
Розклад навчально-польових зборів 

для учнів 11 класу Молодецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

4 травня 2020 року 

урок Час проведення Тема заняття Ресурс який потрібно використати 

1 8:30-9:15 Тактична підготовка 

Положення про проведення навчально-

польових зборів 

Положення 

 

Схема зв’язку і таблиця позивних 

2 9:30-10:15 Тактична підготовка 

Інструктаж з БЖД під час проведення 

навчально-польових зборів 

Інструктаж 

3 10:30-11:15 Тактична підготовка 

Перегляд відеофільму «Зміна вогневої 

позиції в положенні лежачи» 

Відео 

https://youtu.be/1451Qdlnb0c 

4 11:30-12:15 Тактична підготовка 

Дії солдата в засідці(зробити схему 

розміщення бійців у засідці на колону з 3-х 

автомобілів у вказаному місці)фото схеми та 

Google карту місця проведення засідки  

відправити  у Viber 0671286683 

Список місць проведення засідок 

5 12:30-13:15 Тактична підготовка 

Тестування  

Тест 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=676771 

6 13:30-14:15 Тактична підготовка 

Перегляд відеофільму «Робота диверсійно 

розвідувальної групи по захопленню 

транспортного засобу» 

Відео  

https://youtu.be/D8JcDeWosFM 

 

http://zvitkarpenko.at.ua/101/102/103/104/pro_provedennja_navchalno_polvikh_zboriv.pdf
http://zvitkarpenko.at.ua/101/102/103/104/pozivni.pdf
http://zvitkarpenko.at.ua/101/102/103/104/instrkucija.pdf
https://youtu.be/1451Qdlnb0c
http://zvitkarpenko.at.ua/101/102/103/104/zasidka.pdf
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=676771
https://youtu.be/D8JcDeWosFM


 

5 травня 2020 року 

урок Час проведення Тема заняття Ресурс який потрібно використати 

1 8:30-9:15 Тактична підготовка 

Дії солдата в обороні  Вибір вогневої позиції 

та інженерне її  обладнання.(Тест) 

Тест 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=512624 

2 9:30-10:15 Тактична підготовка 

Дії солдата в  складі розвідувального дозору. 

Сигнальні жести для керування бойовою 

групою(Тест) 

Тест 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=386570 

3 10:30-11:15 Тактична підготовка 

Перегляд відеофільму «Знешкодження 

розтяжок, пасток  та мінно-вибухових 

пристроїв» 

Відео 

https://youtu.be/x_WgfAKakaQ 

4 11:30-12:15 Тактична підготовка 

Бойові порядки та дії у складі бойових груп. 

 (Тест) 

Тест 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=108619 

5 12:30-13:15 Тактична медицина 

Перегляд відеофільму «Курс воїна. Перша 

медична допомога» 

Відео 
https://www.youtube.com/watch?v=XXUyErcpp6Y 

6 13:30-14:15 Тактична медицина 

Тестування  

Тест 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=268462 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=512624
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=386570
https://youtu.be/x_WgfAKakaQ
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=108619
https://www.youtube.com/watch?v=XXUyErcpp6Y
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=268462


 

6 травня 2020 року 

урок Час 

проведення 

Тема заняття Ресурс який потрібно використати 

1 8:30-9:15 Вогнева підготовка 

Інструктаж з БЖД під час проведення 

вогневої  підготовки  та правила безпеки в 

стрілецькому тирі 

Інструктаж 

 

Правила безпеки під час стрільби 

 

2 9:30-10:15 Вогнева підготовка 

Віртуальний тир: стрільба з пістолета і 

автомата 

Віртуальний тир 

http://zvitkarpenko.at.ua/index/virtualnij_tir/0-8 

3 10:30-11:15 Вогнева підготовка 

Робота на симуляторі: розбирання  та 

складання  автомата АК-74 

Симулятор 

http://deti.mil.by/flash/?id=3 

 

4 11:30-12:15 Вогнева підготовка 

Тестування  

Тест  

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=264224 

5 12:30-13:15 Перегляд відеофільму «Евакуація пораненого 

з поля бою» 

Відео 
https://www.youtube.com/ watch?list= 

PLUhNavUIrwxx0MI5WTkDMC9MAxGA6gsHl&v= 

1CkDvd0F5bw 

6 13:30-14:15 Тактична медицина 

Тестування 

Тест 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=950112 

 

 

 

http://zvitkarpenko.at.ua/101/102/103/104/instrukcija_vogneva.pdf
http://zvitkarpenko.at.ua/index/virtualnij_tir/0-8
http://zvitkarpenko.at.ua/index/virtualnij_tir/0-8
http://deti.mil.by/flash/?id=3
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=264224
https://www.youtube.com/%20watch?list=%20PLUhNavUIrwxx0MI5WTkDMC9MAxGA6gsHl&v=%201CkDvd0F5bw
https://www.youtube.com/%20watch?list=%20PLUhNavUIrwxx0MI5WTkDMC9MAxGA6gsHl&v=%201CkDvd0F5bw
https://www.youtube.com/%20watch?list=%20PLUhNavUIrwxx0MI5WTkDMC9MAxGA6gsHl&v=%201CkDvd0F5bw
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=950112

