
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання науково- 

методичної ради Полтавського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

імені М.В. Остроградського 

__ _________   №_____ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки                         

Полтавської облдержадміністрації                               

від 27.06.2019   № 254                  

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма гуртка з позашкільної освіти 

військово-патріотичного напряму  

«Юні десантники»  

 

3 роки навчання 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Полтава - 2019 



2 

Програму гуртка військово-патріотичного напрямку «Юні десантники» 

розглянуто і затверджено на науково-методичній раді ПОІППО ім. М.В. Остроградського  

(протокол № ____ від «_____»_____________   2019 р.) 

 

 
Автор: 

 

Курган Вячеслав Степанович – керівник гуртків «Юні десантники» 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

 

 

Рецензенти:  

 

Мартиненко А.М. – проректор з науково-педагогічної роботи та 

корпоративного управління Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, кандидат військових наук. 

 

Павелко Г.Г. – викладач курсу «Захист Вітчизни» загальноосвітньої школи І – 

ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради. 

 

 

 

 



3 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Програма гуртка «Юні десантники» є першою сходинкою з підготовки 

вихованців до служби в Збройних Силах України, популяризації служби в 

Десантно-штурмових військах, оволодіння обсягом знань і умінь, необхідних 

майбутнім військовослужбовцям. Вона покликана виховувати молодь фізично 

здоровою, з розвиненим почуттям патріотизму, свідомим ставленням до питань 

особистої та суспільної безпеки, до власного здоров’я. 

 Навчальна програма реалізується в гуртку військово-патріотичного 

напряму, основного рівня протягом трьох років навчання та спрямована на 

вихованців віком 10-18 років. 

Для опрацювання навчального матеріалу на навчальний рік відводиться 

216 годин, що становить 6 годин на тиждень. 

 Програма спрямована на формування компетентностей особистості у 

процесі засвоєння базових знань з військово-прикладних видів спорту, 

формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок 

засобами позашкільної освіти. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

1. Пізнавальна компетентність: оволодіння знаннями з історії розвитку 

Збройних Сил України, формування уявлення про їх сучасний стан, уміння 

здобувати та опрацьовувати інформацію з різних джерел.  

 2. Практична компетентність: уміння орієнтуватися на місцевості за 

допомогою карти та компасу і без них, проходити маршрути за власноруч 

складеними легендами, якісно і швидко встановлювати намети, розпалювати 

вогнище за різних погодних умов, безпечно долати природні та штучні 

перешкоди, дотримуватися основних правил безпеки життєдіяльності під час 

польових виходів. 

3. Творча компетентність: розвиток творчих здібностей вихованців під 

час їхньої участі у масових заходах, виконання практичних завдань за профілем 

гуртка. 

4. Соціальна компетентність: формування здатності до співробітництва і 

взаємодопомоги, соціальної активності, свідомого ставлення до власної безпеки 

та безпеки оточуючих, збереження та примноження традицій свого народу, 

формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери. 

В основу програми «Юні десантники» покладено базові блоки:  

- військова топографія та орієнтування на місцевості;  

- рукопашний бій;  

- стройова підготовка;  

- тактична підготовка військ;  

- інженерно-саперна справа;  

- оволодіння курсом наземної передстрибкової підготовки та виконання 

стрибка з парашутом. 
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Програмою також передбачається засвоєння відомостей, що 

поглиблюють і доповнюють зміст дисциплін, які вивчаються в загальноосвітніх 

закладах освіти – історії, географії тощо.  

Заняття гуртка організовуються як теоретичні, так і практичні. Тривалість 

заняття визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та 

допустимого навантаження і обчислюється в академічних годинах (1 

академічна година – 45 хвилин). Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими 

та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Необхідною умовою 

організації практичних занять на місцевості і екскурсій є дотримання санітарно-

гігієнічних вимог та безпеки життєдіяльності.  

При плануванні теоретичних та практичних занять, екскурсій, подорожей 

тощо беруться до уваги погодні відмінності між сезонами. Під час канікул 

плануються масові заходи: екскурсії, походи, змагання.  

Важлива роль відводиться формуванню у вихованців  практичних 

навичок роботи з компасом та картографічними матеріалами, користування 

військовим і туристським спорядженням та обладнанням, виконання 

топографічних робіт.  

Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та 

навичок після закінчення навчального року поза сіткою навчальних годин 

проводяться літні походи (польові виходи) та виконання стрибків з парашутом. 

На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання в 

залежності від віку вихованців, зокрема, пояснювально-ілюстративні 

(розповідь, пояснення, бесіда) та тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та 

навичок). Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, 

картографічні та роздаткові матеріали, технічні засоби навчання. 

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводяться 

індивідуальні заняття з вихованцями відповідно до чинного Положення про 

порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних 

навчальних закладах.   

Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення 

практичних занять у формі заліків та у ході відвідування екскурсійних об’єктів.  

Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, 

стан матеріально-технічної бази, в установленому порядку може вносити зміни  

до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми. 
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Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

усього 

 

теорети

чних 

практичних  

у примі 

щенні 

на міс- 

цевості 

Вступ 6 2 4  

Розділ 1. Загальновійськова підготовка 10 8 2  

Розділ 2. Стройова підготовка 10 2 5 3 

2.1. Стройові прийоми і рух без зброї. 

Строї відділення. 

6 1 2 3 

2.2. Прийоми і рух зі зброєю 3 

 

1 2  

2.3. Залік  1  1  

Розділ 3. Фізична підготовка 30 1 6 23 

3.1. Безпека життєдіяльності під час 

занять 

2 1 1  

3.2. Загальна фізична підготовка 4  4  

3.3. Акробатика, нижня акробатика, 

самостраховка 

4 1 2 1 

3.4. Подолання смуги перешкод 4 1 1 2 

3.5. Метання гранати  на дальність 2   2 

3.6. Метання гранати в ціль на точність 2   2 

3.7. Рухливі ігри 2   2 

3.8. Комплексні фізичні вправи 4  2 2 

3.9. Залік  6  3 3 

Розділ 4. Тактична підготовка 30 6 4 20 

4.1. Озброєння та екіпіровка 

десантника 

2 2   

4.2. Дії десантника в бою 5 1 2 2 

4.3. Дії десантника в бою у складі 

парашутно-десантного відділення 

7 1 3 3 

4.4. Характер бою в тилу противника 5 1 2 2 

4.5. Управління підрозділом в бою 5 1 2 2 

4.6. Тактика ведення бою в лісі 5 1 2 2 

4.7. Залік  1   1 

Розділ 5. Топографічна підготовка 8 2 2 4 

Розділ 6. Слідопитство 6 2  4 

Розділ 7. Розвідувальна підготовка 7 2  5 

7.1. Основні способи ведення розвідки 5 1 2 2 

7.2. Розвідка місцевості  2   2 
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Розділ 8. Рукопашний бій 40 2 18 20 

8.1. Безпека життєдіяльності 1 1   

8.2. Страховка під час рукопашного 

бою 

6 1 5  

8.3. Нижня акробатика 6 1 3 2 

8.4. Удари руками 6  3 3 

8.5. Удари ногами 6  3 3 

8.6. Захист від ударів руками 8  4 4 

8.7. Захист від ударів ногами 6  4 4 

8.8. Залік 1  1  

Розділ 9. Вогнева підготовка 14 4 10  

Розділ 10. Домедична підготовка 14 4 6 4 

Розділ 11. Підготовка та проведення 

польових виходів 

23 2 5 16 

Розділ 12. Повітряно - десантна 

підготовка  
18 4 14  

Разом 216 41 76 99 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (6 год.) 

Теоретична частина. Захист Вітчизни – головне завдання Збройних Сил, 

обов’язок громадян України. Конституція і закони України про Збройні Сили 

України. Законодавство України про військову службу. Історія виникнення, 

становлення та розвитку десантних військ. Десантно-штурмові війська. Історія 

розвитку парашутного спорту. 

Основні напрями роботи гуртка. Вимоги безпеки життєдіяльності під час 

проведення занять і тренувань у приміщеннях, спортивних залах, майданчиках, 

на відкритій місцевості, у лісі. Правила дорожнього руху. Правила та норми 

поведінки вихованців гуртка у навчальних закладах, на вулиці, у міському 

(міжміському) транспорті.   

Практична частина. Екскурсії до військових частин, відповідних 

експозицій музеїв. Зустрічі з ветеранами, учасниками бойових дій, 

військовослужбовцями Збройних Сил України. 

 

Розділ 1. Загальновійськова підготовка (10 год.) 

 Теоретична частина. Основні історичні періоди військового мистецтва. 

Історія українського війська, значення історичної спадщини для розбудови 

сучасних Збройних Сил України. Реформування та розвиток сучасних Збройних 

Сил України. Законодавство про військову службу. Організаційна та 

функціональна структура Збройних Сил. Структура та бойовий склад 

Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил. 

Військова присяга та військова символіка України. Військові статути. 

Військові звання. Знаки розрізнення і форма одягу. Начальники та підлеглі. 
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Сутність та значення військової дисципліни. Порядок віддання і виконання 

наказів. Порядок заохочення і стягнення. 

Практична частина. Ознайомлення з джерелами інформації про різні 

періоди історії українського війська. Ознайомлення зі структурою та змістом 

військових статутів. Вправляння у розпізнаванні знаків розрізнення.  

 

Розділ 2. Стройова підготовка (10 год.) 

  2.1. Стройові прийоми і рух без зброї. Строї відділення (6 год.) 

 Теоретична частина. Строї та їх елементи. Поняття «стрій», «шеренга», 

«двошеренговий стрій», «колона», «фронт строю», «фланг строю», «тил 

строю», «інтервал», «дистанція», «ширина строю», «глибина строю», «ряд», 

«напрямний», «замикаючий». Розгорнутий стрій та похідний стрій. Обов’язки 

військовослужбовців перед шикуванням і в строю. Виконання команд. 

Підготовчі та виконавчі команди. Військове вітання у строю на місці та під час 

руху. Сигнали управління строєм.  

Практична частина. Шикування відділення в розгорнутий і похідний 

строї. Порядок виконання команд: «СТАВАЙ», «РІВНЯЙСЬ», «СТРУНКО»; 

«ВІЛЬНО»; «ЗАПРАВИТИСЬ»; «Головні убори (головний убір) – ЗНЯТИ»; 

«Головні убори (головний убір) – НАДІТИ». Військове вітання у строю на 

місці. 

 Повороти на місці. Порядок виконання команд: «Право-РУЧ»; «Півоберта 

право-РУЧ»; «Ліво-руч»; «Півоберта ліво-РУЧ»; «Кру-ГОМ». Вихід зі строю та 

підхід до начальника. Похідний стрій. Рух та повороти під час руху. Військове 

вітання у строю під час руху. Виконання сигналів управління строєм. 

 2.2 Прийоми і рух зі зброєю (3 год.) 

 Практична частина. Стройове положення та прийоми зі зброєю. Порядок 

виконання команд: «Автомат – на ГРУДИ»; «Автомат на ре-МІНЬ»; «Зброю – 

за СПИНУ»; «Ремінь – ПОСЛАБИТИ (ПІДТЯГТИ)». Стройові прийоми із 

зброєю під час виконання команд: «Покласти зброю!»; «До зброї!»; «За 

зброю!».  

 2.3 Залік (1год.)  

 

Розділ 3. Фізична підготовка (30 год.) 

3.1 Безпека життєдіяльності під час занять (2 год.)   

Теоретична частина. Основні вимоги безпеки життєдіяльності при 

виконанні фізичних вправ, проведенні спортивних тренувань. Правила 

поведінки під час тренувань. Методики самоконтролю фізичного стану. 

3.2 Загальна фізична підготовка (4 год.) 
Практична частина. Визначення вихідного рівня фізичної 

підготовленості. Біг на короткі дистанції, швидкісний біг. Біг на середні 

дистанції. Розучування і тренування комплексів вільних вправ, комплексних 

силових вправ та вправ на спритність. 

3.3 Акробатика, нижня акробатика, самостраховка (4 год.)  
Практична частина.Виконання перевертів вперед і назад, переворотом у 

різні боки. Тренування у падінні вперед (назад), перекати. Самостраховка. 
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3.4 Подолання смуги перешкод (4 год.)  

Практична частина.Тренування у подоланні окремих елементів смуги 

перешкод: траншей; ровів; проходів у вертикальних стінках (лабіринтах); 

парканів; вертикальних драбин; сходів; зруйнованого мосту. Виконання 

загальної контрольної вправи на єдиній смузі перешкод. 

3.5 Метання гранати на дальність (2 год.)  

Практична частина. Метання гранати з окопу, траншеї (глибокої та 

неповного профілю), у русі (з розбігу), з коліна, з положення лежачи. 

3.6 Метання гранати в ціль на точність (2 год.)  

Практична частина. Метання гранати з траншеї, у русі (з розбігу), з 

коліна, з положення лежачи  по стінці (проломам, бійницям) або в майданчик 

розміром 1х2,6 м перед стінкою. 

3.7 Рухливі ігри (2 год.)  

Практична частина. Проведення спортивних ігор: футбол, баскетбол, 

волейбол, регбі. 

3.8 Комплексні фізичні вправи (4 год.)  

Практична частина. Розучування і тренування 1-го та 2-го комплексів 

вільних вправ. Комплексна силова вправа (КСВ) та комплексна вправа на 

спритність. Вправи на перекладині й брусах. 

3.9 Залік (6 год.) 

 

Розділ 4. Тактична підготовка (30 год.) 

4.1 Озброєння та екіпіровка десантника (2 год.)  

4.2 Дії десантника в бою (5 год.)  

Теоретична частина. Бій як основна форма тактичних дій військ. 

Основні риси сучасного бою. Види загальновійськового бою. Види вогню і 

маневрів у бою. Обов’язки солдата в бою. 

4.3 Дії десантника в бою у складі парашутно-десантного відділення 

(7 год.) 

Організаційна структура відділення. Взаємодія в бою. Пересування на 

полі бою.  

4.4 Характер бою в тилу противника (5 год.)  

Особливості бойових дій в тилу противника. Дії підрозділу після 

приземлення на парашутах; способи прихованого руху по місцевості з різним 

рельєфом; маскування ознак перебування підрозділу на місцевості.  

Практична частина. Десантне відділення у дозорі. Послідовність та 

порядок розвідки панівних висот, ярів, лісової місцевості та місцевих предметів 

з ходу та під час зупинок. 

4.5 Управління підрозділом в бою (5 год.)  

Порядок дій командира відділення з організації тактичної взаємодії.  

4.6 Тактика ведення бою в лісі (5 год.) 

Особливості тактики ведення бойових дій у лісовій місцевості залежно 

від кількісного складу групи.  
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Практична частина. Організація руху десантного підрозділу в лісі. 

Шикування бойового порядку (в одну-дві колони, «ланцюгом», «ромбом», 

«кутом»). Організація оборони у лісовій місцевості. 

4.7 Залік (1 год.) 

 

Розділ 5. Топографічна підготовка (8 год.) 

Теоретична частина.  Особливості орієнтування за різних умов 

місцевості: у лісі, горах, степовій місцевості та населених пунктах. 

Орієнтування вночі. Топографічні карти. Масштаб. Основні масштабні, 

позамасштабні, лінійні та пояснюючі умовні знаки, що використовуються у 

топографічних картах. Орієнтування карти за лініями і напрямками місцевості 

та за компасом. Визначення опорних орієнтирів на місцевості. 

 Практична частина. Орієнтування за компасом, рух за азимутом, 

складання схеми руху за маршрутом. Способи орієнтування за сонцем, 

годинником, місцевими предметами. Розв’язування тестів на знання 

топографічних знаків.  

 

Розділ 6. Слідопитство (6 год.) 

Теоретична частина.  Типові відбитки слідів тварин, людей, бойової 

техніки. 

Практична частина. Спостереження за поведінкою звірів і птахів за 

різних природних, сезонних та погодних умов. «Читання» відбитків слідів, 

залишених тваринами, людьми, бойовою технікою. 

 

Розділ 7. Розвідувальна підготовка (7 год.) 

7.1 Основні способи ведення розвідки (5 год.)  

Теоретична частина.  Розвідка спостереженням. Розвідка безпосереднім 

оглядом місцевості. 

Практична частина. Збір і систематизація розвідувальних даних. Вибір 

та обладнання місця для ведення розвідки, виконання обов’язків спостерігача. 

7.2 Розвідка місцевості (2 год.) 

Теоретична частина.  Особливості ведення розвідки в лісовій місцевості, 

горах, степовій місцевості і населеному пункті.  

Практична частина. Визначення стану доріг, мостів, характеру водних 

перешкод. Розвідка прихованих підступів до об’єктів, наявних джерел води. 

Порівняння реального стану місцевості з її зображенням на карті.  

 

Розділ 8. Рукопашний бій (40 год.) 

8.1  Безпека життєдіяльності (1 год.) 

Теоретична частина.  Основні вимоги безпеки життєдіяльності під час 

виконання вправ рукопашного бою, проведення тренувань. Правила поведінки і 

самостраховки. 

8.2 Страховка під час рукопашного бою (6 год.) 

Практична частина. Засоби страховки в рукопашному бою. Техніка 

страховки після кидків і під час звільнення від захватів. Зміна рівнів атаки, 
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відпрацювання технік наближення до супротивника і відхід з лінії атаки 

одного-декількох супротивників, ведення бою на землі. 

8.3 Нижня акробатика (6 год.) 

Практична частина.  Виконання перевертів вперед (назад), вперед через 

ліве (праве) плече, назад через ліве (праве) плече, у різні боки. Тренування у 

падінні вперед (назад), перекати. 

8.4 Удари руками (6 год.)  

Практична частина. Прямі удари, удари знизу, збоку, згори. Скручений 

удар, удар ребром долоні згори і збоку. Удар основою долоні, удар ліктем. 

8.5 Удари ногами (6 год.) 

Практична частина. Удар знизу вгору, удари прямо та назад, боковий 

удар. Удари збоку ззовні та збоку з середини, удар збоку зсередини з поворотом 

спиною до супротивника. 

8.6 Захист від ударів руками (8 год.) 

Практична частина.  Верхній та нижній блок. Середній блок назовні. 

Середній блок всередину. 

8.7 Захист від ударів ногами (6 год.) 

Практична частина Верхній та нижній блок. Середній блок назовні. 

Середній блок всередину. 

8.8 Залік (1 год.)        

 

Розділ 9. Вогнева підготовка (14 год.) 

Теоретична частина. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю та 

патронами. Призначення, тактико-технічні характеристики малокаліберної 

гвинтівки ТОЗ-8. Загальна будова гвинтівки і призначення основних механізмів 

і деталей. Будова набоїв. 

Практична частина.  Заряджання малокаліберної гвинтівки. Вправляння 

у стрільбі. 

 

Розділ 10. Домедична підготовка (14 годин) 

Теоретична частина. Умови виживання в дикій природі. Заходи безпеки 

під час вживання в їжу дикорослих рослин. Отруйні рослини. Виявлення 

джерел води. Способи очищення непридатної для пиття води. «Перегонка» 

води. Види багать, способи розведення багаття. Прогнозування погоди. 

Облаштування маскованих укриттів від негоди. Самозабезпечення підрозділу 

їжею. 

Призначення, вміст військової медичної аптечки. Правила користування 

стерильними шприцами, малими медичними стерильними пов’язками, 

джгутом, медичними препаратами. 

Правила надання домедичної допомоги. Завдання і сили медичного 

забезпечення в бою. Розшук поранених на полі бою, їх евакуація. Способи 

наближення до потерпілих. Домедична допомога пораненим і хворим. 

Практична частина. Розпізнавання їстівних та отруйних рослин.  

Розпалювання багаття. Прогнозування погоди за місцевими ознаками. 
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Виконання тестів на знання призначення, вмісту військової медичної аптечки. 

Вправляння у наданні медичної допомоги. 

 

 

Розділ 11. Підготовка та проведення польових виходів (23 год.) 

        Теоретична частина.  Безпека життєдіяльності  під час польового виходу. 

Порядок руху групи під час слідування автомобільними дорогами, при перетині 

залізничних шляхів. Поведінка в населених пунктах. Вимоги до місць привалів, 

польових таборів. Безпека польових занять, тренувань, навчань. 

           Вимоги до спорядження. Перелік індивідуального і групового 

спорядження польового виходу. 

Практична частина. Вправляння у користуванні спорядженням для 

польових виходів, у облаштуванні місця привалу. Проведення одно-, дводенних 

польових виходів. 

 

Розділ 12. Повітряно - десантна підготовка (18 год.) 

 

Теоретична частина.  Історія створення парашута. Становлення Повітряно 

- десантних військ. Загальне ознайомлення з парашутами, які використовуються 

для підготовки юних десантників. Тактико - технічні характеристики 

парашутів, властивості та комплектність парашута Д-1-5У, запасного парашута 

З-5. Порядок укладання парашута Д-1-5У, запасного парашута З-5. Поняття про 

страхуючі парашутні прилади. Загальні правила виконання стрибків. Безпека 

життєдіяльності. 

Практична частина. Практичне ознайомлення з парашутом Д-1-5У, 

запасним парашут З-5 та  їх укладання. 

 

Прогнозований результат 

 

 Вихованці повинні знати:  

- кодекс «Юних десантників»; 

- основні правила безпеки для учасників походів (польових виходів), вимоги до 

безпечної організації біваків (польових таборів); 

- способи надання домедичної допомоги; 

- правила якісного харчування в поході, вимоги до гігієни туриста; 

- основні правила орієнтування на місцевості  

- поводження зі зброєю  

- порядок організації страховки і самостраховки учасників походу; 

- основні положення тактичної підготовки. 

 

Вихованці повинні вміти: 

- встановлювати намети, розпалювати вогнище за будь-якої погоди, готувати 

страви в похідних умовах; 

- проводити неповне розбирання (збирання) зброї;  
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Вихованці мають набути досвід: 

- як облаштовувати індивідуальні і групові окопи 

- як безпечно кидати учбові гранати;  

- як надавати домедичну допомогу; 

- поводження зі зброєю 

 

 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Розділ, тема 

Кількість годин 

усього 

 

теорети

чних 

практичних  

у примі 

щенні 

на міс- 

цевості 

Вступ 4 2 2  

Розділ 1. Стройова підготовка 10 2 4 4 

1.1. Стройові прийоми і рух без зброї. 

Строї відділення 

6  6  

1.2. Прийоми і рух зі зброї 3  6  

1.3. Залік  1  1  

Розділ 2. Фізична підготовка 30 1 6 23 

2.1. Безпека життєдіяльності під час 

занять 

2 2   

2.2. Загальна фізична підготовка 4  2 2 

2.3. Акробатика, нижня акробатика, 

самостраховка 

4  4  

2.4. Подолання смуги перешкод 4  2 2 

2.5. Метання гранати на дальність 2   2 

2.6. Метання гранати в ціль на точність 2   2 

2.7. Рухливі ігри 2   2 

2.8. Комплексні фізичні вправи 4  2 2 

2.9. Залік  6  3 3 

Розділ 3. Тактична підготовка 30 6 4 20 

3.1. Озброєння та екіпіровка 

десантника 

2 2   

3.2. Дії десантника в бою 5 1 2 2 

3.3. Дії десантника в бою у складі 

парашутно-десантного відділення  

7 1 3 3 

3.4. Характер бою в тилу противника 5 1 2 2 

3.5. Управління підрозділом в бою, 

підготовка з радіозв’язку  

5 1 2 2 

3.6. Тактика ведення бою в лісі 5 1 2 2 

3.7. Залік 1   1 
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Розділ 4. Інженерно-саперна 

підготовка 
10 2 2 6 

Розділ 5. Топографічна підготовка 8 2 2 4 

Розділ 6. Слідопитство 6 1 1 4 

Розділ 7. Розвідувальна підготовка 10 2 2 6 

7.1. Основні способи ведення розвідки 5 1 2 2 

7.2. Розвідка місцевості 2 1  1 

7.3. Інженерна розвідка 3 1 1 1 

Розділ 8. Рукопашний бій 50 1 29 20 

8.1. Безпека життєдіяльності 1 1   

8.2. Страховка під час рукопашного 

бою 

6  3 3 

8.3. Нижня акробатика 6  6  

8.4. Удари руками 6  6  

8.5. Удари ногами 6  6  

8.6. Захист від ударів руками 8  8  

8.7. Захист від ударів ногами 6  6  

8.8. Захист від холодної та 

вогнепальної зброї 

10 1 5 4 

8.9. Залік 1  1  

Розділ 9. Вогнева підготовка 14 4 10  

Розділ 10. Домедична підготовка 14 4 6 4 

Розділ 11. Підготовка польових 

виходів 
6 2  4 

Розділ 12. Повітряно - десантна 

підготовка  
18 4 14  

Розділ 13. Наземна підготовка до 

виконання стрибків 
6 2 4  

13.1. Загальні правила стрибків 3 1 1 1 

13.2. Правила використання запасного 

парашуту  З-5 

3 1 2  

Розділ 14. Виконання стрибків з 

парашутом 

Поза 

сіткою 

годин 

   

14.1. Передстрибкова підготовка     

14.2.  Залік на допуск до виконання 

стрибків з парашутом 

    

14.3. Практичне виконання стрибків з 

парашутом 

    

Разом 216 35 86 95 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Вступ (6 год.) 

 Теоретична частина. Основні напрями роботи гуртка у поточному 

навчальному році. Вимоги безпеки життєдіяльності  під час проведення занять і 

тренувань у приміщеннях, спортивних залах, майданчиках, на відкритій 

місцевості, у лісі. Правила дорожнього руху. Правила та норми поведінки 

вихованців гуртка у навчальних закладах, на вулиці, у міському (міжміському) 

транспорті.   

Практична частина. Екскурсії до військових частин, експозицій музеїв. 

Зустрічі з ветеранами, учасниками бойових дій, військовослужбовцями 

Збройних Сил України. 
 

Розділ 1. Стройова підготовка (10 год.) 

  1.1. Стройові прийоми і рух без зброї. Строї відділення (6 год.) 

 Теоретична частина. Строї та їх елементи. Обов’язки 

військовослужбовців перед шикуванням і в строю. Виконання команд. 

Підготовчі та виконавчі команди. Військове вітання у строю на місці та під час 

руху. Сигнали управління строєм. 

Практична частина. Шикування відділення в розгорнутий і похідний 

строї. Порядок виконання команд: «СТАВАЙ», «РІВНЯЙСЬ», «СТРУНКО»; 

«ВІЛЬНО»; «ЗАПРАВИТИСЬ»; «Головні убори (головний убір) – ЗНЯТИ»; 

«Головні убори (головний убір) – НАДІТИ». Військове вітання у строю на 

місці. 

 Повороти на місці. Порядок виконання команд: «Право-РУЧ»; «Півоберта 

право-РУЧ»; «Ліво-руч»; «Півоберта ліво-РУЧ»; «Кру-ГОМ». Вихід зі строю та 

підхід до начальника. Похідний стрій. Рух та повороти під час руху. Військове 

вітання у строю під час руху. Виконання сигналів управління строєм. 

 1.2 Прийоми і рух зі зброєю (3 год.) 

 Практична частина. Стройове положення та прийоми зі зброєю. Порядок 

виконання команд: «Автомат – на ГРУДИ»; «Автомат на ре-МІНЬ»; «Зброю – 

за СПИНУ»; «Ремінь – ПОСЛАБИТИ (ПІДТЯГТИ)». Стройові прийоми із 

зброєю під час виконання команд: «Покласти зброю!»; «До зброї!»; «За 

зброю!».  

 1.3 Залік (1год.)  
 

Розділ 2. Фізична підготовка (30 год.) 

2.1 безпека життєдіяльності під час занять (2 год.)   

 Теоретична частина. Основні вимоги безпеки життєдіяльності при 

виконанні фізичних вправ, проведенні спортивних тренувань. Правила 

поведінки під час тренувань. Методики самоконтролю фізичного стану. 

2.2 Загальна фізична підготовка (4 год.) 
Практична частина. Визначення вихідного рівня фізичної 

підготовленості. Біг на короткі дистанції, швидкісний біг. Біг на середні 

дистанції. Розучування і тренування комплексів вільних вправ, комплексних 

силових вправ та вправ на спритність. 
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2.3 Акробатика, нижня акробатика, самостраховка (4 год.)  

Практична частина. Виконання перевертів вперед і назад, переворотом у 

різні боки. Тренування у падінні вперед (назад), перекати. Самостраховка. 

2.4 Подолання смуги перешкод (4 год.)  

Практична частина. Тренування у подоланні окремих елементів смуги 

перешкод: траншей; ровів; проходів у вертикальних стінках (лабіринтах); 

парканів; вертикальних драбин; сходів; порушеного мосту. Виконання 

загальної контрольної вправи на єдиній смузі перешкод. 

2.5 Метання гранати на дальність (2 год.)  

Практична частина. Метання гранати з окопу, траншеї (глибокої та 

неповного профілю), в русі (із розбігу), з коліна, з положення лежачи. 

2.6 Метання гранати в ціль на точність (2 год.)  

Практична частина. Метання гранати з траншеї, в русі (із розбігу), з 

коліна, з положення лежачи  по стінці (проломам, бійницям) або в майданчик 

розміром 1х2,6 м перед стінкою. 

2.7 Рухливі ігри (2 год.)  

Практична частина. Проведення спортивних ігор: футбол, баскетбол, 

волейбол, регбі. 

2.8 Комплексні фізичні вправи (4 год.)  

Практична частина. Розучування і тренування 1-го та 2-го комплексів 

вільних вправ. Комплексна силова вправа (КСВ) та комплексна вправа на 

спритність. Вправи на перекладині й брусах. 

2.9 Залік (6 год.) 
 

Розділ 3. Тактична підготовка (30 год.) 

3.1 Озброєння та екіпіровка десантника (2 год.)  

3.2 Дії десантника в бою (5 год.)  

Теоретична частина. Бій як основна форма тактичних дій військ. 

Основні риси сучасного бою. Види загальновійськового бою. Види вогню і 

маневрів у бою. Обов’язки солдата в бою. 

3.3 Дії десантника в бою у складі парашутно-десантного відділення 

(7 год.) 

Теоретична частина. Організаційна структура відділення. Взаємодія у 

бою. Пересування на полі бою.  

3.4 Характер бою в тилу противника (5 год.)  

Теоретична частина. Особливості бойових дій в тилу противника. Дії 

підрозділу після приземлення на парашутах; способи прихованого руху по 

місцевості з різним рельєфом; маскування ознак перебування підрозділу на 

місцевості.  

Практична частина. Десантне відділення у дозорі. Послідовність та 

порядок розвідки панівних висот, ярів, лісової місцевості та місцевих предметів 

сходу та під час зупинок. 

3.5 Управління підрозділом в бою, підготовка з радіозв’язку (5 год.) 

Теоретична частина. Порядок дій командира відділення з організації тактичної 
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взаємодії. Призначення, тактико-технічні характеристики та можливості 

основних засобів радіозв’язку десантного підрозділу.  

Практична частина.  Вправляння у користуванні засобами радіозв’язку. 

3.6 Тактика ведення бою в лісі (5 год.) 

Теоретична частина. Особливості тактики ведення бойових дій у лісовій 

місцевості залежно від кількісного складу групи.  

Практична частина. Організація руху десантного підрозділу в лісі. 

Шикування бойового порядку (в одну-дві колони, «ланцюгом», «ромбом», 

«кутом»). Організація оборони в лісовій місцевості. 

3.7 Залік (1 год.) 
 

Розділ 4. Інженерно-саперна підготовка (10 годин) 

Теоретична частина. Призначення, тактико-технічні характеристики та 

бойові властивості основних типів протипіхотних мін, протитанкових мін. 

Способи організації мінно-вибухових загороджень. 

Практична частина.  Ознайомлення з основними типами мін, їх 

будовою. Виконання тестів за темою. 
 

Розділ 5. Топографічна підготовка (8 год.) 

Теоретична частина. Особливості орієнтування за різних умов 

місцевості: у лісі, горах, степовій місцевості та населених пунктах. 

Орієнтування вночі. Топографічні карти. Масштаб. Основні масштабні, 

позамасштабні, лінійні та пояснюючі умовні знаки, що використовуються в 

топографічних картах. Орієнтування карти за лініями і напрямками місцевості 

та за компасом. Визначення опорних орієнтирів на місцевості. 

Практична частина. Орієнтування за компасом, рух за азимутом, 

складання схеми руху за маршрутом. Способи орієнтування за сонцем, 

годинником, місцевими предметами. Розв’язування тестів на знання 

топографічних знаків.  
 

Розділ 6. Слідопитство (6 год.) 

Теоретична частина. Типові відбитки слідів тварин, людей, бойової 

техніки. 

Практична частина. Спостереження за поведінкою звірів і птахів за 

різних природних, сезонних та погодних умов. «Читання» відбитків слідів, 

залишених тваринами, людьми, бойовою технікою. 
 

Розділ 7. Розвідувальна підготовка (10 год.) 

7.1 Основні способи ведення розвідки (5 год.)  

Теоретична частина. Розвідка спостереженням. Розвідка безпосереднім 

оглядом місцевості. 

Практична частина. Збір і систематизація розвідувальних даних. Вибір 

та обладнання місця для ведення розвідки, виконання обов’язків спостерігача. 

7.2 Розвідка місцевості (2 год.) 

Теоретична частина. Особливості ведення розвідки в лісовій місцевості, 

горах, степовій місцевості і населеному пункті.  
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Практична частина. Визначення стану доріг, мостів, характеру водних 

перешкод. Розвідка прихованих підступів до об’єктів, наявних джерел води. 

Порівняння реального стану місцевості з її зображенням на карті.  

7.3. Інженерна розвідка (3 год.)  

Практична частина. Визначення прохідності доріг, мостів, інших 

інженерних споруд для бойової техніки, умов форсування водних перешкод, 

захисних і маскуючих властивостей місцевості. 
 

Розділ 8. Рукопашний бій (50 год.) 

8.1  Безпека життєдіяльності (1 год.) 

Теоретична частина. Основні вимоги безпеки життєдіяльності під час 

виконання вправ рукопашного бою, проведення тренувань. Правила поведінки і 

самостраховки. 

8.2 Страховка під час рукопашного бою (6 год.) 

Практична частина. Засоби страховки в рукопашному бою. Техніка 

страховки після кидків і під час звільнення від захватів. Зміна рівнів атаки, 

відпрацювання технік наближення до супротивника і відхід з лінії атаки 

одного-декількох супротивників, ведення бою на землі. 

8.3 Нижня акробатика (6 год.) 

Практична частина. Виконання перевертів вперед (назад), вперед через 

ліве (праве) плече, назад через ліве (праве) плече, у різні боки. Відпрацювання 

навичок падіння вперед (назад), перекати. 

8.4 Удари руками (6 год.)  
Практична частина. Прямі удари, удари знизу, збоку, згори. Скручений 

удар, удар ребром долоні згори і збоку. Удар основою долоні, удар ліктем. 

8.5 Удари ногами (6 год.) 

Практична частина. Удар знизу вгору, удари прямо та назад, боковий 

удар. Удари збоку ззовні та збоку з середини, удар збоку зсередини з поворотом 

спиною до супротивника. 

8.6 Захист від ударів руками (8 год.) 

Практична частина. Верхній та нижній блок. Середній блок назовні. 

Середній блок всередину. 

8.7 Захист від ударів ногами (6 год.) 

Практична частина. Верхній та нижній блок. Середній блок назовні. 

Середній блок всередину. 

8.8 Захист від холодної та вогнепальної зброї (10 год.) 

Практична частина. Обеззброєння супротивника при ударі ножем знизу. 

Обеззброєння при ударі ножем зверху. Захист автоматом від атаки зброєю з 

примкненим штиком. Захист автоматом від удару ножем зверху. Захист 

автоматом від удару ножем знизу. Захист від удару ножем знизу відходом з 

лінії атаки. Захист від ударів саперною лопаткою. Обеззброєння супротивника 

озброєного пістолетом. Обеззброєння при загрозі пістолетом попереду та 

позаду. 

8.9 Залік (1 год.).        
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Розділ 9. Вогнева підготовка (14 год.) 

Теоретична частина. Заходи безпеки при поводженні зі зброєю та 

патронами. Основи і правила стрільби зі стрілецької зброї. Балістика стрільби. 

Визначення дальності до цілі. Влучність стрільби.  

Призначення, тактико-технічні характеристики малокаліберної гвинтівки 

ТОЗ-8. Загальна будова гвинтівки і призначення основних механізмів і деталей. 

Будова набоїв. 

Призначення, бойові властивості автомата Калашникова АК-74. Поняття 

про будову автомата та його автоматичну дію. Догляд і зберігання. 

Практична частина. Заряджання малокаліберної гвинтівки. Вправляння 

у стрільбі. Неповне розбирання й складання автомата. Підготовка автомата до 

стрільби.  

 

Розділ 10. Домедична підготовка (14 годин) 

Теоретична частина. Умови виживання у дикій природі. Заходи безпеки 

під час вживання у їжу дикорослих рослин. Отруйні рослини. Виявлення 

джерел води. Способи очищення непридатної для пиття води. «Перегонка» 

води. Види багать, способи розведення багаття. Прогнозування погоди. 

Облаштування маскованих укриттів від негоди. Самозабезпечення підрозділу 

їжею. 

Призначення, вміст військової медичної аптечки. Правила користування 

стерильними шприцами, малими медичними стерильними пов’язками, 

джгутом, медичними препаратами. 

Правила надання домедичної допомоги. Завдання і сили медичного 

забезпечення в бою. Розшук поранених на полі бою, їх евакуація. Способи 

наближення до потерпілих. Транспортування потерпілих. домедична допомога 

пораненим і хворим. 

Практична частина. Розпізнавання їстівних та отруйних рослин.  

Розпалювання багаття. Прогнозування погоди за місцевими ознаками. 

Виконання тестів на знання призначення, вмісту військової медичної аптечки. 

Вправляння у транспортуванні потерпілих, наданні домедичної допомоги. 

 

Розділ 11. Підготовка польових виходів (6 год.) 

        Теоретична частина.  Безпеки життєдіяльності  під час польового виходу. 

Порядок руху групи під час слідування автомобільними дорогами, при перетині 

залізничних шляхів. Поведінка в населених пунктах. Вимоги до спорядження, 

місць привалів, польових таборів. Безпека польових занять, тренувань, навчань. 

           Практична частина. Вправляння у користуванні спорядженням для 

польових виходів, в облаштуванні місця привалу.  

 

Розділ 12. Повітряно-десантна підготовка (18 год.) 

 Теоретична частина. Історія створення парашута. Становлення 

Повітряно-десантних військ. Загальне ознайомлення з парашутами, які 

використовуються для підготовки юних десантників. Тактико-технічні 

характеристики парашутів, властивості та комплектність парашута Д-1-5У, 
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запасного парашута З-5, парашута Д-6 серії 4. Порядок укладання парашута Д-

1-5У, запасного парашута З-5, парашута Д-6 серії 4. Основні типи страхуючих 

парашутних приладів, їх призначення, характеристики, порядок використання.  

Практична частина. Практичне ознайомлення з парашутом Д-1-5У, 

запасним парашутом З-5, парашутом Д-6 серії 4 та їх укладання. 
 

Розділ 13. Наземна підготовка до виконання стрибків (6 год.) 

    13.1 Загальні правила стрибків (3 год.) 

 Теоретична частина. Порядок надягання парашуту. Правила посадки до 

літака. Порядок дій парашутиста у десантному відсіку та під час стрибка. 

Практична частина. Відпрацювання порядку дій парашутиста у 

десантному відсіку та під час стрибка. 

13.2 Правила використання запасного парашуту З-5 (3 год.)   

Практична частина. Відпрацювання порядку дій парашутиста під час 

використання З-5. 
 

Розділ 14. Практичне виконання стрибків з парашутом 

(поза сіткою годин) 

14.1 Передстрибкова підготовка  

(підготовка парашутистів до практичного виконання стрибків з 

парашутом) 

Практична частина.  

Порядок одягання парашуту. 

Відпрацювання порядку дій парашутистів під час завантаження у 

літальний апарат, дії під час польоту, відділення від літального апарату, 

дії у повітрі та під час приземлення. 

Відпрацювання практичних дій парашутистів за командами: 

«Приготуватися», «Пішов», «Відставити».  

Дії парашутистів під час приземлення. Практичне тренування з 

приземлення. 

14.2 Залік на допуск до виконання практичних стрибків з парашутом  

14.3 Виконання стрибків з парашутом  
 

Прогнозований результат 
 

 Вихованці повинні знати:  

- основні правила безпеки для учасників походів (польових виходів), 

вимоги до безпечної організації біваків (польових таборів); 

- способи надання домедичної допомоги; 

- правила якісного харчування в поході, вимоги до гігієни туриста; 

- порядок роботи з картою і компасом; 

- правила безпеки життєдіяльності  під час підготовки і виконання 

стрибків з парашутом  

- поводження зі зброєю і технікою; 

- порядок організації страховки і самостраховки учасників походу; 

- вимоги до догляду за спорядженням; 
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         - порядок дій солдата-десантника в бою. 

Вихованці повинні вміти: 

- орієнтуватися за картою і компасом; 

- розпалювати вогнище за будь-якої погоди, готувати страви в похідних 

умовах; 

- вести вогонь з пневматичної та вогнепальної зброї; 

- встановлювати і знешкоджувати учбові міни; 

- виконувати практичні стрибки з парашутом;  

-працювати на військових радіостанціях, безпечно кидати учбові гранати;  

- надавати домедичну допомогу;  

Вихованці мають набути досвід:  

-ведення вогню з пневматичної та вогнепальної зброї; 

- виконання практичних стрибків з парашутом; 

- як надавати домедичну допомогу та здійснювати евакуацію потерпілого. 

 

Основний рівень, третій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Розділ, тема 

Кількість годин 

усього 
теоре-

тичних 

практичних 

у примі 

щенні 

на міс- 

цевості 

Вступ 4 2 2  

Розділ 1. Стройова підготовка 10 2 4 4 

1.1. Стройові прийоми і рух без зброї. 

Строї відділення  

6 1 1 4 

1.2 .Прийоми і рух зі зброєю 3  3  

1.3. Залік 1  1  

Розділ 2. Фізична підготовка 30 1 6 23 

2.1. Безпека життєдіяльності під час 

занять 

2 2   

2.2. Загальна фізична підготовка 4  2 2 

2.3. Акробатика, нижня акробатика, 

самостраховка 

4  4  

2.4. Подолання смуги перешкод 4  2 2 

2.5. Метання гранати  на дальність 2   2 

2.6. Метання гранати в ціль на точність 2   2 

2.7. Рухливі ігри 2   2 

2.8. Комплексні фізичні вправи 4  2 2 

2.9. Залік 6  3 3 

Розділ 3. Тактична підготовка 30 6 4 20 

3.1. Озброєння та екіпіровка 

десантника 

2 2   
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3.2. Дії десантника в бою 5 1 2 2 

3.3. Дії десантника в бою у складі 

парашутно-десантного відділення  

7 1 3 3 

3.4. Характер бою в тилу противника 5 1 2 2 

3.5. Управління підрозділом в бою, 

підготовка з радіозв’язку  

5 1 2 2 

3.6. Тактика ведення бою в лісі 5 1 2 2 

3.7. Залік 1   1 

Розділ 4. Інженерно-саперна 

підготовка 
10 2 2 6 

Розділ 5. Топографічна підготовка 8 2 2 4 

Розділ 6. Слідопитство 6 1 1 4 

Розділ 7. Розвідувальна підготовка 10 2 2 6 

7.1. Основні способи ведення розвідки 5 1 2 2 

7.2. Розвідка місцевості 2   2 

7.3. Інженерна підгтовка 3  1 2 

Розділ 8. Рукопашний бій 50 1 29 20 

8.1. Безпека життєдіяльності 1 1   

8.2. Страховка під час рукопашного 

бою  

6 1 2 3 

8.3. Нижня акробатика 6  3 3 

8.4. Удари руками 6  3 3 

8.5. Удари ногами 6  3 3 

8.6. Захист від ударів руками 8  4 4 

8.7. Захист від ударів ногами 6  3 3 

8.8. Захист від холодної та 

вогнепальної зброї 

6  3 3 

8.9. Залік 1   1 

Розділ 9. Вогнева підготовка 14 4 10  

Розділ 10. Домедична підготовка 14 4 6 4 

Розділ 11. Підготовка польових 

виходів 
6 2  4 

Розділ 12. Повітряно-десантна 

підготовка  
18 4 14  

Розділ 13. Наземна підготовка до 

виконання стрибків 
6 2 4  

13.1. Загальні правила стрибків 3 1 2  

13.2. Правила використання запасного 

парашуту  З-5 

3 1 2  

Розділ 14. Виконання стрибків з 

парашутом 

Поза 

сіткою 

годин 

   

14.1. Передстрибкова підготовка     
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14.2. Залік на допуск до виконання 

стрибків з парашутом 

    

14.3. Практичне виконання стрибків     

Разом  216 35 86 95 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Вступ (6 год.) 

Теоретична частина. Основні напрями роботи гуртка у поточному 

навчальному році. Вимоги безпеки життєдіяльності під час проведення занять і 

тренувань у приміщеннях, спортивних залах, майданчиках, на відкритій 

місцевості, у лісі. Правила дорожнього руху. Правила та норми поведінки 

вихованців гуртка у навчальних закладах, на вулиці, у міському (міжміському) 

транспорті.   

Практична частина. Екскурсії до військових частин, експозицій музеїв. 

Зустрічі з ветеранами, учасниками бойових дій, військовослужбовцями 

Збройних Сил України. 
 

Розділ 1. Стройова підготовка (10 год.) 

  1.1. Стройові прийоми і рух без зброї. Строї відділення (6 год.) 

 Практична частина. Шикування відділення в розгорнутий і похідний 

строї. Порядок виконання команд у розгорнутому та похідному строю. 

 1.2 Прийоми і рух зі зброєю (3 год.) 

 Практична частина. Стройове положення та прийоми зі зброєю: 

відпрацювання навичок. 

 1.3 Залік (1год.)  
 

Розділ 2. Фізична підготовка (30 год.) 

2.1 безпека життєдіяльності під час занять (2 год.)   

Теоретична частина. Основні вимоги безпеки життєдіяльності при 

виконанні фізичних вправ, проведенні спортивних тренувань. Правила 

поведінки під час тренувань. Методики самоконтролю фізичного стану. 

2.2 Загальна фізична підготовка (4 год.) 
Практична частина. Визначення вихідного рівня фізичної 

підготовленості. Біг на короткі дистанції, швидкісний біг. Біг на середні 

дистанції. Розучування і тренування комплексів вільних вправ, комплексних 

силових вправ та вправ на спритність. 

2.3 Акробатика, нижня акробатика, самостраховка (4 год.)  
Практична частина.  Виконання перевертів вперед і назад, переворотом 

у різні боки. Відпрацювання навичок падіння вперед (назад), перекати. 

Самостраховка. 

2.4 Подолання смуги перешкод (4 год.)  

Практична частина. Тренування у подоланні окремих елементів смуги 

перешкод: траншей; ровів; проходів у вертикальних стінках (лабіринтах); 
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парканів; вертикальних драбин; сходів; порушеного мосту. Виконання 

загальної контрольної вправи на єдиній смузі перешкод. 

2.5 Метання гранати на дальність (2 год.)  

Практична частина. Метання гранати з окопу, траншеї (глибокої та 

неповного профілю), в русі (із розбігу), з коліна, з положення лежачи. 

2.6 Метання гранати в ціль на точність (2 год.)  

Практична частина. Метання гранати з траншеї, в русі (із розбігу), з 

коліна, з положення лежачи  по стінці (проломам, бійницям) або в майданчик 

розміром 1х2,6 м перед стінкою. 

2.7 Рухливі ігри (2 год.)  

Практична частина. Проведення спортивних ігор: футбол, баскетбол, 

волейбол, регбі. 

2.8 Комплексні фізичні вправи (4 год.)  

Практична частина. Розучування і тренування 1-го та 2-го комплексів 

вільних вправ. Комплексна силова вправа (КСВ) та комплексна вправа на 

спритність. Вправи на перекладині й брусах. 

2.9 Залік (6 год.) 

 
Розділ 3. Тактична підготовка (30 год.) 

3.1 Озброєння та екіпіровка десантника (2 год.)  

3.2 Дії десантника в бою (5 год.)  

Теоретична частина. Бій як основна форма тактичних дій військ. 

Основні риси сучасного бою. Види загальновійськового бою. Види вогню і 

маневрів у бою. Обов’язки солдата в бою. 

3.3 Дії десантника в бою у складі парашутно-десантного відділення 

(7 год.) 

Організаційна структура відділення. Взаємодія у бою. Пересування на 

полі бою.  

3.4 Характер бою в тилу противника (5 год.)  

Особливості бойових дій в тилу противника. Дії підрозділу після 

приземлення на парашутах; способи прихованого руху по місцевості з різним 

рельєфом; маскування ознак перебування підрозділу на місцевості.  

Практична частина. Десантне відділення у дозорі. Послідовність та 

порядок розвідки панівних висот, ярів, лісової місцевості та місцевих предметів 

сходу та під час зупинок. 

3.5 Управління підрозділом в бою, підготовка з радіозв’язку (5 год.)  
Теоретична частина. Порядок дій командира відділення з організації 

тактичної взаємодії. Призначення, тактико-технічні характеристики та 

можливості основних засобів радіозв’язку десантного підрозділу. 

Практична частина.  Вправляння у користуванні засобами радіозв’язку. 

3.6 Тактика ведення бою в лісі (5 год.) 

Теоретична частина. Особливості тактики ведення бойових дій у лісовій 

місцевості залежно від кількісного складу групи.  
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Практична частина. Організація руху десантного підрозділу в лісі. 

Шикування бойового порядку. Організація оборони в лісовій місцевості. 

3.7 Залік (1 год.) 

 

Розділ 4. Інженерно-саперна підготовка (10 годин) 

Теоретична частина. Призначення, тактико-технічні характеристики та 

бойові властивості основних типів протипіхотних мін, протитанкових мін. 

Способи організації мінно-вибухових загороджень. 

Практична частина. Ознайомлення з основними типами мін, їх будовою. 

Встановлення та знешкодження навчальних мін. 

 

Розділ 5. Топографічна підготовка (8 год.) 

Теоретична частина. Особливості орієнтування за різних умов 

місцевості: у лісі, горах, степовій місцевості та населених пунктах. 

Орієнтування вночі. Топографічні карти. Масштаб. Основні масштабні, 

позамасштабні, лінійні та пояснюючі умовні знаки, що використовуються в 

топографічних картах. Визначення опорних орієнтирів на місцевості. 

Практична частина. Орієнтування за компасом, рух за азимутом, 

складання схеми руху за маршрутом. Способи орієнтування за сонцем, 

годинником, місцевими предметами. Виконання завдань на уміння працювати з 

топографічною картою. 

 

Розділ 6. Слідопитство (6 год.) 

Теоретична частина. Типові відбитки слідів тварин, людей, бойової 

техніки. 

Практична частина. «Читання» відбитків слідів, залишених тваринами, 

людьми, бойовою технікою у різні сезони року та за різних погодних умов. 

 

Розділ 7. Розвідувальна підготовка (10 год.) 

7.1 Основні способи ведення розвідки (5 год.)  

Теоретична частина. Розвідка спостереженням. Розвідка безпосереднім 

оглядом місцевості. 

Практична частина. Збір і систематизація розвідувальних даних. Вибір 

та обладнання місця для ведення розвідки, виконання обов’язків спостерігача. 

7.2 Розвідка місцевості (2 год.) 

Теоретична частина. Особливості ведення розвідки в лісовій місцевості, 

горах, степовій місцевості і населеному пункті.  

Практична частина.  Визначення стану доріг, мостів, характеру водних 

перешкод. Розвідка прихованих підступів до об’єктів, наявних джерел води. 

Порівняння реального стану місцевості з її зображенням на карті.  

7.3. Інженерна розвідка (3 год.)  

Практична частина. Визначення прохідності доріг, мостів, інших 

інженерних споруд для бойової техніки, умов форсування водних перешкод, 

захисних і маскуючи властивостей місцевості. 
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Розділ 8. Рукопашний бій (50 год.) 

8.1  безпека життєдіяльності (1 год.) 

Теоретична частина. Основні вимоги безпеки життєдіяльності під час 

виконання вправ рукопашного бою, проведення тренувань. Правила поведінки і 

самостраховки. 

8.2 Страховка під час рукопашного бою (6 год.) 

Практична частина. Засоби страховки у рукопашному бою. Техніка 

страховки після кидків і під час звільнення від захватів. Зміна рівнів атаки, 

відпрацювання технік наближення до супротивника і уходу від атаки одного-

декількох супротивників, ведення бою на землі. 

8.3 Нижня акробатика (6 год.) 

Практична частина. Виконання перевертів вперед (назад), вперед через 

ліве (праве) плече, назад через ліве (праве) плече, у різні боки. Відпрацюваня 

навичок падіння вперед (назад), перекати. 

8.4 Удари руками (6 год.)  
Практична частина.  Прямі удари, удари знизу, збоку, згори. Скручений 

удар, удар ребром долоні згори і збоку. Удар основою долоні, удар ліктем. 

8.5 Удари ногами (6 год.) 

Практична частина. Удар знизу вгору, удари прямо та назад, боковий 

удар. Удари збоку ззовні та збоку з середини, удар збоку зсередини з поворотом 

спиною до супротивника. 

8.6 Захист від ударів руками (8 год.) 

Практична частина. Верхній та нижній блок. Середній блок назовні. 

Середній блок всередину. 

8.7 Захист від ударів ногами (6 год.) 

Практична частина Верхній та нижній блок. Середній блок назовні. 

Середній блок всередину. 

 

8.8 Захист від холодної та вогнепальної зброї (10 год.) 

Практична частина. Обеззброювання супротивника при ударі ножем 

знизу. Обеззброювання при ударі ножем згори. Захист автоматом від атаки 

зброєю з примкненим штиком. Захист автоматом від удару ножем згори. Захист 

автоматом від удару ножем знизу. Захист від удару ножем знизу відходом з 

лінії атаки. Захист від ударів саперною лопаткою. Обеззброювання 

супротивника озброєного пістолетом. Обеззброювання при загрозі пістолетом 

попереду та позаду. 

8.9 Залік (1 год.).        

 

Розділ 9. Вогнева підготовка (14 год.) 

Теоретична частина. Заходи безпеки життєдіяльності  при поводженні зі 

зброєю та патронами. Основи і правила стрільби зі стрілецької зброї. Балістика 

стрільби. Визначення дальності до цілі. Влучність стрільби.  

Призначення, тактико-технічні характеристики малокаліберної гвинтівки 

ТОЗ-8. Загальна будова гвинтівки і призначення основних механізмів і деталей. 

Будова набоїв. 
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Призначення, бойові властивості автомата Калашникова АК-74. Поняття 

про будову автомата та його автоматичну дію. Догляд і зберігання. 

Призначення, основні тактико-технічні характеристики легкої артилерії 

десанту. Бойові властивості та правила стрільби з гранатометів, мінометів.  

Практична частина. Заряджання малокаліберної гвинтівки. Вправляння 

у стрільбі. Неповне розбирання й складання автомата. Підготовка автомата до 

стрільби.  

 

Розділ 10. Медична підготовка (14 годин) 

Теоретична частина. Умови виживання в дикій природі. Заходи безпеки 

під час вживання в їжу дикорослих рослин. Отруйні рослини. Виявлення 

джерел води. Способи очищення непридатної для пиття води. «Перегонка» 

води. Види багать, способи розведення багаття. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

приготування їжі у польових умовах. Самозабезпечення підрозділу їжею. 

Облаштування маскованих укриттів від негоди. 

Призначення, вміст військової медичної аптечки. Правила користування 

стерильними шприцами, малими медичними стерильними пов’язками, 

джгутом, медичними препаратами. 

Правила надання  домедичної допомоги. Завдання і сили медичного 

забезпечення в бою. Розшук поранених на полі бою, їх евакуація. Способи 

наближення до потерпілих. Транспортування потерпілих. Перша медична 

допомога пораненим і хворим. 

Практична частина. Розпізнавання їстівних та отруйних рослин.  

Розпалювання багаття, приготування їжі у польових умовах. Виконання тестів 

на знання призначення, вмісту військової медичної аптечки. Залік із надання 

медичної допомоги. 

 

Розділ 11. Підготовка польових виходів (6 год.) 

          Теоретична частина. Безпека життєдіяльності  під час польового виходу. 

Порядок руху групи під час слідування автомобільними дорогами, при перетині 

залізничних шляхів. Поведінка в населених пунктах. Вимоги до спорядження, 

місць привалів, польових таборів. Безпека польових занять, тренувань, навчань. 

           Практична частина. Вправляння у користуванні спорядженням для 

польових виходів, у облаштуванні місця привалу.  

 

Розділ 12. Повітряно-десантна підготовка (18 год.) 

Теоретична частина. Тактико-технічні характеристики парашутів, 

властивості та комплектність парашута Д-1-5У, запасного парашута З-5, 

парашута Д-6 серії 4. Порядок укладання парашута Д-1-5У, запасного парашута 

З-5, парашута Д-6 серії 4. Основні типи страхуючих парашутних приладів, їх 

призначення, характеристики, порядок використання.  

Практична частина. Практичне ознайомлення з парашутом Д-1-5У, 

запасним парашутом З-5, парашутом Д-6 серії 4 та їх укладання. 
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Розділ 13. Наземна підготовка до виконання стрибків (6 год.) 

    13.1 Загальні правила стрибків (3 год.) 

 Теоретична частина. Порядок надягання парашуту. Правила посадки до 

літака. Порядок дій парашутиста у десантному відсіку та під час стрибка. 

Практична частина. Відпрацювання порядку дій парашутиста у 

десантному відсіку та під час стрибка. 

13.2 Правила використання запасного парашуту З-5 (3 год.)   

Практична частина. Відпрацювання порядку дій парашутиста під час 

використання З-5. 

 

Розділ 14. Практичне виконання стрибків з парашутом 

(поза сіткою годин) 

14.1 Передстрибкова підготовка  

(підготовка парашутистів до практичного виконання стрибків з 

парашутом) 

Практична частина.  

Порядок одягання парашуту. 

Відпрацювання порядку дій парашутистів під час завантаження у 

літальний апарат, дії під час польоту, відділення від літального апарату, 

дії у повітрі та під час приземлення. 

Відпрацювання практичних дій парашутистів за командами: 

«Приготуватися», «Пішов», «Відставити».  

Дії парашутистів під час приземлення. Практичне тренування з 

приземлення. 

14.2 Залік на допуск до виконання практичних стрибків з парашутом  

14.3 Виконання стрибків з парашутом  

 

Прогнозований результат 

 Вихованці повинні знати:  
- кодекс «Юних десантників»; 

- основні правила безпеки для учасників походів (польових виходів), 

вимоги до безпечної організації біваків (польових таборів); 

- способи надання домедичної допомоги; 

- правила якісного харчування в поході, вимоги до гігієни туриста; 

- основні правила орієнтування на місцевості, порядок роботи з картою і 

компасом; 

- правила безпеки життєдіяльності  під час підготовки і виконання 

стрибків з парашутом, поводження зі зброєю і технікою; 

- порядок організації страховки і самостраховки учасників походу; 

- вимоги до догляду за спорядженням; 

          - основні положення тактичної підготовки, порядок дій солдата-

десантника в бою. 

Вихованці повинні вміти: 
- самостійно розробляти маршрути руху, орієнтуватися за картою і 

компасом; 
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- встановлювати намети, розпалювати вогнище за будь-якої погоди, 

готувати страви в похідних умовах; 

- вести вогонь з пневматичної та вогнепальної зброї, проводити неповне 

розбирання (збирання) зброї;  

- облаштовувати індивідуальні і групові окопи, встановлювати і 

знешкоджувати учбові міни; 

- виконувати практичні стрибки з парашутом;  

- працювати на військових радіостанціях, безпечно кидати учбові 

гранати, надавати домедичну допомогу;  

- долати дистанції з повною бойовою викладкою. 

Вихованці мають набути досвід: 

- долати дистанції з повною бойовою викладкою; 

- працювати з військовими радіостанціях; 

- знайти та розпізнати вибухові пристрої; 

- виконувати стрибки з парашутом; 

- влучно стріляти. 
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