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План-конспект заняття № 44  

гуртка «Джура» 

Фастівського РЕЕЦ на базі Малоснітинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

Рівень гуртка: основний 

Рік навчання: третій. 

Розділ програми: «Гей ви хлопці славні запорожці». Вивчення історії     

                                   запорізького козацтва. 

Тема:  Козацькі чайки, їх оснащення, озброєння, особливості. Морські походи       

            запорожців. 

Мета:  

1. Розширити і поглибити знання вихованців з історії козацтва у морських 

походах. 

2. Розвивати у гуртківців пізнавальну діяльність, залучити гуртківців до 

пошуково – дослідницької роботи з історії українського козацтва, України, 

рідного краю. 

3. Виховувати почуття патріотизму,  любові та поваги до історичного 

минулого України, готовності до боротьби за збереження її незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності, відповідальності, дисциплінованості.  

Завдання: 

1. Дослідити історико – краєзнавчі та джерела про ведення козаками 

бойових дій на морі, їх озброєння, тактику. 

      2. Формувати в гуртківців образу українського козака – охоронця рідної 

землі.  

3. Виховувати в гуртківців почуття національної гідності, свідомості. 

    Тип заняття: заняття засвоєння нового матеріалу. 

    Вид заняття: комбіноване заняття. 

    Форма заняття: групова. 

Методи: наочний, лекція.  



Міжпредметні зв’язки: предмети «Історія України», «Захист Вітчизни». 

Дидактичні засоби:  відео та фотоматеріали, малюнки, інтернет-джерела. 

Обладнання та інвентар: мультимедійний проектор, екран, комп’ютер.  

Місце проведення: кабінет предмету «Захист Вітчизни». 

Тривалість: 2 академічні години.                 

Дата проведення: ________ 

 

Хід заняття: 

І. Підготовча частина 

       1. Шикування, рапорт ройового. 

2. Виконання Державного Гімну України. 

3. Перевірка зовнішнього вигляду, готовності до заняття. 

4. Інструктаж з техніки безпеки.  

 

ІІ. Основна частина 

1. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності:  

а) опитування вихованців щодо узагальнення знань з предмету «Історія 

України»; 

 б) оголошення теми та завдань заняття. 

2. Вивчення нового матеріалу. 

2.1. Висвітлення нового матеріалу виховником. 

Козацька "Чайка": історія, легенди 

Чайка — безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI—XVII 

ст. у вигляді величезної видовбаної колоди, по бортах обшитої дошками. 



Довжина – близько 18м, ширина й висота бортів – до 4м. Ззовні бортів для 

збільшення остійності і плавучості кріпився очеретяний пояс. Човен мав 

поперечні переборки і лави, щоглу з вітрилом, 10-15 пар весел, носовий і 

кормовий рулі, уміщав до 70 чоловік. Озброєння – 4-6 фальконетів (гармати 

калібром 30мм.). На борту був запас зброї та провіанту достатній для тривалих 

морських походів.  

 

Cаме визначення запорозького козацтва як вільної військової спільноти, як 

й інших подібних до нього угруповань, вказує на те, що головним напрямом 

діяльності козаків, їхнім "хлібом" була війна. Цей факт залишив відбиток на 

всіх галузях життя запорозького товариства і суттєво позначився на стані 

військової справи у січовиків. 

 

Проте, якщо на суходолі бойові дії запорожців мали як наступальний, так і 

оборонний характер (це залежало від того, якою була ситуація на Запорожжі та 

навколо нього), то морські походи козаків являли собою яскравий приклад 

наступальної стратегії, оскільки спрямовувалися на віддалені від запорозьких 

території. 



      Козацьке суднобудування 

Зазвичай для походів по водних комунікаціях козакам були необхідні в 

достатній кількості добре пристосовані плавзасоби. Човни у запорозьких 

козаків були двох видів – річкові й морські. Річкові використовувалися 

здебільшого у мирних цілях, для рибальства. Вони вміщували щонайбільше 

десять осіб. Морські судна називалися чайками (від татарського слова "каїк" – 

"чаїк" – круглий човен). Саме ці судна мали найбільше військове значення. 

 

 

 

Хоча й дотепер у розпорядженні дослідників немає достатньо збережених ні 

суден цього класу, ні окремих їх фрагментів, існує значна кількість тактико-

технічних характеристик чайок у писемних джерелах, зокрема у свідченнях 

авторів, сучасників козацької доби. Це дає можливість виявити конструктивні 

особливості та теологію виробництва цих бойових одиниць козацького флоту. 

 



Конструктивно козацька чайка увібрала в себе досвід суднобудування часів 

княжої Русі, суднобудування вікінгів, морський досвід країн Середземномор'я. 

Один із перших авторів, сучасник і військовий спеціаліст італієць Гваньїні у 

своїй книзі під назвою "Хроніка Європейської Сарматії", що вийшла 1578 р., 

констатував: "Водою козакам завдати шкоду неможливо, оскільки жодна 

морська галера чи бот не пройде через Дніпрові пороги. Козаки проходять 

через них на чайках, опускаючись і піднімаючись на мотузках. Раніше у такий 

спосіб долали пороги руські події під час походів на Константинополь. Отже, 

якби не пороги і козаки, то турки давно б заполонили Подніпров'я". Цей автор 

звертає увагу на морську силу козацтва і доходить висновку про неможливість 

проникнення турків у Подніпров'я через таку перепону, як пороги Дніпра. 

Козацькі судна він називає чайками, і це, можливо, є перша письмова згадка 

про них. 

 

       Можна стверджувати, що запорозькі чайки були прологом донських 

стругів. За конструктивними особливостями та розміра¬ми вони були майже 

тотожні. Без сумніву, тут відчувався не тільки спільний вплив тенденцій 

суднобудування, але й особливості спіль¬ного супротивника в особі татар і 

турків, з якими доводилося мати праву і донцям, і запорожцям. 

 

У конструкції козацьких чайок простежувалися і традиції Київської Русі. 

Два керма, що встановлювалися на чайках, були відомі у ХІІ ст. 

 

      Козацька чайка являла собою міцне, маневрове, швидкохідне парусно-

веслове судно класу "ріка-море". Вона виявилася добре пристосованою до 



морських походів і для боротьби із сильним і добре озброєним флотом 

Османської імперії як у прибережних водах, так і у відкритому морі. 

 

       На будівництві кожної чайки працювало не менше 60 осіб протягом 15 

днів. За кілька тижнів на Січі можна було виготовити від 30 до 100 таких 

човнів. У чайку поміщалося від 50 до 70 козаків з озброєнням та боєприпасами, 

включаючи артилерію. Сюди ж вантажилося продовольство: сухарі, копчене 

м'ясо, варене пшоно чи каша, ячмінне борошно, і взагалі все, що було необхідне 

козакам під час походу. 

Умови морських походів 

 

      Морські походи запорожців здійснювалися переважно в осінній час, в 

особливо хмарні дні й темні ночі, перед молодим місяцем. Це давало 

можливість приховати від неприятеля просування козацьких суден. Козацькі 

чайки виходили просто з січової гавані і спускалися Дніпром. Флотилія чайок 

йшла так тісно, що веслярі ледве не зачіпали веслами весла сусідніх кораблів. 

Стрій флотилії очолювала чайка кошового отамана, на якій був піднятий 

отаманський стяг. Так козаки допливали до острова Тавані, навпроти якого на 

правому березі Дніпра стояло турецьке місто Кизикирмен. Турки й татари, коли 

довідувалися про рух запорожців, вживали проти них відповідних заходів. 

Зокрема, від Кизикирмена до Тавані вони протягували залізні ланцюги 

впоперек Дніпра, а від містечка Ослона до тієї ж Тавані в такий самий спосіб 

перегороджували річку Конку. 

 



      Але козаки добре навчилися оминати такі перепони. Користуючись 

темрявою ночі, вони звалювали в лісі декілька високих дерев, прикріплювали 

до них залізні ланцюги і у стоячому вигляді пускали їх повз Тавань на ворота, 

що замикали прохід по Дніпру. Пущені таким чином дерева билися о залізні 

ланцюги, закріплені поперек Дніпра і Конки, чим давали туркам знати про 

козацьке просування. У турецькому стані оголошувалася тривога і починалася 

стрілянина з гармат, але не по чайках, а по деревах, які приймали за високі 

щогли. Запорожці тим часом спокійно вичікували, заховавшись плавнях біля 

берега Дніпра вище ланцюгів, до тієї миті, коли в турків закінчаться 

боєприпаси. Щойно канонада припинялася, козаки кидалися на ланцюги, 

розривали їх сильним натиском, а потім, користуючись нічною темрявою, 

продовжували плисти далі. Так само дочекавшись сприятливих для себе 

погодних умов, запорозькі коза¬ки проходили повз Очаків та Кінбурн, що 

охоронялися турецьким гарнізонами. Часто вони, щасливо проминувши усі 

турецькі фор¬пости на Дніпрі, проходили і Дніпровським лиманом, а звідти – у 

Чорне море. Тут вони оперували в усіх напрямках, досягаючи бе¬регів Криму, а 

перетнувши Чорне море, – й Туреччини. Під удари запорожців потрапляли 

Кілія та Ізмаїл, Гьозлов та Кафа і нарешті турецькі міста Стамбул та Синон, 

Трапезунда та Варна. 

 
 

"Особливо страшними для турків, – описує морську тактику запорожців Д. І. 

Яворницький, – були козаки біля морських берегів; захопити козаків тут було 

майже неможливо, оскільки вони були великими майстрами плавати біля 

берегів, до того ж якщо вони виходили на берег, спіймати їх було дуже важко; 

https://2.bp.blogspot.com/-pYQ-yfkg3ao/WAaJfsMc-5I/AAAAAAAAHA4/P9QOcOX-kHc0DiyBGxo5aLNsUS87tYSFwCLcB/s1600/03.jpg


вони вміло ховали свою здобич і дуже швидко затоплювали човни, щоб потім 

витягти їх з води й розгулювати по морю, турків же козацькі судна зовсім не 

цікавили, вони намагалися лише захопити. 

 

Служба на чайці 

 

Служба на чайці, як свідчать очевидці, була вкрай важкою, її екіпаж перебував 

під палючим сонцем, дощем, на вітрах і хвилях. Веслували переважно у три 

зміни, а складні обставини вимагали від екіпажу великого психічного та 

фізичного навантаження. 

 

      Навіть за. гарної погоди труднощі не зникали. Екіпаж відчував втому від 

монотонності довкілля: морської безмежності, шуму води і ритмічної праці 

весел. Крім цього, в чайці було тісно, що дуже втомлювало негативно впливало 

на екіпаж, обмежувало рух, що був вкрай необхідний людському організмові. 

Усі труднощі морського походу враховувалися під час суворого відбору, і 

козаків, неспроможних витримати службу на чайці, не брали. З метою привчити 

до труднощів служби у морські походи брали певну кількість молодих людей-

молодиків. Нарешті, випробування у плаванні Дніпром та подоланні порогів, 

про що йшлося вище, також мусили сприяти звиканню козацької молоді до 

мореплавства. 

 

      Як під час суднобудування на Корабельні так і у бойових походах на 

КОЗАЦЬКІЙ ЧАЙЦІ переважали колективні дії екіпажу; тому на 

індивідуальність тут не зважали. Успішне виконання бойового завдання 

екіпажем і флотилією і перемоги козаків на морі ґрунтувалося на 

взаємозалежності та на колективних зусиллях. Цей колективізм випливав із 

взаємної довіри, пошани, приязні, фаховості, спільного досвіду, а також із 

суворої дисципліни. Звідси й за кожен прояв неслухняності безумовно карали, а 

того, хто вживав алкоголь, просто викидали за борт. Крім цього, екіпажеві 

чайки була притаманна однодумність щодо виконання бойового завдання, 



взаємопорозуміння, звички гармонійних колективних дій та високий рівень 

організованості. 

 
 

      Керування чайкою вимагало від старшої особи відчуття руху, вміння 

окреслювати відстань та інших навичок, необхідних для того, щоб здійснювати 

командування на морі. Старший мав відзначатися добре розвиненою 

спостережливістю, увагою, пам'яттю, асоціативністю, вдумливістю, вміти чітко 

й зрозуміло віддавати розпорядження. Коли командувач виявився слабким та 

нерішучим, на його місце обирали іншого просто під час походу. Натомість з 

тим, хто виявлявся боягузом, поводились безпощадно. 

 
 

 

Джерело: http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/10/blog-post_77.html 

 

http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/10/blog-post_77.html
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Озброєння козацьких чайок 

 

 

Джерело : https://history.vn.ua/book/seacoss/10.html 

Козацький підводний човен 

 

      Козацький підводний човен — судно, що за твердженнями французьких, 

англійських та російських авторів використовувалося козаками 

часів Запорозької січі і могло деякий час перебувати під водою.  

      У науковій літературі інформація про такі човни подається як достовірний 

факт.
 

     Історичним першоджерелом існування козацького підводного човну є 

повідомлення французького філософа XVI століття єзуїта Р. Фурньє (в інших 

джерелах Урньє).  

https://history.vn.ua/book/seacoss/10.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B7%D1%83%D1%97%D1%82


У 1820 році в Парижі, а в 1827 році вже і в Росії вийшла книга французького 

капітана та винахідника підводних човнів Монжері (в деяких джерелах 

Менжері) «Про підводне мореплавання й війну» в якій коментуючи статтю 

Фурньє, автор зазначав: «Запорозькі козаки користувалися весловими суднами, 

які мали здатність опускатися під воду, рухатися так протягом тривалого часу, а 

потім повертатися назад, піднявши вітрила».  

Перемоги козаків у морських битвах 

 Початком цих перемог став успішний морський похід запорожців 

навесні 1602 року. На тридцятьох чайках і кількох трофейних галерах вони 

прийшли під Кілію й розгромили турецький флот. 

 1606 року запорожці (керував гетьман Війська Запорозького Григорій 

Ізапович) штурмували фортеці Кілію та Білгород, захопили в морі 10 

турецьких галер. Особливу винахідливість і кмітливість вони проявили при 

взятті Варни, неприступної з моря фортеці. Козаки, вивчивши місцевість, 

піднялися річкою вгору за течією, обійшли місто-фортецю з флангу й 

відкрили вогонь із гармат і мушкетів. Штурм Варни завершився розгромом 

берегових укріплень і знищенням усіх турецьких кораблів, які стояли 

на рейді. 

 Наступного 1607 року козаки на чолі з Петром Сагайдачним розбили 

турецьку флотилію під Очаковом. Восени 1608 року запорожці 

взяли Перекоп, а 1609 року на шістнадцятьох чайках пройшли 

в гирло Дунаю і здобули Кілію, Ізмаїл, Аккерман. 

 1613 року козаки здійснили два походи на турецьке узбережжя, а в гирлі 

Дніпра розбили турецьку флотилію та захопили шість турецьких галер. 

 Надзвичайно сміливими були дії запорожців у серпні 1614 року. На 

сорока чайках вони подалися до берегів Туреччини. Козаки 

захопили Трапезунд, узяли в облогу Синоп, оволоділи замком, вибили 

гарнізон і знищили весь флот галер і галіонів, які стояли на рейді. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1602
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1606
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1607
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1608
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF_(%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1609
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1613
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1614
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BD


 1615 року запорожці на вісімдесятьох чайках пішли на Стамбул. Вони 

зійшли на берег між двома столичними портами, спалили й спустошили все 

довкола. За наказом султана навздогін козакам вирушила турецька ескадра. 

Біля гирла Дунаю відбувся бій, у якому козаки здобули перемогу. 

Поранений турецький адміралпотрапив у полон до запорожців. 

 Навесні 1616 року козаки під проводом Петра Сагайдачного знову 

вирушили в похід проти турків. У гирлі Дніпра на них уже чекав турецький 

флот. Та він не витримав атаки запорожців і був ущент розгромлений. 

Козаки захопили півтора десятка галер і майже сотню човнів. Турецький 

воєначальник Алі-паша ледь устиг утекти морем. Очистивши Дніпровський 

лиман від ворогів, запорожці дісталися узбережжя Криму й узяли 

місто Кафу. Там був тоді найбільший ринок рабів-невільників, яких звозили 

до Кафи з усіх країв на продаж. Козаки на чолі з Сагайдачним спалили в 

гавані турецькі кораблі, знищили 14 тисяч турецьких вояків й визволили 

кільканадцять тисяч невільників. Кафу, ринок рабів — «упир, що п'є руську 

кров» — було зруйновано. 

      Відтак козаки взяли штурмом Синоп і Трапезунд, де спалили 25 турецьких 

суден. У морській битві була розгромлено ескадру адмірала флоту Ціколі-паші, 

потоплено три галери, забрано здобич в Ібрагім-паші, який повертався з походу 

на Січ. 

      Звістка про зруйнування турецьких фортець Кафи, Синопа й Трапезмунда 

поширилася далеко за межі Османської імперії. Це стало відомо також 

італійцеві Отавіо Сапіенціо — письменникові першої половини XVII . За його 

словами, на той час у Запорожжі було 30 — 40 тисяч козаків, вони мали 200–

300 чайок, ходили по Чорному морю і протягом 1616–1617 років успішно 

нападали на Кафу, Синоп і Трапезунд. 

 1617 року козаки знову дісталися до Стамбула й «замигали своїми 

похідними вогнями біля вікна самого сералю», розгромили турецьку ескадру 

на підступах до гавані, убили в бою турецького адмірала. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1615
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1616
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%97%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/1617
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB


2.2. Перегляд відеоматеріалів:  

Козацький підводний човен -  

https://www.youtube.com/watch?v=5EALRZNKoOM 

Козацька звитяга. Випуск №16. Історія. Підводні човни козаків.- 

https://www.youtube.com/watch?v=ywJSRxZKkmM 

проект_Просвіта (Морські походи запорожців) - 

https://www.youtube.com/watch?v=LVuB1iGhuE8 

 

ІІІ. Заключна частина 

1. Узагальнити опрацьований матеріал. Рефлексія. 

2. Підвести підсумки заняття. 

3. Прибирання робочих місць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EALRZNKoOM
https://www.youtube.com/watch?v=ywJSRxZKkmM
https://www.youtube.com/watch?v=LVuB1iGhuE8


План-конспект заняття № 14 

гуртка «Джура»  

Фастівського РЕЕЦ на базі Малоснітинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

Рівень гуртка: основний. 

Рік навчання: третій. 

Розділ програми: «Козацькому роду нема переводу».    

Тема: Прикладна фізична підготовка (ПФП): мета та завдання, класифікація 

вправ. Заходи безпеки життєдіяльності під час проведення занять з 

прикладної фізичної підготовки. Виконання комплексних вправ і вправ на 

розвиток сили. 

Мета:  

1. Ознайомити вихованців з теоретичними засадами ПФП, заходами безпеки 

життєдіяльності під час занять, умовами виконання комплексних вправ та вправ 

на розвиток силових якостей. 

2. Розвивати фізичні якості гуртківців, уміння й навички щодо самостійного 

виконання фізичних вправ та здійснювати самоконтроль. 

3. Виховувати почуття патріотизму, свідомості щодо виконання обов’язків 

захисника Батьківщини, необхідності збереження здоров’я, наполегливості. 

Завдання: 

1.   Ознайомити гуртківців про структуру ПФП. 

2. Вивчити заходи безпеки життєдіяльності під час проведення занять з 

прикладної фізичної підготовки, правил самоконтролю. 

3. Вивчити комплекс вільних вправ № 1. 

4. Розвивати силові якості: виконати підтягування у висі на високій перекладині 

та згинання та розгинання рук в упорі на брусах. 



5. Сприяти вихованню готовності до дій в екстремальних ситуаціях, 

вимогливості до себе, колективізму, дисциплінованості, фізичної 

загартованості. 

Тип заняття: засвоєння нових практичних умінь та навичок.  

Вид заняття: комбіноване. 

Форма заняття: групове, колове тренування. 

Міжпредметні зв’язки: програма гуртка «Джура», предмет «Захист Вітчизни»,       

«Фізична культура». 

Дидактичні засоби: мультимедійна презентація, малюнки, таблиці. 

Обладнання та інвентар: мультимедійний проектор, комп’ютер, висока 

перекладина, бруси паралельні, гімнастичні мати. 

Місце проведення: спортивний майданчик школи. 

Тривалість: 2 академічні години.                 

Дата проведення: ________ 

 

 

Хід заняття: 

І. Підготовча частина  

       1. Шикування, рапорт ройового. 

2. Виконання Державного Гімну України. 

3. Перевірка зовнішнього вигляду, готовності до заняття. 

4. Стройове тренування. 

 

 

 



ІІ. Основна частина  

1. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності: 

    а) опитування вихованців щодо узагальнення знань з виконання силових 

вправ,  дотримання заходів безпеки та правил самоконтролю, вивчених на 

уроках фізичної культури. 

    б) оголошення теми та завдань заняття. 

2. Вивчення нового матеріалу. 

2.1. Висвітлення нового матеріалу. 

Прикладна фізична підготовка є важливою частиною діяльності  та 

особливим елементом навчання та виховання джур — майбутніх воїнів 

Збройних Сил України. 

Мета прикладної фізичної підготовки полягає в тому, щоб джури 

набули фізичної загартованості, необхідної для оволодіння зброєю та бойовою 

технікою і перенесення фізичних навантажень, нервово-психічних напружень, 

несприятливих чинників бойової діяльності. 

Загальними завданнями прикладної фізичної підготовки є: 

— зміцнення здоров'я, загартування організму і підвищення його 

стійкості до впливу несприятливих чинників бойової діяльності, удосконалення 

особистої фізичної підготовки; 

— оволодіння навичками прискореного руху, подолання перешкод, 

рукопашного бою, плавання, надання допомоги товаришеві; 

— розвиток і постійне вдосконалення фізичних якостей — 

витривалості, сили, швидкості, спритності; 

— виховання психічної стійкості, впевненості у своїх силах, 

цілеспрямованості, сміливості, рішучості, ініціативи, винахідливості, 

наполегливості, витривалості, самовладання тощо. 



Прикладна фізична підготовка має сприяти вихованню 

дисциплінованості, колективізму, товариської взаємодопомоги і формуванню 

стройової виправки та підтягнутості. 

Тренування у гуртку доповнює шкільний курс загальної фізичної 

культури. На заняттях більше уваги приділятиметься загальній фізичній 

підготовці  — одному із важливих чинників прикладної фізичної підготовки, 

програмою якої передбачається: 

- подолання перешкод,  

- метання гранати в ціль,  

- рукопашний бій,  

- гімнастика,  

- спортивні ігри. 

Військово-прикладні рухливі навички – це доведені до автоматизму 

практичні дії, що виконуються відповідно до поставлених завдань. 

До основних військово-прикладних рухливих навичок належать: навички 

в пересуванні на лижах, здійсненні марш-кидків, подоланні перешкод, 

військово-прикладному плаванні, рукопашному бою. Навички формуються й 

удосконалюються шляхом багатократного повторення вправ. 

2.2. Перегляд мультимедійної презентації «Прикладна фізична підготовка». 

 

     

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Фізична підготовка є одним із основних

предметів професійної та бойової

підготовки, важливою та невід’ємною

частиною військового навчання і виховання

військовослужбовців Збройних Сил України.

Мета фізичної підготовки – забезпечити

фізичну готовність військовослужбовців до

навчально-бойової діяльності.

\

Фізична готовність військовослужбовців

є однією з головних умов успішного

виконання ними функціональних обов’язків

в бойових умовах та ефективного виконання

службових завдань

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Закон України

ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ І СПОРТ

Стаття 30. Фізична підготовка військовослужбовців є

складовою частиною загальної системи навчання та

виховання особового складу Збройних Сил України та

інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, і спрямована на забезпечення фізичної
готовності особового складу до професійної діяльності.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ 24 грудня 1993 року

№ 3808-XII

Останні зміни внесено Постановою ВР

№ 453 –III від 19.05.2015



   

 

 

 

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
НАСТАНОВА

з фізичної підготовки у

Збройних Силах України

Ця Настанова з фізичної підготовки у

Збройних Силах України (далі –

Настанова) визначає систему фізичної

підготовки у Збройних Силах України. 

Вимоги цієї Настанови обов’язкові для

виконання всіма військовослужбовцями

Збройних Сил України, а також

громадянами України, які проходять

службу у військовому резерві (далі –

резервісти) на період проведення з ними

зборів. 

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Форми одягу для фізичної підготовки

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи
Зіскок махом вперед Кут в упорі

на брусах на брусах

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи
Комплекс вільних вправ N 1

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи

Зіскок махом назад Згинання і

перекладині розгинання рук

в упорі на брусах

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи
Підтягування Підняття ніг

наперекладині до перекладини

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи

Стрибок ноги нарізно через коня в довжину

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи

Підйом переворотом Підйом силою

на перекладині на перекладині



 

                                                                         

 

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи
Піднімання гирі 16, 24, 32 кг (ривок)

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи
Поштовх двох гир 24 кг по довгому циклу

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи

Вправи на стаціонарному

гімнастичному колесі Лазіння по канату (жердині)

Вправи на лопінгу NN 1, 2

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи
Комплексна силова вправа

Вправа складається з двох частин: перша - згинання та

розгинання тулуба, друга - згинання та розгинання рук в

упорі лежачи. Вправа виконується на будь-якій рівній

поверхні упродовж 2 хвилин без перерви.

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Гімнастичні вправи
Зіскок боком з поворотом на 90 градусів на брусах

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Подолання перешкод

Форма одягу для

плавання в

обмундируванні

зі зброєю

Варіанти перенесення

зброї під час марш-кидка



   

       

      

       

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Подолання перешкод

Форма одягу для

плавання в

обмундируванні

зі зброєю

Варіанти перенесення

зброї під час марш-кидка

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Єдина смуга перешкод

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Основи рукопашного бою

Самостраховка при падінні вперед

Самостраховка при падінні назад

Самостраховка при падінні

на бік

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Основи рукопашного бою

Підготовка до бою :

а) без зброї,     б) зі зброєю, 

в) з малою лопаткою,       г) з ножем

а б в г

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Основи рукопашного бою

Удари ногою

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Основи рукопашного бою

Удари рукою

Захист підставлянням рук

Колючий удар

ножем зверху

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
Основи рукопашного бою

Укол багнетом

Удар прикладом

Відбивання

автоматом

вліво

Удар навідліт
Відбив піхотною лопаткою

ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Основи рукопашного бою

Обеззброєння противника

при уколі багнетом

з відходом вліво

Обеззброєння противника

при уколі багнетом

з відходом вправо



2.3. Вивчення інструкції з безпеки життєдіяльності під час проведення занять 

з прикладної фізичної підготовки. 

Інструкція № 12 

з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з прикладної фізичної 

підготовки та виконання фізичних вправ на нестандартному обладнанні 

легкоатлетичного або гімнастичного майданчику 

Загальне положення. 

 Безпека учнів під час занять з прикладної фізичної підготовки 

забезпечується чіткою організацією, постійним, суворим і неухильним 

дотриманням вимог визначених заходів безпеки, наставлень з прикладної 

фізичної підготовки, високою дисципліною всіх учнів. 

 

Перед початком занять. 

 Учні повинні приходити на заняття без запізнення за 5-10 хвилин до 

початку, з спортивною формою та взуттям. Учні без спортивного одягу до 

практичного виконання фізичних вправ та нормативів не допускаються. Якщо 

учень захворів або не в змозі виконувати вправи з фізичним навантаженням, 

йому необхідно попередити викладача про свій стан до початку заняття. 

Під час занять. 

 Кожне заняття з прикладної фізичної підготовки розпочинається з 

шикування класу (відділення, взводу), доповіді командира та інструктажу 

учнів. 

Під час виконання вправ, нормативів учні повинні притримуватися правил 

організації заняття, які встановлює викладач. Всі переміщення на спортивному 

майданчику від одного снаряду до іншого  виконуються тільки строєм, за 

командою. Категорично заборонено розмовляти в строю, виходити без команди 

зі строю, штовхатися. Виконання вправи, нормативу на нестандартному 



обладнанні легкоатлетичного або гімнастичного майданчика починати тільки з 

дозволу викладача з використанням прийомів страховки і допомоги. 

Під час кросової підготовки, виконання бігових вправ заборонено 

перебігати з однієї бігової доріжки на другу, притримувати за одяг учня, що 

рухається зі швидкістю. 

Вправи з штовхання кулі, метання гранати починати за сигналом викладача, 

впевнившись, що сектор метання снаряду вільний від людей та тварин. 

Заборонено знаходитися позаду учня, що штовхає (метає) снаряд. 

По закінченню занять. 

 Виконання вправ прикладної фізичної підготовки припиняються за 5 

хвилин до закінчення заняття, учні шикуються та за командою викладача 

рухаються до переодягальні. 

Контроль за дотриманням даних правил безпеки життєдіяльності учнів під 

час проведення занять з прикладної фізичної підготовки покладено на 

викладача предмета «Захист Вітчизни». 

 

2.3. Комплексні вправи. Вивчення першого комплексу вільних вправ. 

 

    1-2            3          4                     5                 6              7             8               

9   



 

      10               11              12                13              14               15               16   

Вихідне положення (В.п.) – стройова стійка. 

"Раз-два" – піднімаючись на носки, повільно підняти руки вперед і потім 

угору; пальці стиснуті в кулак, долоні всередину, дивитись вгору, потягнутись. 

"Три" – опускаючись на обидві ступні, з силою зігнути руки,  

притискуючи їх до тіла, кулаки до плечей, дивитись прямо.  

"Чотири" –  розігнути руки вгору, прогнутись, дивитись вгору. 

"П'ять" – з'єднуючи носки ніг, присісти до відказу на всю ступню, долоні 

на стегнах, лікті в сторони. 

"Шість" – випрямитись, піднімаючи руки вперед і відводячи їх в сторони 

і назад до відказу (з ривком в кінці руху), пальці стиснути в кулак.  

"Сім" – присісти до відказу на обидві ступні, долоні на стегнах, лікті в 

сторони. 

"Вісім" – стрибком встати, ноги нарізно на широкий крок, руки на пояс.  

"Дев’ять" – розгинаючи ліву руку і відводячи її в сторону і назад до 

відказу (пальці стиснуті в кулак), одночасно повернути тулуб ліворуч, ноги з 

місця не зсувати, дивитися на кисть лівої руки. 

"Десять" – повернути тулуб прямо, руки на пояс. 

"Одинадцять" – розгинаючи праву руку і відводячи її в сторону і назад до 

відказу (пальці стиснуті в кулак), одночасно повернути тулуб направо, ноги з 

місця не зсувати, дивитися на кисть правої руки. 

"Дванадцять" – повернути тулуб прямо, руки на пояс. 



"Тринадцять" – різко нахилитися вперед до торкання землі руками, ноги 

прямі. 

"Чотирнадцять" – випрямляючись, підняти руки вперед і, відводячи їх в 

сторони і назад, прогнутися. 

"П’ятнадцять" – різко нахилитися вперед до торкання землі руками, ноги 

прямі. 

"Шістнадцять" – випрямляючись, стрибком з'єднати ноги і прийняти 

стройову стійку. 

Перед виконання виміряти ЧСС за 10 секунд. 

 

2.4. Колове тренування. Виконання вправ для розвитку сили. 

1 група – підтягування у висі на високій перекладині: 

В.П.: вис хватом зверху на прямих руках (руки на ширині плечей), ноги 

разом (або схрещені). Згинаючи руки, підняти тіло одним рухом до положення 

"підборіддя вище перекладини". Повністю розгинаючи руки, опуститися у В.П. 

не розхитуючись. 

Забороняється: відводити ноги назад у В.П., виконувати махові та ривкові 

рухи тулубом та ногами, згинати ноги у колінах. 

Дозволяється: незначне повільне відхилення прямих ніг уперед та тіла від 

нерухомого положення. 

Рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження 

виконання вправи. 

 

2 група згинання та розгинання рук на брусах паралельних: 



В.П.: упор на прямих руках на брусах, тіло пряме. 

Згинаючи руки опустити пряме тіло в упор на зігнутих руках, розгинаючи 

руки повернутися у В.П. Рахунок оголошується після фіксації В.П. і є дозволом 

на продовження виконання вправи. 

Забороняється: закидувати гомілки назад, згинати ноги у колінах. 

Дозволяється: відхилення тіла від нерухомого положення. 

 

 

 

Зміна місць занять за командою вчителя. Виконати по три підходи з 

максимальною кількістю разів. Слідкувати з правильною технікою виконання 

вправ. Після кожного виду виміряти ЧСС за 10 секунд та виконати дихальні 

вправи. 

Нормативи з прикладної фізичної підготовки. 

 



ІІІ. Заключна частина  

1. Шикування. 

2. Контрольний вімір ЧСС за 10 с. 

3. Дихальні вправи. 

4. Підведення підсумків заняття та оцінювання. Рефлексія. 

5. Домашнє завдання: 

а) вивчити комплекс вільних вправ №1; 

б) повторити правила безпеки та самоконтролю під час самостійних занять 

фізичними вправами; 

в) тренувати підтягування у висі та згинання та розгинання рук в упорі на 

брусах (в домашніх умовах – від стільця, стола з упором рук назад). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект заняття № 57   

гуртка «Джура»  

Фастівського РЕЕЦ на базі  Малоснітинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

Рівень гуртка: основний. 

Рік навчання: третій. 

Розділ програми: «Козацькими стежками». Туристсько-краєзнавча робота.  

Тема:  Магнітний азимут і його визначення. Визначення азимуту на місцевий 

предмет і напрямку руху за магнітним азимутом.  

Мета:  

 Навчити вихованців визначати магнітний азимут на місцевий предмет  та  

руху за магнітним азимутом. 

  Розвивати вміння орієнтуватися на місцевості. 

 Виховувати почуття любові до рідного краю, необхідності збереження 

природи, колективізму,  дисциплінованості. 

Завдання:  

1. Сформувати у вихованців необхідні компетенції з основ спортивного 

туризму та військової топографії.     

2. Опрацювати поняття магнітного та істинного азимутів та їх визначення за 

компасом на місцевості різними способами.  

3. Провести тренування руху за азимутом.  

4. Виховувати екологічну культуру, дисциплінованість, вміння діяти в 

екстремальних ситуаціях та в умовах бойових дій, почуття любові та 

необхідності збереження природи рідного краю.   

 



Тип заняття: засвоєння нових знань, практичних умінь та навичок. 

Вид заняття: комбіноване. 

Форма заняття: групове, колове тренування. 

Обладнання  та  інвентар:  мультимедійний  проектор,  комп’ютер, 

мультимедійні презентації, плакати, компаси, карти, олівці, транспортири, 

папір формату А4.  

Місце проведення: кабінет предмету «Захист Вітчизни», пришкільне подвір’я 

та місцевість.  

Тривалість: 2 академічні години.                  

Дата проведення: ________  

Хід заняття:  

І. Підготовча частина  

1. Шикування, рапорт ройового.  

2. Виконання Державного Гімну України.  

3. Перевірка зовнішнього вигляду, готовності до заняття.  

 ІІ. Основна частина   

1. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності:   

а) опитування вихованців щодо узагальнення знань з попередньої теми, 

розділу «Військова топографія» предмету «Захист вітчизни» та  курсу 

«Географія».  

 б) оголошення теми та завдань заняття.  

 

 



 

2. Вивчення нового матеріалу.  

2.1. Розповідь виховника, перегляд презентації,  

              робота з   компасом. 

 

 

 



 

ТОПОГРАФІЯ – це наука, що вивчає 
засоби вимірювання місцевості і відображення 
її на папері у вигляді планів і карт . 

ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ – розділ топографії ,  
що включає розробку засобів вивчення і розвідки  

місцевості з метою використання її в бойових  
умовах. 

  

Суть орієнтування на місцевості.  

Вивчення ділянки місцевості, вибір та  

нумерація орієнтирів. 

Сутність орієнтування: 

1 . Розпізнання місцевості, на якій перебуваєш, за її 
характерними ознаками і орієнтирами . 

2 . Визначення свого місцезнаходження , цілей, які 
спостерігаються, і інших об’єктів . 

3 . Пошук і визначення напрямів на місцевості. 

  

Орієнтування 

• Орієнтування це  – визначення  

свого місцезнаходження відносно  

сторін горизонту і місцевих  

предметів та точне дотримання  

вказаного або вибраного напрямку  

руху  на невідомій місцевості, у лісі  

та в умовах обмеженої  бачимості .  

  



 

Основні поняття 
• Військова топографія  – розділ топографії, що вивчає розробку  
• засобів вивчення й розвідки місцевості з метою використання її  

• в бойових умовах. 

• Місцевість – це частина земної поверхні з усіма її елементами:  
• рельєфом, ґрунтами, водами, рослинністю, шляхами  

сполучення,  
• сільськогосподарськими, промисловими, й соціально - 

культурними об’єктами. 

• Місцеві предмети – природні та виготовлені людьми об'єкти на  
• земній поверхні, що використовуються у військовій справі для  

• визначення місцевості, орієнтування військами. 

• Орієнтування на місцевості – це визначення свого  
• місцезнаходження відносно сторін горизонту та місцевих  

• предметів, своїх військ і військ противника, точне дотримання  
вказаного або вибраного напрямку руху.   

Орієнтування за компасом 

- визначення сторін горизонту 

- визначення магнітних  
азимутів 

- визначення напрямків на місцевості за заданим азимутом 

- в имірювання  горизонтальних кутів 

  

Способи визначення сторін горизонту 
Сторони горизонту можна визначити  

наступними способами: 

1 . За компасом. 

2 . За сонцем та годинником. 

3 . За сонцем. 

4 . За полярною зіркою. 

5 . За місцевими  предметами. 

  



 

 

БУДОВА   КОМПАСА 

  

Компас Адріанова: 

Магнітні азимути виміряють таким чином: 
Треба стати обличчям в напрямку заданого предмета, після чого відпустити  

гальмо компасу та встановити північний кінець магнітної стрілки проти  
нульового відліку на лімбі  - точці півночі. В такому положенні компас  
вважається орієнтованим. Не змінюючи положення компасу, обертанням  
кришки навести візирне пристосування мушкою на заданий предмет та проти  
покажчика біля неї взяти відлік по лімбу компасу. Це й буде азимут напрямку  
на заданий предмет. 

1 - корпус; 
2 - шкала (лімб); 
3 - магнітна стрілка; 
4 - візирний пристрій  
мушка і цілик); ( 

5 – покажчик  відліків ;  
6   - гальмо 

  

Основні та проміжні сторони горизонту 

UA  :  Північ, Пн. 

UA  :  Південь, Пд. 

RU  : 
  Север , С. 

EN   North ,  : N . 

RU  
  : Юг , Ю. 

EN   South,  : S . 

UA   Захід, Зх. : 
RU  

  : Запад , З. 
EN  :  West,  W . 

UA   Північний : - Схід, Пн. - Сх . 
RU  :  Северо - Восток , С - В. 

EN  : Nord - East,  N - E . 

UA   Схід, Сх : . 
RU  : 

  Восток , В. 
EN  :  East,  E . 

UA  :  Південний - Схід, Пд. - Сх. 
RU  : 

  Юго - Восток , Ю. - В. 
EN   South : - East,  S . - Е. 

RU  : 
  Юг - Запад , Ю. - З. 

UA   Південний : - Захід, Пд. - Зх. 

EN   South : - West ,  S . - W. 

UA : Північний - Захід, Пн. - Зх. 
RU  :  Северо - Запад , С - З. 

EN  
  : Nord - West,  N - W . 

  



 

                    

               

ВІЙСЬКОВА  ТОПОГРАФІЯ 

Магнітним азимутом 
називається кут , утворений між північним напрямком магнітного меридіану  
( північним кінцем магнітної стрілки) та напрямком на предмет за ходом  
годинникової стрілки. 

а)  визначення   азимуту        б)  схема руху за азимутом 

Орієнтування на місцевості без карти 

Для орієнтування на місцевості без карти треба вміти: 
● знаходити напрями на сторони горизонту; 

● визначати азимути (напрями) руху; 
● вибирати і призначати орієнтири; 

● визначати відстані до місцевих предметів (цілей, орієнтирів). 

Вибір та використання орієнтирів на місцевості 

ОРІЄНТИРИ – це місцеві предмети і форми рельєфу, 
відносно яких визначають своє місцезнаходження, розташування 
об'єктів і цілей, що вказують напрямок руху . 

  



 

 

Визначення азимуту на карті 

Приставити транспортир центром до точки, з якої визначається 
азимут, зорієнтувавши його так, щоб « 0 » позначка шкали транспортира 
була спрямована на північ ( вздовж лінії меридіанів), а потім приклавши 
лінійку одним кінцем до центральної точки транспортиру, інший 
сумістити з предметом, азимут до якого визначається . У цьому 
положенні точка поєднання лінійки зі шкалою транспортира і буде 
величиною азимуту, яка відраховується від напряму на північ за 
годинниковою стрілкою . 

Пн 

Пд 

Азимут  
110* 

Азимут 80* 

  

Рух  за  азимутом 

  

  



 

 

 

2.2. Робота на місцевості (метод колового тренування в групах):   

      Група – 1: визначення азимуту на місцеві предмети;  

      Група- 2 : складання плану місцевості;  

      Група – 3: рух за азимутом;  

      Група – 4: підготовка маршруту за картою.  

 

 

Обхід  перешкод 

  

Визначення відстаней до цілі на місцевості 

Визначення відстаней  
за лінійними розмірами предметів 

Визначення відстані  
побудовою трикутника на  

місцевості 

Поділка кутоміра і тисячна 

За формулою: Д=В/К  × 1000 , де В - висота (ширина) предмета, м; 
К - кутова величина предмета в тисячних. 

Кутові розміри приладів  
спостереження і  

прицілювання 



                                         Приклад виконання практичного завдання 
Практичне завдання: спираючись на знання, отримані на уроці, 

визначити азимути і відстані до заданих об’єктів та розташувати їх на 

умовному плані місцевості з урахуванням визначених напрямів та відстаней 

в обраному масштабі. 
Завдання: 
- точка спостереження крильце 

школи; - орієнтири вимірювання: 
- п’ятиповерховий будинок (h=15 м); 

- окреме дерево (h=3 м); - ліхтарний 

стовп (h=6 м). 
Варіант виконання завдання 

Результати вимірювання проведені учнем: а)довжина 

руки – 70 см;    

б)азимут на будинок 340 ;  видима висота будинку на лінійці  10 см; 

 в)азимут на дерево  30 ; видима висота дерева на лінійці  2,5 см; 

г) азимут на ліхтарний стовп  60 ; видима висота стовпа на лінійці – 

5 см. 

          

 

 ІІІ. Заключна частина  

1. Аналіз виконання практичного завдання.  

2. Узагальнити опрацьований матеріал. Рефлексія. 

3. Підвести підсумки заняття.  

4. Домашнє завдання: скласти маршрут руху від дому до школи.  

 

Приклад виконання практичного завдання 

План місцевості 
Склав учень __ класу ____________________ 

м см дер 84 8400 
5 , 2 
70 300 

     

м см буд 105 10500 
10 

70 1500 
     

м см стовп 84 8400 
5 

70 600 
     

10 ,5 см 
8 ,4 см 

8 ,4 см 

  


