод. Темп бігу становить: 

А 150-165 кроків за хвилину; 

Б 165-180 кроків за хвилину; 

В 180-200 кроків за хвилину; 

Г 200-280 кроків за хвилину. 

19. Чатовий, який виконує бойове завдання щодо охорони та оборони об’єктів підпорядковується: 

А черговому частини;   

Б начальнику гарнізону;   



В начальнику варти;      

Г розвідному. 

20. Збір і систематизація відомостей про місцевість та її окремі елементи (захисні властивості, 

умови спостереження, маскування та ведення вогню) включає в себе: 

А  орієнтування на місцевості; 

Б  розвідку місцевості; 

В  мапа місцевості; 

Г  маршрут місцевості. 

21. Надання першої допомоги постраждалим із забоєм мозку полягає у забезпеченні їм постільного 

режиму та виклику «швидкої допомоги» для щадного транспортування у лікарняний заклад  до: 

А  травматологічного відділення; 

Б  нейрологічного відділення; 

В  хірургічного відділення; 

Г  нейрохірургічного відділення. 

22. У потерпілого механічне ушкодження голови з появою припузлості («гуля»), тимчасова втрата 

свідомості, слабкість організму, нудота. Такі симптоми потерпілого свідчать про: 

А струс головного мозку; 

Б забій голови; 

В забій головного мозку; 

Г значна втрата крові. 

23. На пошкодження, що характеризується порушенням цілісності шкіряного 

покриву,накладається асептичний засіб у вигляді перев’язувального матеріалу, яким закривають 

рану. Вкажіть спосіб накладання асептичного засобу: 

А «черепашачний»; 

Б «вісімкоподібний»; 

В «колоподібний» 

Г «хрестоподібний». 

24. Згідно вимог гуманітарного права, правил для солдата, як потрібно ставитися до осіб і об’єктів 

з емблемою Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, з білим прапором і з емблемами, якими 

позначені культурні цінності: 

А з повагою;     

Б з вдячністю; 

В з опаскою 

Г з жалем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Захист України» 11 кл. Підсумкова контрольна робота 

ПІБ___________________________________________________________________ 

 

Заповнений власноруч бланк відповідей надішліть на пошту zcbotm@gmail.com Новікова Я.В. 
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