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Дапрызыўная падрыхтоўка  
11 клас 

(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., 2019.

Нумар 
урока

Тэма ўрока
(асноўныя пытанні зместу)

Колькасць 
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 (10 гадзін)

1 Гісторыя і сучаснасць бела-
рускай арміі. Фарміраванне 
Беларускай ваеннай акругі, 
яе гісторыя і баявыя трады-
цыі. Прыняцце БССР у ААН 
як суб’екта міжнародных ад-
носін. Уклад Савецкай Арміі 
ў забеспячэнне стратэгічнага 
ядзернага парытэту на планеце

1 Вывучыць гісторыю фармі-
равання Беларус кай ваеннай 
акругі, яе баявыя традыцыі. 
Азнаёміць з падпісаннем Бе-
ларуссю Статута ААН на ка-
нферэнцыі ў Сан-Францыска 
26 чэрвеня 1945 года, укладам 
Савецкай Арміі ў забеспячэ-
нне стратэгічнага ядзернага 
парытэту на планеце

Вывучэнне гісторыі 
Беларускай ваеннай 
акругі. Азнаямленне 
з гісторыяй уваходжа-
н ня БССР у ААН. Ра-
зуменне ролі Са ве ц-
кай Арміі ў за бес пя-
чэнні стра тэгічнага 
ядзернага парытэту на 
планеце

§ 1, 12

2 Узброеныя Сілы Рэс пуб лікі 
Беларусь — правапераемнік 
слаўных баявых традыцый 
Чырвонай і Савецкай армій. 
Армія суверэннай дзяр жавы: 
склад і структура (віды Узбро-

1 Азнаёміць з гісторыяй і суча-
сным станам Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь. Выхоў-
ваць павагу да Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь, гонар 
быць узброеным абаронцам

Вывучэнне гістарыч-
нага шляху Чырво-
най Арміі, Савецкай 
Арміі, Чыр вана сцяж-
най Беларус кай ваен-
най акругі. Разгляд бу-

§ 1, 12

1

Працяг

1 2 3 4 5 6

еных Сіл, род Узброеных Сіл, 
спецыяльныя войскі)

сваёй краі ны — Рэспублікі 
Беларусь

даўніцтва Узбро еных 
Сіл на сучасным этапе 
і пер спектыў развіцця

3—6 Узбраенне і ваенная тэхніка. 
Сухапутныя войскі: асноўныя 
такты ка-тэхнічныя характары-
сты кі танка Т-72Б (маса, ско-
расць, далёкасць страль бы), ба-
явой машыны пяхоты БМП-2 
(маса, скорасць, далёкасць 
стральбы), бронетранспарцёра 
БТР-80 (маса, скорасць, далё-
касць стральбы). Ваенная тэ-
хніка ракетных войскаў і арты-
лерыі: «Паланэз», «Ураган», 
«Смерч», «Град», «Кропка» 
(маса, калібр, далёкасць стра-
льбы). Асноўныя віды стра-
лковай зброі: АК-74, РПК, 
РСГ, ПМ (калібр, ёмістасць 
магазіна, прыцэльная далё-
касць стральбы). 
Ваенна-паветраныя сілы і вой-
скі супрацьпаветранай абаро-
ны. Прызначэнне асноўных 
тыпаў самалётаў і верталётаў: 
Су-25, МіГ-29, Як-130, Іл-76, 
Л-39, Мі-24, Мі-8 (скорасць, 
баявы радыус дзеяння, уз-
браенне); зенітна-ракетных

4 Азнаёміць з узбраеннем і ва-
еннай тэхнікай Сухапутных 
войскаў, Ваенна-паветраных 
сіл і войскаў супрацьпаветра-
най абароны. Выхоўваць гонар 
за Узброеныя Сілы Рэспублі-
кі Беларусь, аснашчаныя су-
часным узбраеннем і ваеннай 
тэхнікай

Азнаямленне з баявой 
тэхнікай часці. Вы-
вучэнне танка, бро-
нетранспарцёра, бая-
вой машыны пя хо ты, 
артылерыі, срод каў 
супраць па вет ра най 
абароны. Агляд стра-
лковай зброі часці

§ 12—14
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комплексаў: С-300, Тор-М2, 
«Бук», «Аса» (максімальная 
і мінімальная далёкасць стра-
льбы)

7 Ваенная палітыка Рэспублі-
кі Беларусь. Ваенная аргані-
зацыя Рэспублікі Беларусь. 
Абарончы характар Ваеннай 
дактрыны Рэспублікі Бела-
русь. Нацыянальныя інтарэ-
сы Рэспублікі Беларусь у ва-
еннай сферы, адлюстраваныя 
ў Канцэпцыі нацыянальнай 
бяспекі Рэспублікі Беларусь

1 Вывучыць прынцыпы ваеннай 
палітыкі, асноўныя палажэнні 
Канцэпцыі нацыянальнай 
бяспекі і Ваеннай дактрыны  
Рэспублікі Беларусь, падвесці 
да высновы аб абарончым ха-
рактары ваеннай палітыкі 
Рэс публікі Беларусь. Рас тлу-
мачыць структуру і змест дзей-
насці ваеннай арганізацыі Рэс-
публікі Беларусь

Вывучэнне прынцы-
паў знешняй паліты-
кі, ваеннай палітыкі 
Рэспублікі Беларусь 
на аснове абарончых 
палажэнняў Ваеннай 
дактрыны, ваеннай 
стратэгіі, Канцэпцыі 
нацыянальнай бяспе-
кі Рэспублікі Беларусь

§ 7

8 Сучасная ваенна-палітычная 
абстаноўка ў свеце. Характэ-
рныя рысы сучасных узбро-
еных канфліктаў, асаблівасці 
іх вядзення на прыкладзе ла-
кальных ваенных канфліктаў 
апошняга дзесяцігоддзя. Бара-
цьба з праяўленнямі фашызму 
і ўзброенага экстрэмізму.
Маральны дух і патрыяты-
чная свядомасць гра мадзян як 
аснова нацыянальнай бяспекі 
дзяржавы ў сучасных умовах

1 Растлумачыць характэрныя 
рысы сучасных узброеных ка-
нфліктаў. Сфарміраваць разу-
менне небяспекі для дзяржавы 
псіхалагічнай агрэсіі, якая выка-
рыстоўвае фашызм і ўзбро ены 
экстрэмізм

Вывучэнне сучасных 
узброеных канфліктаў, 
прынцыпаў зне ш няй 
палітыкі Рэс публікі 
Беларусь па забес-
пячэнні сваёй бяспекі 
ад знешніх і ўнутра-
ных пагроз

§ 4

3
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9 Законы Рэспублікі Бе ларусь 
«Аб воінскім абавязку і во-
інскай службе» і «Аб статусе 
ваеннаслужачых». Парадак 
праходжання тэрміновай ва-
еннай службы. Сацыяльныя 
гарантыі, якія даюцца ваенна-
служачым, якія праходзяць ва-
енную службу па прызыве

1 Засвоіць ключавыя палажэнні 
асноўных законаў Рэспублікі 
Беларусь па ваенных пытан-
нях

Вывучэнне ключавых 
палажэнняў законаў 
Рэспублікі Беларусь 
«Аб абароне», «Аб Уз-
броеных Сілах Рэспу-
блікі Беларусь», «Аб 
воінскім абавязку і во-
інскай службе», «Аб 
статусе ваеннаслужа-
чых», якія вызнача-
юць абарону Рэспу-
блікі Беларусь

§ 9

10 Міжнароднае гуманітарнае 
права ў перыяд узброеных 
канфліктаў. Паняцце, крыні-
цы і прынцыпы міжнароднага 
гуманітарнага права

1 Азнаёміць з прынцыпамі 
між народнага гуманітарнага 
права. Выхоўваць гуманнасць, 
чалавечнасць, неабходнасць 
вы канання законаў і звы чаяў 
вайны

Азнаямленне з Міжна-
родным гуманітарным 
правам. Засваенне ад-
казнасці за міжнарод-
ныя злачынствы

§ 5

Раздзел 2. Асновы ваеннай справы (23 гадзіны)

11, 12 Тактычная падрыхтоўка. 
Уз броеныя сілы замежных 
дзяр жаў. Узбраенне і баявыя 
магчымасці армій замежных 
дзяржаў (Польшча, Літва, Ла-
твія)

2 Азнаёміць з узброенымі сіла-
мі Польшчы, Літвы, Латвіі. 
Паказаць агрэсіўную сутнасць 
армій блока НАТА

Азнаямленне з узбро-
енымі сіламі Поль-
шчы, Літвы, Латвіі. 
Паказ асноўных відаў 
узбраення і ваеннай 
тэхнікі, азнаямленне 
з тактыка-тэхнічнымі 
характарыстыкамі

§ 15
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13, 14 Дзеянні ў наступальным баі. 
Парадак і спосабы пераадоле-
ння мінна-выбуховых загарод 
і перашкод, паражэнне праціў-
ніка з ходу агнём і гранатамі, 
вядзенне рукапашнага бою

2 Сфарміраваць уяўленне аб 
дзеяннях салдата ў наступа-
льным баі

Разгляд пераадолення 
мінна-выбуховых зага-
род, паражэння праціў-
ніка з хо ду агнём з аса-
бістай зброі, гранатамі, 
штыком, прыкладам, 
сапёрнай рыдлёўкай, 
вядзення рукапаш нага 
бою

§ 26, 27

15—17 Агнявая падрыхтоўка.
Практычная стральба. Патра-
баванні бяспекі пры правядзе-
нні стрэльбаў. Выкананне 
практыкавання № 2 страль-
бы з малакалібернай вінтоўкі 
(пры яе адсутнасці выкары-
стоўваецца пнеўматычная ві-
нтоўка або мультымедыйны 
трэнажор)

3 Пракантраляваць і адкарэкці-
раваць уменне страляць з ма-
лакалібернай вінтоўкі

Кантроль засваення 
патрабаванняў і мер 
бяспекі пры абыходжа-
нні са зброяй. Практы-
чнае ажыццяўленне га-
тоўнасці да стральбы, 
прыцэльвання, стра-
льбы з малакалібернай 
вінтоўкі.
Практыкаванне № 2 
стральбы з малакалі-
бернай вінтоўкі

§ 29, 30

18 Асновы і правілы стральбы. 
Прыёмы і спосабы вядзення 
агню з аўтамата па цэлях, якія 
з’яўляюцца і рухаюцца.
Разведка цэлей з дапамогай 
назірання, вызначэнне зыхо-
дных уста новак для стральбы 
і цэ леўказанне з прымянен-

1 Сфарміраваць навыкі ўстаноў-
кі прыцэла і кропкі пры цэль-
вання, вядзення агню з аў та-
мата па цэлях, якія з’яўляюцца 
і рухаюцца

Кантроль засваення 
ўстаноўкі прыцэла 
і кро п кі прыцэльвання

§ 29, 30

5

Працяг
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нем розных спосабаў. Вызна-
чэнне ўстаноўкі прыцэла 
і кроп кі прыцэльвання па вы-
шыні і напрамку

19—21 Парадак няпоўнай разборкі 
і зборкі аўтамата. Правілы 
захоўвання і ўтрымання зброі

3 Азнаёміць з агульным устрой-
ствам, парадкам няпоўнай раз-
боркі і зборкі аўтамата АК-74

Выкананне няпоўнай 
разборкі і зборкі АК-
74, назіранне, як ажы-
ццяўляецца яго чы-
стка і змазка.
Выкананне нарматы-
ваў № 1—3 па агнявой 
падрыхтоўцы

§ 31

22, 23 Ручныя асколачныя гра наты. 
Прызначэнне, ба явыя ўла-
сцівасці і агульнае ўстрой-
ства гранат РГД-5, Ф-1, РГО, 
РГН. Становішча частак і ме-
ханізмаў гранат перад кідком. 
Падрыхтоўка ручных гранат 
да кідка, работа іх частак і ме-
ханізмаў пасля кідка. Патраба-
ванні бяспекі пры абыходжан-
ні з ручнымі гранатамі

2 Азнаёміць з прызначэннем, 
баявымі ўласцівасцямі і агу-
льным устройствам ручных 
асколачных гранат. Навучыць 
выкарыстоўваць гранаты

Разгляд складу і пры н-
цыпу дзеяння ручных 
асколачных гранат, 
вы вучэнне парадку 
бая вога прымянення 
гранат

§ 32

24, 25 Страявая падрыхтоўка.
Павароты ў руху (практыч-
ныя заняткі)

2 Навучыць паваротам у ру ху. 
Развіваць каар дынацыю руху 
рук і ног. Выхоўваць уважлі-
васць, дысцыплінаванасць, са-
бранасць

Дэманстрацыя і засва-
енне паваротаў у руху. 
Ажыццяўленне пава-
ротаў у руху.
Адпрацоўка паваро таў 
у руху направа, нале-

§ 23
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ва, кругом. Выкананне 
страявых прыёмаў

26—
28

Выхад са строю і вяртанне 
ў строй. Воінскае прывітан-
не: на месцы і ў руху. Падыход 
да начальніка і адыход ад яго 
(практычныя заняткі)

3 Навучыць выхаду са строю 
і вяртанню ў строй, падыходу 
да начальніка і адыходу ад яго. 
Выхоўваць уважлівасць, ды-
сцыплінаванасць, сабранасць

Паказ выхаду са строю, 
падыходу да начальніка, 
адыходу ад яго і вяртан-
ня ў строй. Ад пра цоўка 
страявых прыёмаў.
Выкананне страявых 
прыёмаў

§ 23

29, 30 Пастраенне аддзялення ў раз-
горнуты і паходны строй. Пе-
растраенне аддзялення з раз-
горнутага строю ў паходны 
і назад. Размыканне і змыка-
нне аддзялення (практычныя 
заняткі)

2 Навучыць дзеянням у страі ад-
дзялення. Вы хоўваць уважлі-
васць, дысцыплінаванасць, са-
бранасць, уменне дзейнічаць 
у складзе калектыву

Адпрацоўка пастраен-
ня аддзялення ў раз-
горнуты і паходны 
строй, адпрацоўка пас-
тра ення аддзялення, 
размыкання і змы кання 
аддзялення.
Выкананне страявых 
прыёмаў

§ 23

31—
33

Статуты Узброеных Сіл Рэ-
спублікі Беларусь.
Агульныя абавязкі ваеннаслу-
жачых. Правілы воінскай ве-
тлівасці і паводзін ваеннаслу-
жачых.
Воінская дысцыпліна, яе су-
тнасць і значэнне. Дысцыплі-
нарная адказнасць ваеннаслу-
жачых.

3 Азнаёміць з агульнымі аба-
вязкамі ваеннаслужачага і аба-
вязкамі салдата, з парадкам ад-
дачы і выканання загадаў, з во-
інскім прывітаннем. Выхоўваць 
пачуццё абавязку, абавязко-
васць, стараннасць, дысцыплі-
наванасць. Азнаёміць з прызна-
чэннем, складам, узбраеннем су-
тач нага нарада роты. Навучыць

Азнаямленне з воін скім 
прывітаннем, агульны-
мі абавязкамі ваенна-
служачых. Вывучэнне 
абавяз каў салдата, за-
сваенне парадку адда-
чы і выканання загадаў. 
Азнаямленне з прызна-
чэннем, скла дам, узбра-
еннем сутачнага нара-

§ 19—21

7
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Сутачны нарад роты. Прызна-
чэнне, склад, узбраенне сута-
чнага нарада. Абавязкі днява-
льнага па роце

выкананню абавязкаў дняваль-
нага па роце. Выхоўваць дысцы-
плінаванасць, пільнасць

да ро ты. Вы вучэнне 
аба вяз каў днявальна-
га па роце. Практычнае 
вы кананне абавязкаў 
днявальнага па роце

Раздзел 3. Ваенна-медыцынская падрыхтоўка (2 гадзіны)

34, 35 Адпрацоўка алгарытму аказа-
ння першай дапамогі пры пра-
вядзенні штучнай вентыляцыі 
лёг кіх, аднаўленні пра хо д насці 
дыхальных шля хоў, вы даленні 
іншародных цел з поласці ро-
та, глоткі. Правядзенне непра-
мога масажу сэрца, спыненне 
крывацёкаў. Накладанне мяк-
кіх бінтавых павязак. Іма бі-
лізацыя пляча, пе рад плечча, 
бядра, галёнкі, пазваночніка 
пры пераломах

2 Навучыць аказанню пер шай 
дапамогі пры правядзенні шту-
чнай ве н ты ляцыі лёгкіх, аднаў-
ленні праходнасці ды  халь-
ных шляхоў, вы да лен ні інша-
родных цел з поласці рота, 
глоткі, спыненні крывацёку.
Навучыць спосабам транс пар-
тавання пацярпелых

Азнаямленне з парад-
кам аказання пер шай 
дапамогі. Вывучэнне 
і адпрацоўка спосабаў 
транспартавання пара-
ненага (пацярпелага)

§ 40—42

Заканчэнне
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