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Перелік програмних результатів навчання 

 

Під час іспиту студент повинен продемонструвати: 

знання:  

 основних понять теорії дисциплін «Збройні сили України на захисті 

Вітчизни», «Теорія і методика викладання дисципліни «Захист 

Вітчизни»,  «Стройова, вогнева і тактична підготовка»; 

 основних положень Стройового статуту Збройних Сил України; 

 засобів військово-патріотичного виховання майбутнього захисника 

Вітчизни; 

 загальних основ навчання спеціальних вправ і методики 

вдосконалення прикладних якостей військовослужбовців; 

 структури та особливостей підготовки і проведення занять різних 

типів з дисципліни «Захист Вітчизни»; 

 міжпредметних зв’язків навчальних дисциплін спеціалізації «Захист 

Вітчизни»; 

 різних форм занять з військово-прикладної підготовки; 

 основ системи організаційного та методичного управління 

педагогічним процесом. 

 

вміння: 

 

 працювати з літературою загального і спеціального напряму за 

тематикою дисциплін: «Збройні сили України на захисті Вітчизни», 

«Теорія і методика викладання дисципліни «Захист Вітчизни»,  

«Стройова, вогнева і тактична підготовка»; 

 ефективно застосовувати засоби і методи навчання в процесі 

виконання практичних завдань та використовувати отримані знання у 

майбутній професійній діяльності; 

 реалізувати методичні принципи військово-прикладного виховання; 

 захистити життя і здоров’я, забезпечити власну безпеку і безпеку 

людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу; 

 методично правильно будувати і аналізувати уроки та інші форми 

занять з дисципліни «Захист Вітчизни»; 

 планувати і контролювати процес навчання, застосовувати теоретичні 

та практичні знання для організації та проведення навчального 

процесу у закладах середньої освіти. 
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Методика та форма проведення екзамену.  

Форма проведення – комбінована. Екзамен складається з тестових 

запитань та типових і комплексних завдань, що потребують творчої 

відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при 

вирішенні практичних завдань. 
Екзаменаційне завдання складається з: 

- тестових запитань (60 питань), що автоматично, випадковим чином 

генеруються з банку тестових питань у системі дистанційного навчання 

Moodle (з перемішуванням варіантів відповідей).  

- питання відкритого типу (складається зі стереотипних, діагностичних 

та евристичних завдань), яке передбачає вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача 

освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Питання відкритого типу генерується випадковим чином з банку тестових 

завдань у системі електронного навчання Moodle (за умови дистанційної 

форми проведення екзамену) або відображуються у екзаменаційному білеті (за 

умови проведення екзамену аудиторно).  

Відповідь на питання відкритого типу студенти дають в усній формі.  

Час складання екзамену: 

- тестування 60 хвилин (по 1 хвилині на питання); 

- питання відкритого типу:  

• 15 хвилин на підготовку; 

• до 10 хвилин на відповідь. 

- Загальний час на підготовку і відповідь на питання відкритого типу до 

25 хвилин для кожного студента. 

Для проведення екзамену створюється комісія, яка складається з голови, 

членів комісії, представника роботодавців та секретаря. Для вибору питання 

відкритого типу студент має відкрити відповідний ресурс на платформі 

дистанційного навчання та здійснити вибір питання, натиснувши кнопку 

«розпочати тестування». Комісія фіксує номер питання і заносить його у 

атестаційну відомість. 

У разі форс-мажорних обставин та неможливості проведення 

екзамену за описаною процедурою, методика та форма проведення екзамену 

може бути змінена на: 

- Комп’ютерне тестування та письмову відповідь на питання 

відкритого типу. Час складання екзамену: 80 хвилин. 

- Комп’ютерне тестування (дистанційне) та усну відповідь на питання 

відкритого типу (з використанням телефонного зв’язку. 

- Усну відповідь на три питання відкритого типу (з використанням відео 

або телефонного зв’язку).  

- Інші варіанти проведення екзамену, які не суперечать Положенню про 

організацію освітнього процесу в Київському університеті імені 

Бориса Грінченка та Положенню про порядок створення та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському університеті 

імені Бориса Грінченка. 
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Критерії оцінювання знань студентів. 

Критерії оцінювання – розподіл балів:  

- тестові питання з варіантами відповідей – 60 балів (1 питання – 1 бал).  

- питання з відкритим варіантом відповіді – 40 балів.  

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента 

автоматично заносяться до електронного журналу після тестування і 

перевірки відкритого питання членами комісії. 

 
 

Кількість балів 

 

Критерії оцінювання питання з відкритим варіантом 

відповіді 

 

 

31-40 

Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу,  

вміння чітко і лаконічно аналізувати явища; логічно і 

послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних задач. 

 

21-30 

Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу; 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, 

однак, містять певні неточності; вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв'язування практичних 

задач. 

 

11-20 

Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, 

мало аргументовані відповіді, слабке застосування 

теоретичних положень при розв’язанні практичних задач. 

 

1 – 10 

Виставляється за незнання значної частини навчального 

матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, 

невміння орієнтуватися під час розв'язання практичних 

задач, незнання основних фундаментальних положень 
 

Оцінка результату атестаційного екзамену складається з суми балів за 

результат тестування та відповіді на питання відкритого типу. Оцінювання 

результату здійснюється за 100-бальною шкалою оцінювання та відповідною 

рейтинговою оцінкою: 

 

Рейтин-

гова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – високий рівень знань (умінь) 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

E 60-68 балів Достатньо – мінімальний можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 
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F 0-59 балів Незадовільний – низький рівень знань, недостатній 

для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

 

Перелік тем, що виносяться на екзамен: 

 

1. Перелік тем з дисципліни «Збройні сили України на захисті 

Вітчизни» 

 

Національні інтереси України та загроза національній безпеці. Суть 

воєнної доктрини України. Визначення військової дисципліні, фактори її 

дотримання. Особливості проведення заняття з Статутів Збройних Сил 

України. Основи цивільного захисту. Основи національної безпеки 

України. Структура і завдання Збройних Сил України. Бойові системи 

виховання воїнів на основі національних бойових мистецтв. Заборонені 

методи ведення війни. 

  

2. Перелік тем з дисципліни «Стройова, вогнева і тактична 

підготовка» 

 

Загальні положення стройового статуту ЗСУ. Стройові прийоми і 

рух без зброї. Підготовка солдата в складі підрозділу. Строї відділення та 

взводу в пішому порядку. Стройові прийоми зі зброєю. Перешикування 

взводу. Основи стрільби. Основи стрільби із стрілецької зброї. 

Стрілецька зброя, поводження з нею, догляд і зберігання. Прийоми і 

правила стрільби із стрілецької зброї. Ручні гранати, поводження з ними, 

догляд і зберігання. Основи загальновійськового бою. Види вогню та 

маневру. Способи пересування на полі бою. Обов’язки солдата в бою. 

Порядок дій спостерігача. Дії солдата у складі механізованого відділення. 

Основні види інженерних загороджень. 

 

3. Перелік тем з дисципліни «Теорія і методика викладання 

дисципліни «Захист Вітчизни» 

 

Загальні теоретичні положення, сутність, закономірності процесу 

військово-патріотичного виховання. Педагогічна діяльність викладача «Захист 

Вітчизни» навчального закладу. Мета і завдання, основні засоби, структура та 

особливості підготовки і проведення уроку «Захисту Вітчизни» з  учнями 

шкільного віку. Вимоги до сучасного уроку «Захисту Вітчизни». Навчання 

основних нормативів, передбачених  шкільною     програмою. Складання 

документів планування навчально-виховної роботи вчителів «Захисту 

Вітчизни». Методика розвитку професійних якостей, необхідних захиснику 

Вітчизни, в учнів різного віку, передбачених  шкільною програмою. 
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Проведення різних форм позаурочної роботи в школі. Специфіка викладання 

дисциплін з «Захисту Вітчизни» у різних навчальних закладах. 

 

4. Орієнтовні питання практичного завдання 

 

1. Поясніть алгоритм послідовності неповного розбирання та складання 

автомату Калашникова. Назвіть складові частини АК. 

2. Поясніть алгоритм послідовності виконання нормативу «Одягання 

протигаза». Назвіть частини протигазу. 

3. Поясніть алгоритм послідовності виконання нормативу «Спорядження 

магазину патронами». Назвіть помилки, які занижують оцінку за 

норматив на один бал. 

4. Поясніть алгоритм дії з постраждалим без свідомості та дихання. 

Охарактеризуйте вимоги безпеки під час проведення занять на 

місцевості. 

5. Поясніть порядок переведення постраждалого в стабільне положення.   

Розкрийте правила безпечного поводження зі зброєю та боєприпасами. 

6.  Поясніть алгоритм дії з постраждалим при проведенні серцево-легеневої 

реанімації. Заходи безпеки під час поводження з автоматом і патронами. 

7.  Поясніть структуру та складіть скорочений план-конспект уроку за 

темою розділу «Вогнева підготовка». 

8.  Поясніть структуру та складіть скорочений план-конспект уроку за 

темою розділу «Основи цивільного захисту». 

9. Поясніть структуру та складіть скорочений план-конспект уроку за 

темою розділу «Домедична допомога». 

10.  Поясніть структуру та складіть скорочений план-конспект уроку за 

темою розділу «Прикладна фізична підготовка». 

11.  Поясніть основні способи оповіщення та інформування населення при 

НС (надзвичайних ситуаціях), як в мирний так і в воєнний час. 

Розкрийте суть часткової санітарної обробки. 

12.  Поясніть практичні дії допомоги потерпілому при носовій кровотечі. 

Розкрийте ступені гострої крововтрати людини. 

13.  Поясніть дії військового та порядок огляду, підготовки  гранат до 

метання та способи метання. Розкрийте заходи безпеки при метанні 

гранат. 
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Основні: 

 

1. Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина III. Взвод, 

відділення, екіпаж. Київ. 2017. 

2. Боснюк П.З., Заболотний ВД.,  Захист Вітчизни [навч. посіб.] Харків: 

Ранок, 2018. 454 с. 

3. Герасимів  ІМ., Пашко КО. Захист Вітчизни [підручник]. Тернопіль: 

Астон, 2015. 352 с. 

4. Колесніков В.О. Управління повсякденною діяльністю підрозділів у мирний 

час. Суми: Вид-во „Слобожанщина", 2011.  483 с. 

5. Мелецький В.М., Бахтін АМ. Програма «Захист Вітчизни». Київ: 

Поліграфкнига, 2015. 128 с.  

6. Свідлов Ю.І. Організація і проведення вогневої підготовки: навчальний 

посібник . Суми: Вид-во СумДУ, 2010.  320 с. 

7. Статути Збройних сил України.  К.: Вид-во «Варта», 2014. 499 с. 
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2018. 280 с. 
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