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(1 гадзіна на тыдзень; усяго 35 гадзін)

Дапрызыўная падрыхтоўка : вучэб. дапам. для 10—11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучан-
ня / В. В. Драгуноў [і інш.] ; пад рэд. І. П. Слуцкага. — Мінск : Беларус. Энцыкл., 2020.

Нумар 
урока

Тэма ўрока 
(асноўныя пытанні зместу)

Коль касць 
гадзін Мэты вывучэння тэмы

Характарыстыка асноўных 
відаў і спосабаў дзейнасці  

(з рэкамендуемымі 
практыкаваннямі)

Матэрыял 
вучэбнага 
дапамож-

ніка

1 2 3 4 5 6

Раздзел 1. Абарона Айчыны (9 гадзін)

1—3 Доблесць і слава воінаў у ба-
рацьбе за свабоду Айчыны.
Роля Чырвонай і Савец кай 
армій у справе станаўлення 
суверэннай Беларусі. Муж-
насць і гераізм беларускага 
народа ў гады Вялікай Айчы-
ннай вайны. Воіны-беларусы 
ў Вялікай Айчыннай вайне. 
Гераічныя подзвігі беларускіх 
партызан і падпольшчыкаў на 
акупаванай тэрыторыі

3 Сфарміраваць уяўленні пра ге-
раізм і мужнасць беларускага 
народа ў справе абароны Айчы-
ны ў гады Вялікай Айчын най 
вайны.
На прыкладах дзейнасці пар-
тызан і падпольшчыкаў Бе ла-
русі ў гады фашысцкай аку па-
цыі паказаць гнеў народа ў яго 
справядлівай абароне сваёй 
Айчыны ад агрэсара, выхоў-
ваць пачуццё патрыятызму

Вывучэнне гераізму 
і мужнасці беларусаў 
пры абароне сваёй Ай-
чыны. 
Падрыхтоўка рэфера-
та пра сваіх землякоў, 
якія абаранялі Радзіму

§ 1, 2

4, 5 Вернасць воінскаму абавязку. 
Гераізм воінаў-інтэр нацыя на-
лістаў. Самаадданасць удзель-
нікаў ліквідацыі наступстваў 
аварыі на Чарнобыльскай АЭС.
Прыклады мужнасці і гераізму 
воінаў сучаснай беларускай 
ар міі. Героі Беларусі

2 Фарміраваць паняцці «Ра дзі-
ма», «Айчына», «грамадзян-
скасць», «патрыятызм». На 
прык ладах мужнасці і гераізму 
беларускага народа вы хоўваць 
грамадзян с касць і патрыятызм

Вывучэнне гераізму 
і мужнасці беларусаў 
пры абароне сваёй 
Айчыны. 
Выступленні вучняў 
з рэфератамі пра сваіх 
землякоў, якія аба ра-
нялі Ра дзіму

§ 3
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6 Рэспубліка Беларусь — су-
верэнная незалежная дзяр-
жава. Роля Узброеных Сіл 
у забеспячэнні нацыя нальнай 
бяспекі. Су час ны стан і ас-
ноўныя напрамкі да лейшага 
развіцця беларускай арміі.
Асноўныя палажэнні Канс-
тытуцыі Рэспублікі Беларусь, 
Канцэпцыі нацыянальнай  
бяспекі Рэспублікі Беларусь, 
Ваеннай дактрыны Рэспублікі 
Беларусь 

1 Засвоіць асноўныя палажэнні 
Канстытуцыі Рэспублікі Бела-
русь пра абарону Рэспублікі 
Бе ла русь, Канцэпцыі на цыя-
нальнай бяспекі Рэс публікі 
Беларусь, Ваеннай дактрыны 
Рэспублікі Беларусь 

Вывучэнне пала жэн-
няў Канстытуцыі, 
Кан цэпцыі нацыяна-
льнай бяспекі і Ваен-
най дактрыны Рэспу-
блікі Бе ла русь, якія 
вызнача юць абарону 
Рэс пуб лі кі Беларусь

§ 6

7 Патрыятызм як аснова свядо-
мага стаўлення грамадзян да 
абароны дзяржавы. 
Дзяржаўная палітыка па ўма-
цаванні ў грамадстве пачуцця 
патрыятызму і гатоўнасці 
да абароны нацыянальных 
інтарэсаў Рэспублікі Беларусь, 
выхаванні свядомага стаў-
лення грамадзян да аба ро ны 
Айчыны ў кантэксце сучаснай 
ваенна-палітычнай абстаноўкі

1 Фарміраваць разуменне дзяр-
жаўнай палітыкі па ўмацаван-
ні ў грамадстве пачуцця пат-
рыятызму і гатоўнасці да аба-
роны нацыянальных інтарэсаў 
Рэспублікі Беларусь.
Спрыяць выхаванню свя до-
мага стаўлення гра мадзян да 
абароны Айчыны ад магчымых 
знешніх і ўнутраных пагроз

В ы в у ч э н н е  д з я р -
жаў най палітыкі па 
ўмацаванні ў грамад-
стве пачуцця патрыя-
тызму і гатоўнасці да 
абароны нацыяналь-
ных інтарэсаў Рэс пуб-
лікі Бе ларусь, вы ха-
ванні свя домага стаў-
лення грамадзян да 
аба роны Айчыны

§ 8
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8 Абарона Айчыны — ганаро-
вы абавязак і канстытуцый-
ны доўг грамадзяніна Рэспу-
блікі Беларусь. Прававыя 
ас новы ваеннай служ бы (За-
кон Рэспублікі Беларусь «Аб 
воінскім абавязку і воінскай 
службе»). Прыпіска да пры-
зыўных участкаў і прызыў на 
ваенную службу, службу ў рэ-
зерве. Правы, абавязкі і ад-
казнасць прызыўніка. Правы 
прызыўніка. Абавязкі пры-
зыўніка. Абавязковая і добра-
ахвотная падрыхтоўка грама-
дзян да ваеннай службы. Пры-
зыўныя камісіі. Апавяшчэнне 
прызыўнікоў аб яўцы для пры-
зыву. Абавязковасць яўкі ў ва-
енны камісарыят (адасобленае 
падраздзяленне) па павестцы. 
Парадак медыцынскага агляду. 
Прадастаўленне адтэрміновак 
і вызваленне ад прызыву. Ад-
міністрацыйная адказнасць за 
невыкананне абавязкаў пры-
зыўніка. Крымінальная адка-
знасць за ўхіленне ад прызыву

1 Засвоіць ключавыя палажэнні 
асноўных законаў Рэспублікі 
Беларусь па ваенных пы тан-
нях.
Сфарміраваць разуменне зме-
сту абавязковай і добраахво-
тнай падрыхтоўкі грамадзян 
да ваеннай службы. Вывучыць 
парадак прыпіскі да прызыў-
ных участкаў і прызыву на ва-
енную службу, службу ў рэзе-
рве.
Сфарміраваць уяўленні пра 
правы, абавязкі і адказнасць 
прызыўніка

Вывучэнне палажэн-
няў законаў Рэспублі-
кі Беларусь «Аб аба-
роне», «Аб Узброеных 
Сілах Рэспублікі Бела-
русь», «Аб воінскім аба-
вязку і воінскай слу-
жбе», «Аб статусе ва-
еннаслужачых», якія 
вызначаюць абарону 
Рэспублікі Беларусь.
Вывучэнне парадку 
і правіл афармлення 
прыпіскі да прызыў-
ных участкаў, прахо-
джання медыцынска-
га агляду.
Усведамленне вучня-
мі адміністрацый най 
адказнасці за невыка-
нанне абавязкаў пры-
зыўніка і крыміналь-
най адказнасці за ўхі-
ленне ад прызыву

§ 8
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9 Установы вышэйшай аду- 
 кацыі сістэмы нацыя нальнай 
бяспекі Рэспублікі Беларусь. 
Тэрміны навучання і па радак 
паступлення (Ваенная ака-
дэмія Рэспублікі Беларусь, 
ваенныя факультэты грама-
дзянскіх устаноў вышэйшай 
адукацыі, Акадэмія МУС, ус-
тановы вышэйшай адукацыі 
органаў пагранічнай службы, 
МНС)

1 Азнаёміць з парадкам падры-
хтоўкі ваенных кадраў, ваен-
нымі навучальнымі ўстановамі 
Рэс публікі Беларусь, па радкам 
паступлення ў ваенныя наву-
чальныя ўстановы. Выхоўваць 
павагу да прафесіі абаронцы 
Айчыны

Азнаямленне з па т ра-
баваннямі, якія прад’-
яўляюцца да аба рон-
цы Айчыны, па радкам 
і ўмо вамі паступ лен-
ня ў ваенныя наву ча-
ль ныя ўстановы Рэс-
публікі Беларусь, па-
знаё міць з Ваеннай 
акадэміяй Рэспублікі 
Беларусь, ваеннымі фа-
культэтамі, Акадэміяй 
Мі ністэрства ўнут-
раных спраў, наву-
чаль нымі ўстановамі 
Міністэрства па над-
звычайных сітуацыях, 
Мінскім сувораўскім  
ваенным вучылішчам

Форзац 
№ 1,
§ 16

Раздзел 2. Асновы ваеннай справы (22 гадзіны)

10, 11 Тактычная падрыхтоўка. Ас-
но вы тактычных дзеянняў 
у складзе мотастралковага 
ад дзялення. Агнявыя сродкі, 
якія прымяняюцца мотастра-
лковым аддзяленнем у агуль-
навайсковым баі. Абавязкі са-
лдата ў баі. Дзеянні ў абарон-
чым баі.

2 Навучыць дзеянням у скла дзе 
мотастралковага аддзялення. 
Развіваць ініцыятыву, спрыт, 
рашучасць.
Навучыць выбару месца для 
ка пання адзіночнага акопа для 
стральбы стоячы з аўтамата, вы-
працаваць навыкі капання і ма-
скіроўкі акопа. Навучыць выка-

Вывучэнне спосабаў 
перамяшчэння на по-
лі бою, адпрацоўка пе-
рабежкі і перапаўзан-
ня, атакі.
Вывучэнне капання 
адзіночнага акопа для 
стральбы стоячы з аў-
тамата і яго маскіроўкі. 

§ 24—27
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Выбар, капанне і маскіроўка 
адзіночнага акопа для страль-
бы з аўтамата. Выкарыстан не 
мясцовых прадметаў для ўкры-
цця, маскіроўкі пазіцыі пры за-
няцці абароны. Расчыстка сек-
тара абстрэлу, падрыхтоўка да 
вядзення агню. Гатоўнасць да 
стральбы з розных становіш-
чаў пры дзеяннях у пешым па-
радку. Назіранне за полем бою. 
Перамяшчэнне на полі бою 
(скрытнае высоўванне да аб’-
екта праціўніка): перабежкі 
і перапаўзанне з выкарыста-
ннем мясцовасці і мясцовых 
прадметаў.
Дзеянні ў наступальным баі. 
Падрыхтоўка да атакі: зара-
джанне зброі, падрыхтоўка 
гранат, выбар напрамку руху 
ў атаку і назіранне за сігналамі 
камандзіра

рыстанню мясцовых прадме-
таў для ўкрыцця, маскіроўкі 
пазіцыі пры заняцці абароны

Капанне адзіночнага 
акопа для стральбы 
стоячы з аўтамата. 
Выкананне нарматы-
ваў № 1—3 па такты-
чнай падрыхтоўцы

12 Агнявая падрыхтоўка. 
Стралковая зброя. Прызна-
чэнне пнеўматычнай (малака-
лібернай) вінтоўкі, аўтамата 
АК-74. 
Прызначэнне частак і ме ха ні-
змаў аўтамата АК-74. Стано-

1 Вывучыць прызначэнне пнеў-
матычнай і малакалібернай 
зброі, парадак абыходжання  
з пнеўматычнай і малакалібе-
рнай зброяй. 
Вывучыць прызначэнне частак 
і механізмаў аўтамата АК-74,

Засваенне патраба-
ванняў і мер бяспекі 
пры абыходжанні са 
зброяй. Вывучэнне 
пнеўматычнай і мала-
калібернай вінтоўкі, 
ажыццяўленне зара- 

§ 28, 31
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вішча частак і механізмаў да 
зараджання, работа іх пры 
зараджанні і стрэле (страль-
бе). Патрабаванні бяспекі 
пры абыходжанні са зброяй 
і боепрыпасамі. Парадак ня-
поўнай разборкі і зборкі аў-
тамата. Парадак набівання 
ма га зіна патронамі і зара-
джання зброі. Магчымыя за-
трымкі, няспраўнасці аўта-
мата пры стральбе і спосабы 
іх ліквідацыі. Прылады да аў-
тамата. Чыстка і змазка аў та-
мата пасля стральбы

іх работу пры зараджанні 
і стрэ ле. Засвоіць патрабаван-
ні бяспекі пры абыходжанні са 
зброяй і боепрыпасамі. Выву-
чыць парадак няпоўнай разбо-
ркі і зборкі аўтамата, парадак 
набівання магазіна патронамі 
і зараджання зброі. Азнаёміць 
вучняў з магчымымі затры-
мкамі і няспраўнасцямі аўта-
мата пры стральбе і спосабамі 
іх ліквідацыі 

джання, выкананне 
чысткі і змазкі.
Вывучэнне баявых 
уласцівасцей АК-74, 
устройства баявога 
патрона.
Выкананне няпоўнай 
разборкі і зборкі АК- 
74, назіранне, як ажы-
ц цяўляецца чыс тка 
і змазка АК-74. 
Выкананне няпоўнай 
разборкі і зборкі аўта-
мата.
Выкананне нарматы-
ваў № 1—3 па агнявой 
падрыхтоўцы

13 Асновы і правілы стральбы. 
З’ява стрэлу. Пачатковая ско-
расць кулі. Утварэнне траекто-
рыі. Уплыў знешніх умоў на 
палёт кулі.
Гатоўнасць да стральбы. Вы-
бар пункта прыцэльвання. Ка-
рэкціраванне стральбы

1 Вывучыць асновы стральбы 
са стралковай зброі. Паказаць 
знач насць прымянення ас ноў 
стральбы пры вядзенні агню 
са стралковай зброі. Навучыць 
гатоўнасці да стральбы, пры-
цэльванню. Вывучыць праві-
лы стральбы са стралковай 
зброі

Вывучэнне паняццяў 
«стрэл», «пачат ковая 
скорасць ку лі». Раз-
гляд пры да па мо зе ву-
чэбных да па мож нікаў 
тра екто рыі палёту ку-
лі. Паў тарэнне па тра-
баванняў і мер бяспекі 
пры абыходжанні са 
зброяй. Адпрацоўка 
гатоўнасці да страль-
бы, прыцэль вання 

§ 29, 30
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14—16 Практычная стральба. Патра-
баванні бяспекі пры правя-
дзенні стрэльбаў. Выкананне 
практыкаванняў № 1 і 2 стрэ-
ль баў з пнеўматычнай він тоўкі 
(практычныя за няткі)

3 Пракантраляваць і адкарэкці-
ра ваць уменне страляць з пнеў-
матычнай вінтоўкі

Кантроль засваення 
пат рабаванняў і мер 
бяспекі пры абы-
ходжан ні са зброяй. 
Прак тычнае ажыццяў-
ленне гатоўнасці да 
стральбы, прыцэльва-
ння, стральбы з пнеў-
матычнай вінтоўкі. 
Практыкаванні № 1 і 2 
стрэльбаў з пнеўматы-
чнай вінтоўкі

§ 29, 30

17 Страявая падрыхтоўка. 
Страі і іх элементы. 
Кіраванне строем. Папярэднія 
і выканаўчыя каманды. Аба-
вязкі ваеннаслужачых перад 
пастраеннем і ў страі (практы-
чныя заняткі)

1 Вывучыць элементы строю. 
Азнаёміць з парадкам падачы 
і выканання камандаў, аба-
вязкамі ваеннаслужачых перад 
пастраеннем і ў страі. Выхоў-
ваць уважлівасць, дысцыплі-
наванасць, сабранасць

Засваенне паняццяў 
«строй», «шарэнга», 
«ін тэрвал». Пастраен-
не ў разгорнуты строй, 
паходны строй. Выка-
нанне папярэдніх і вы-
ка наўчых каман даў. 
Выкананне страявых 
прыёмаў

§ 23

18, 19 Страявая стойка. Выканан-
не камандаў «СТАНАВІСЯ», 
«РАЎНЯЙСЯ», «СМІРНА», 
«ВОЛЬНА», «ЗАПРАВІЦ-
ЦА», «АДСТАВІЦЬ». Пава-
роты на месцы.

2 Навучыць прыняццю страявой 
стойкі, паваротам на месцы. 
Выхоўваць уважлівасць, ды-
сцыплінаванасць, сабранасць 

Засваенне паняцця 
«страявая стойка».
Пастраенне ў строй 
узвода. Ажы ццяў лен-
не паваротаў нале ва 
(направа), кру гом, паў-

§ 23

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

Навучанне выкананню пава ро-
таў на месцы, камандаў «На-
пра-ва», «Нале-ва», «Паўпава-
рота напра-ва», «Паўпаварота 
нале-ва», «Кру-гом» (практы-
чныя заняткі)

паварота направа, нале-
ва. Выка нанне страя-
вых пры ё маў

20 Рух страявым і паход ным 
крокам. 
Навучанне руху страявым 
крокам, выкананню камандаў 
«Страявым крокам марш», 
«Крокам марш», пры руху 
паходным крокам па камандзе 
«Смірна», «Вольна» (практы-
чныя заняткі)

1 Навучыць руху страя вым і па-
ходным кро кам. Развіваць ка-
ардынацыю руху рук і ног. Вы-
хоўваць уважлівасць, дысцы-
плінаванасць, сабранасць 

Вывучэнне страяво-
га кроку. Практычны 
рух паходным і стра-
явым крокам. 
Выкананне страя вых 
прыёмаў

§ 23

21 Статуты Узброеных Сіл Рэс-
пуб лікі Беларусь. Пры зна-
чэн не і агульны змест агуль-
навоін скіх статутаў. Агульныя 
правы і абавязкі ваеннаслу-
жачых. Воінскія званні і знакі 
адрознення. Начальнікі і пад-
началеныя, старшыя і мало-
дшыя. Загад (распараджэнне), 
парадак яго ад дачы і выканан-
ня. Абавязкі са л дата

1 Азнаёміць з асноўнымі пала-
жэннямі агульнавоінскіх ста-
тутаў, статутнымі ўзаемаадно-
сінамі паміж ваеннаслужачы-
мі. Вывучыць воінскія званні 
і знакі адрознення. Выхоў-
ваць дысцыплінаванасць, ста-
раннасць, культуру паводзін, 
пачуццё таварыскасці і кале-
ктывізму 

Азнаямленне з агуль-
навоінскімі статутамі, 
знакамі адрознення 
і фор май адзення ваен-
наслужачых. Выканан-
не звароту да начальні-
каў і старшых. Засва-
енне правіл воінскай 
ветлівасці 

§ 17, 19
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22 Ваенная прысяга. Змест Ва-
еннай прысягі. Парадак пры-
няцця Ваеннай прысягі. Баявы 
Сцяг воінскай часці Узбро-
еных Сіл Рэспублікі Бела-
русь — сімвал воінскага гона-
ру, доблесці і славы. Апісанне, 
парадак уручэння і захоўвання 
Баявога Сцяга воінскай часці. 
Воінскія рытуалы

1 Вывучыць сутнасць і змест 
Ваеннай прыся гі. Азнаёміць 
з парадкам прыняцця Ваен-
най прысягі. 
Азнаёміць з Палажэннем аб 
Баявым Сцягу воінскай часці. 
Сфарміра ваць усведамленне 
свя тасці Баявога Сцяга во ін-
скай часці.
Выхоўваць гатоўнасць выка-
наць свой канстытуцыйны 
доўг па абароне Айчыны — Рэ-
спублікі Беларусь 

Вывучэнне тэкс ту Ва-
еннай прыся гі. Азна-
ямленне з па радкам 
прыняцця Ва еннай 
прысягі. Спасціжэн-
не свя тасці Баявога 
Сцяга воінскай часці. 
Азнаямленне з воін-
скі мі рытуаламі

§ 18

23 Воінская дысцыпліна. Аба-
вязкі ваеннаслужачага па за-
хаванні воінскай дысцыплі-
ны. Заахвочванні і дысцыплі-
нарныя спагнанні

1 Азнаёміць з сутнасцю і значэ-
ннем воінскай дысцыпліны. 
Выхоўваць дысцыплінава-
насць, стараннасць

Вывучэнне сутнасці 
і значэння воінскай 
дыс цыпліны. 
Азнаямленне з заахво-
чваннямі і ды сцыплі-
нарнымі спа гнання мі, 
якія накла даюцца на 
салдат

§ 20, 21

24 Радыяцыйная, хімічная і бі-
ялагічная абарона. 
Кароткая характарыстыка 
зброі масавага паражэння. 
Паражальныя фактары ядзе-
рнага выбуху. Радыеактыўныя 
рэчывы. Асноўныя паняцці

1 Азнаёміць са зброяй масава-
га паражэння замежных армій, 
па ражальнымі фактарамі ядзер-
нага выбуху, паняццем пра 
радыеактыўнасць і ві дамі радые-
актыўнага апраменьвання

Засваенне паняццяў 
«зброя масавага пара-
жэння», «ядзерная 
зброя». Азнаямленне 
з паражальнымі фак-
тарамі ядзернага вы-
буху: ударнай хваляй, 

§ 36
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пра радыеактыўнасць. Хара-
ктарыстыка радыеактыўнага 
выпраменьвання. Віды радые-
актыўнага апраменьвання і яго 
прыметы

свет лавым выпраме-
ньваннем, пранікаль-
най радыяцыяй, рады-
еактыўным заражэн-
нем, электрамагнітным 
імпульсам

25 Біялагічная зброя і абарона 
ад яе.
Хімічная зброя. Таксічныя хі-
мічныя рэчывы, іх класіфіка-
цыя. Атрутныя рэчывы, іх уз-
дзеянне на арганізм чалавека. 
Паражальныя фактары пры 
разбурэнні хімічна небяспе-
чных аб’ектаў. Моцнадзеючыя 
атрут ныя рэчывы і таксіны, іх 
уздзеянне на арганізм чалаве-
ка. Спосабы абароны ад таксі-
чных хімічных рэчываў

1 Азнаёміць з хімічнай і біялагі-
чнай зброяй замежных армій, 
яе ўздзеяннем на арганізм ча-
лавека

Вывучэнне хімічнай 
зброі. Пералік класі-
фікацыі атрутных рэ-
чываў. Азнаямленне 
з біялагічнай зброяй. 
Засваенне паняццяў 
«каранцін», «абсерва-
цыя»

§ 37, 38

26 Сродкі засцярогі органаў ды-
хання. Прызначэнне і ўстрой-
ства фільтруючых процівага-
заў. Карыстанне процівага-
зам. Прызначэнне, устройства 
і правілы карыстання рэспіра-
тарам (практычныя заняткі)

1 Вывучыць прызначэнне 
і ўстрой ства процівагазаў і рэ-
спіратараў. Навучыць кары-
стацца процівагазам і рэспі-
ратарам

Вывучэнне сродкаў ін-
ды відуальнай засцяро-
гі. Дэманстрацыя філь-
труючага і ізалюючага 
процівагазаў, рэспіра-
тара. Паказ і тлумачэ-
нне парадку іх прымя-
нен ня, адпрацоўка 
апранання процівага-
за і рэспіратара

§ 39
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27 Сродкі засцярогі скуры. 
Прызна чэнне і агульнае 
ўстройства агульнавайскова-
га засце ра га льна га камплекта 
(АЗК). Выкарыс тан не АЗК 
у выглядзе кам бінезона, пла-
шча ў рукавы, накідкі. Меды-
цынскія срод кі аховы і прафі-
лактыкі (прак тычныя заняткі)

1 Вывучыць агульнае ўстрой-
ства АЗК. Навучыць карыстац-
ца АЗК

Вывучэнне ўстройства 
АЗК. Тлумачэнне яго 
выкарыстання і дэман-
страцыя прымянення

§ 39

28 Выкананне нарматываў па ка-
рыстанні сродкамі індывіду-
альнай засцярогі

1 Удасканальваць уменне кары-
стацца сродкамі індывідуаль-
най засцярогі

Ажыццяўленне прак-
тычнага апранання 
рэспіратара, проціва-
газа, АЗК у выглядзе 
плашча ў рукавы, кам-
бінезона, накідкі. 
Выкананне нарматы-
ваў № 1—5 па РХБЗ

§ 39

29 Ваенная тапаграфія.
Арыентаванне на мясцовасці 
без карты. Вызначэнне бакоў 
гарызонту па компасе, Сонцы, 
Сонцы з дапамогай гадзін-
ніка, нябесных свяцілах, па 
прыметах мясцовых прадме-
таў. Вызначэнне ўласнага ме-
сцазнаходжання. Асаблівасці 
арыентавання ў розных умо-
вах (уначы, у лесе, узімку)

1 Навучыць арыентавацца на 
мясцовасці без карты і вызна-
чаць сваё месцазнаходжанне

Вызначэнне напрам-
каў на бакі гарызонту. 
Вывучэнне арыента-
вання на мясцовасці 
і вызначэння свай го 
мес ца зна ходжан ня. За-
сваенне асаблівас цей 
арыентавання ў розных 
умовах (уначы, у лесе, 
узімку)

§ 33
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30 Магнітны азімут і яго вызна-
чэнне. Рух па азімутах. Скла-
данне схемы маршруту ці та-
бліцы для руху па азімутах

1 Навучыць вызначаць магні-
тны азімут, складаць схемы ці 
табліцы для руху па азімутах 
і ру хацца па азімутах

Засваенне паняцця 
«ма г нітны азімут», вы-
значэнне магнітнага 
азі мута на вызначаны 
прадмет і зваротнага 
азі мута. Складанне схе-
мы руху па азімутах

§ 34

31 Тапаграфічныя карты. Ма-
штаб карты. Умоўныя тапа-
графічныя знакі. Вымярэнне 
адлегласцей па карце. Ары-
ентаванне па карце

1 Азнаёміць з прызначэннем, 
зместам і маштабамі тапагра-
фічных карт. Навучыць ары-
ентавацца і вызначаць адле-
гласці па карце

Азнаямленне з тапа-
графічнай картай. Вы-
вучэнне ма штабаў ка-
р ты, умоў ных тапа-
графічных зна каў 
і пры бораў для вы мя-
рэн ня адлег ласцей па 
кар це

§ 35

Раздзел 3. Ваенна-медыцынская падрыхтоўка (4 гадзіны)

32, 33 Аказанне першай дапамогі 
параненым у зоне ўкрыцця. 
Агляд пацярпелага: прыметы 
жыцця (свядомасць, пульс, 
дыханне, рэакцыя зрэнкі на 
святло), прыметы знешняга 
крывацёку. 
Спыненне вянознага крыва-
цёку метадам накладання па-
вязкі і метадам тампанады ра-

2 Навучыць агляду пацярпела-
га і аказанню першай дапамо-
гі пры крывацёках, спыненні 
сар дэчнай дзейнасці і спынен-
ні дыхання, пераломах касцей, 
ударах, вывіхах, расцяжэннях 
звязак, сонечным і цеплавым 
ударах, укусах ядавітымі зме-
ямі і атручэнні ядавітымі рас-
лінамі і грыбамі. Навучыць

Азнаямленне з паль-
цавым прыціскан нем 
артэрый. На кла данне  
прыціскаль най павяз-
кі, кроваспыняльнага 
жгута. Ажыццяўленне 
іма білізацыі. Пра вя-
дзе нне штучнай вен-
ты ля цыі лёг кіх, не-
прамога масажу сэр ца.  

§ 40, 41
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ны. Накладанне асептыч най 
павязкі на розныя ўчас ткі 
цела.
Парадак накладання аклюзій-
най павязкі на вялікія раны. 
Правілы накладання жгута: 
этапы, асаблівасці, кантроль. 
Алгарытм аказання пер шай 
да памогі пры раненнях, кры-
вацёках, пераломах, апёках, аб-
маражэннях

спосабам транспартавання па-
цярпелых

Вывучэнне спо сабаў 
транспартавання пара-
жоных і хворых. 
Выкананне нар ма ты-
ваў № 3 і 4 па ваенна- 
медыцынскай падрых-
тоўцы

34, 35 Алгарытм правядзення рэані-
мацыйных мерапрыемстваў: 
непрамы масаж сэрца, штучная 
вентыляцыя лёгкіх, аднаўленне 
праходнасці дыхальных шляхоў. 
Праверка праходнасці верхніх 
дыхальных шляхоў (ротавая 
поласць, глотка, гартань). 
Методыка выдалення ін-
шародных цел з поласці рота, 
глоткі. Прыём Хеймліка. 
Парадак правядзення сардэчна-
лёгачнай рэанімацыі

2 Навучыць аказанню першай 
дапамогі ў зоне эвакуацыі, 
правядзенню рэанімацыйных 
мерапрыемстваў пры спыненні 
сардэчнай дзейнасці і спыненні 
дыхання

Азнаямленне з правя-
дзеннем штучнай вен-
ты ляцыі лёгкіх, непра-
мога масажу сэрца

§ 42

Заканчэнне

13

Вучэбна-палявы збор 
(5 дзён па 6 гадзін; усяго 30 гадзін)

Нумар 
урока

Тэма ўрока
(асноўныя пытанні зместу)

Колькасць 
гадзін Мэты вывучэння тэмы

Характарыстыка  
асноўных відаў  

і спосабаў дзейнасці 
(з рэкамендуемымі 
практыкаваннямі)

Практычныя 
работы

1 2 3 4 5 6

Раздзел 1. Узброеныя Сілы Рэспублікі Беларусь (4 гадзіны)

1, 2 Сучасныя ўзбраенне і ва ен-
ная тэхніка беларускай арміі.
Азнаямленне з узбраеннем 
і ваеннай тэхнікай воінскай 
часці

2 Азнаёміць з узбраеннем і ва-
еннай тэхнікай воінскай ча-
сці. Выхоўваць гонар за Уз-
броеныя Сілы Рэспублікі 
Бе ларусь, аснашчаныя суча-
сным узбраеннем і воінскай 
тэхнікай

Азнаямленне з баявой 
тэхнікай часці. Выву-
чэнне сучаснай ваен-
най тэхнікі і ўзбраення

§ 12, 13

3, 4 Воінскі калектыў і яго аса-
блівасці. 
Ваеннаслужачыя і ўзаемаад-
но сіны паміж імі. Размя шчэн-
не ваеннаслужачых. Размер-
каванне часу і паўсядзённы 
па радак

2 Азнаёміць з маральнымі 
прын цыпамі і нормамі паво-
дзін у воінскім калектыве, 
парадкам размяшчэння ваен-
наслужачых. Сфарміра ваць 
разуменне недапушчальнасці 
негатыўных тэндэнцый у ад-
носінах паміж членамі ка-
лектыву. Выхоўваць культу-
ру паводзін, таварыскасць, 
калектывізм, узаемавыручку

Вывучэнне норм па во-
дзін у воінскім ка лек-
тыве. Засваенне пра-
ві лаў узаемаадносін 
у воін скім калектыве, 
адап тацыі і про ці дзе-
яння нестатутным уза-
ема адносінам

§ 19
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Раздзел 2. Асновы ваеннай справы (22 гадзіны)

5—8 Тактычная падрыхтоўка. 
Дзеянні ў абарончым баі. 
Дзеянні салдата пры падры-
хтоўцы да абароны без суты-
кнення з праціўнікам. Выбар, 
капанне і маскіроўка адзіно-
чнага акопа для стральбы. 
Выкарыстанне мясцовых 
прадметаў для ўкрыцця і ма-
скіроўкі пазіцыі. Назіранне за 
полем бою

4 Навучыць дзеянням у аба- 
 рончым баі. Фарміраваць 
навыкі капання і маскіроў-
кі адзіночнага акопа аўта-
матчыка для стральбы сто-
ячы. Развіваць ініцыятыву, 
спрыт, стойкасць

Ажыццяўленне ін жы-
нер нага абсталя ван ня 
пазіцыі, капанне ако-
па. Адпрацоўка пра-
вя дзення маскіроўкі 
пазіцыі

§ 24, 25

9—12 Дзеянні ў абарончым баі. 
Пераход да абароны ва ўмовах 
уздзеяння праціўніка. Выбар 
і заняцце пазіцыі для стра-
льбы, прыёмы і спосабы дзе-
янняў пад агнём праціўніка. 
Выбар, капанне і маскіроўка 
адзіночнага акопа для страль-
бы. Дзеянні па камандах і сі-
гналах камандзіра

4 Навучыць дзеянням у аба - 
рончым баі ва ўмовах уздзе-
яння праціўніка. Удаскана-
льваць навыкі капання і ма-
скіроўкі адзіночнага акопа 
аўтаматчыка для стральбы 
стоячы. Развіваць ініцыяты-
ву, спрыт, стойкасць

Ажыццяўленне ін жы-
нернага абсталя вання 
пазіцыі, капанне ако-
па. Адпрацоўка пра-
вядзення маскіроўкі 
па зіцыі

§ 24, 25

13, 14 Перамяшчэнне на по лі бою. 
Перабежкі і пера паўзанне 
з вы карыстаннем ахоўных 
улас цівасцей мясцовасці

2 Навучыць перамяшчэнню 
на полі бою. Развіваць іні-
цыятыву, спрыт, рашучасць

Вывучэнне спосабаў 
перамяшчэння на по лі 
бою, адпра цоўка пе ра-
беж кі і пера паў зання, 
атакі.

§ 24, 25
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Выкананне нарматы-
ваў № 2 і 4 па такты-
чнай падрыхтоўцы

15—17 Дзеянні ў наступальным баі. 
Падрыхтоўка да атакі. Атака 
пярэдняга краю абароны пра-
ціўніка

3 Навучыць дзеянням у на  - 
ступленні. Развіваць ініцы-
ятыву, спрыт, рашучасць

Вывучэнне спосабаў 
перамяшчэння на по лі 
бою, адпрацоўка пе ра-
бежкі і пера паў зання, 
атакі

§ 26, 27

18, 19 Агнявая падрыхтоўка. 
Практычная стральба. Па-
трабаванні бяспекі пры пра-
вядзенні стрэльбаў. Выкана-
нне стрэльбаў

2 Пракантраляваць і адкарэ-
кціраваць уменне страляць

Кантроль засваен ня 
патрабаванняў і мер 
бяспекі пры абы хо-
джан ні са збро яй. Прак-
тыч нае ажыцця ўленне 
гатоўна сці да страль бы, 
пры цэль ван ня, стра-
льбы

§ 29, 30

20 Страявая падрыхтоўка.
Рух аддзялення страявым і па-
ходным крокам

1 Навучыць руху ў страі аддзя-
лення. Выхоўваць уважлі-
васць, дысцыплінаванасць, 
сабранасць, уменне дзейні-
чаць у складзе калектыву

Адпрацоўка руху ад-
дзя лення страявым 
і па ходным кро кам, 
во ін скага прыві тан ня 
ў страі, адказу на пры-
вітанне і він ша ванне.
Выкананне страя вых 
прыёмаў

§ 23

21, 22 Ваенна-прыкладная фізічная 
падрыхтоўка.
Пераадоленне паласы пе ра-

2 Выпрацаваць уменні і навы-
кі па пераадоленні пе рашкод

Практычнае выканан-
не пераадолення элеме-
нтаў паласы пера шкод.
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шкод. Вывучэнне тэх нікі пе-
ра адолення пе ра шкод

Пераадоленне паласы 
перашкод

23 Ваенная тапаграфія.
Арыентаванне на мясцовасці 
без карты. Арыен таванне па 
компасе, нябесных свяцілах, 
прыметах мясцовых прадме-
таў. Ары ентаванне па кар-
це. Выкананне нарматываў 
№ 1—3

1 Удасканальваць уменні ары-
ентавацца на мясцовасці па 
карце і без карты

Ажыццяўленне ары ен-
тавання на мясцовасці 
без карты па компасе, 
нябесных свяцілах, 
пры метах мясцовых 
прад метаў. Правядзен-
не арыентавання па 
кар це.
Выкананне нарматы-
ваў № 1—3 па ваеннай 
тапаграфіі

§ 33

24 Складанне схем руху па азі-
мутах. Рух па азімутах. Выка-
нанне нарматыву № 4

1 Фарміраваць уменні рухац-
ца па азімутах

Замацаванне паня ц-
ця «магнітны азімут». 
Скла данне схе мы руху 
па азі му тах, выкананне 
руху па схеме.
Выкананне нарматыву 
№ 4 па ваеннай тапа-
графіі

§ 34

25, 26 Дзеянні ў экстрэмальных сі-
туацыях.
Паняцце, віды экстрэмаль-
ных сітуацый. Дзеянні чала-
века ў экстрэмальнай сіту-
ацыі. Экстрэмальныя ўмовы

2 Удасканальваць уменні дзей-
нічаць у экстрэмаль ных сі-
туацыях і ва ўмовах аўтано-
мнага існавання. Выхоўваць 
самавалоданне, вытрымку, 
стойкасць. Выпрацаваць па -

Вывучэнне дзеян няў 
ча лавека ў экстрэ маль-
най сітуа цыі, аз на ям-
лен не вучняў з во ін-
скай дзейнасцю

§ 24

17

Працяг

1 2 3 4 5 6

ў воінскай дзейнасці. Спецы-
фіка экстрэмальных умоў, ма-
гчымых у воінскай дзейнасці 
(баявой і вучэбна-баявой). 
Маральна-псіхалагічная га-
тоўнасць да ваеннай службы

водзінскі стэрэатып дзеян-
няў у экстрэмальных сіту-
ацыях

Раздзел 3. Ваенна-медыцынская падрыхтоўка (4 гадзіны)

27—30 Агульныя звесткі аб хара-
ктары раненняў на по лі бою. 
Асаблівасці аказання першай 
дапамогі пад агнём праціўні-
ка, у зоне ўкрыцця і зоне эва-
куацыі. Адпрацоўка алгары-
тму аказання першай дапамо-
гі пры раненнях, крывацёках, 
пераломах, апёках, абмаражэ-
ннях.
Адпрацоўка методыкі вы-
ка рыстання перавязач нага 
ма тэрыялу. Індывідуальнае 
медыцынскае аснашчэнне 
ваеннаслужачых: аптэчка 
індывідуальная (АІ), аптэчка 
вайсковая (АВ), пакет пе-
равязачны індывідуальны. 
Прызначэнне, парадак і пра-
вілы выкарыстання.

4 Навучыць аказанню пе ршай 
дапамогі пры ра неннях, кры-
вацёках, пе ра ломах, апё ках, 
абмаражэннях. На ву чыць 
спо сабам транс пар тавання 
пацярпелых

Азнаямленне з паль-
цавым прыцісканнем 
артэрый. На кладанне 
пры ціскаль най па вяз-
кі, крова спы няль нага 
жгу та. Ажы ццяў лен не 
іма бі лі зацыі. Правя-
дзен не штучнай вен-
тыляцыі лёгкіх, не-
пра мога ма сажу сэрца. 
Вы вучэнне спо сабаў 
транс пар тавання па-
ражоных і хворых.
Выкананне нарматы-
ваў № 3 і 4 па ваенна- 
медыцынскай падры-
хтоўцы

§ 40—42
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Заканчэнне
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Выкананне нарматываў па 
правядзенні штуч най венты-
ляцыі лёгкіх, непра мога ма-
сажу сэрца, спы ненні крыва-
цёкаў, накла данні мяккіх бі-
нтавых павязак, імабілізацыі 
пляча, перадплечча, бядра, 
галёнкі, пазваночніка пры пе-
раломах.
Паказанні да транспарт най 
імабілізацыі. Імабілізацыя 
верхніх і ніжніх канечна-
сцей табельнымі і падручны-
мі шынамі. Іма бі лізацыя ве-
рхніх і ніж ніх канечнасцей 
з да памогай падручных ма-
тэрыялаў. Адпрацоўка споса-
баў адцягвання параненага на 
баку (паранены ў свядомасці, 
паранены, які страціў прыто-
мнасць) з дапамогай падру-
чных сродкаў.
Эвакуацыя параненых з зо ны 
ўкрыцця на плашч-палатцы, 
на руках (адным і двума ва-
еннаслужачымі), з дапамогай 
лямкі санітарнай насілачнай, 
на насілках
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