
 

 

 

Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних 

кабінетів предмета «Захист України» закладів освіти, які забезпечують 

здобуття повної загальної середньої освіти 

 

 

1. Цей Типовий перелік визначає засоби навчання та обладнання, 

якими можуть бути оснащені навчальні кабінети предмета «Захисту 

України» закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної 

середньої освіти, державної та комунальної форм власності (далі – кабінети), 

з урахуванням вимог відповідних навчальних програм.  

 

2. Вимоги до комп’ютерного обладнання, яким комплектуються 

кабінети, визначаються відповідно до Типового переліку комп’ютерного 

обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 02 листопада 2017 року № 1440, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 55/31507. 

Характеристики комп’ютерного обладнання повинні відповідати 

оптимальним вимогам для програмного забезпечення такого навчального 

кабінету. Комп’ютерне обладнання повинне бути сумісним з іншим 

обладнанням (принтером, інтерактивним лазерним стрілецьким тренажером 

тощо) кабінету. Програмне забезпечення повинне мати інтерфейс 

українською мовою. 

 

3. Кількість одиниць засобів навчання та обладнання для оснащення 

кабінету визначається відповідно до середньої наповнюваності класу закладу 

освіти та необхідності матеріального та методичного забезпечення освітнього 

процесу для реалізації навчальних програм з предмета «Захист України».  

 

4. Засоби навчання та обладнання (крім деяких витратних матеріалів), 

що поставляються та використовуються в освітньому процесі, повинні мати 

гігієнічний сертифікат або висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи, та технічний паспорт на виріб, та декларацію про відповідність 
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України 

від __ _________ 20__ року № ___ 



вимогам технічних регламентів; бути укомплектованими інструкціями про 

використання та зберігання українською мовою, та методичним 

забезпеченням.  

 

5.  Засоби навчання та обладнання, їх орієнтовна кількість, якими 

можуть бути оснащені кабінети, наведені у таблиці: 

Таблиця 

 

№ 

з/п 

Найменування  Кількість 

1 2 3 

 

І. Допризовна підготовка та цивільний захист 

 

1.  Бронежилет  до 2 шт 

2.  Гвинтівка пневматична до 5 шт 

3.  Гранати навчальні в розрізі до 5 шт 

4.  Жилет розвантажувальний  до 5 шт 

5.  Загальновійськовий захисний комплект  до 5 шт 

6.  Індивідуальний протихімічний пакет до 5 шт 

7.  Інтерактивний лазерний стрілецький тренажер (тир) 1 шт 

8.  Карабін  до 15 шт 

9.  Карти топографічні  

10.  Командирський ящик  1 шт 

11.  Компас до 15 шт 

12.  Комплект індивідуальних дозиметрів 1 компл. 

13.  Комплект погонів Збройних сил України 1 компл. 

14.  Кулі до гвинтівки пневматичної  

15.  Легкий захисний костюм  1 шт 

16.  Ліхтарик польовий індивідуальний 1 шт 

17.  Магазин автомата до 2 шт 

18.  Макет автомату для тактичної підготовки  до 15 шт 

19.  Мала піхотна лопата з чохлом  до 15 шт 

20.  Навчальна граната (болванка) для метання до 20 шт 

21.  Навчальна зброя (автомат) або масогабаритні макети 

зброї 

до 5 шт 

22.  Наколінники тактичні до 15 пар 

23.  Налокітники тактичні до 15 пар 

24.  Окуляри захисні до 15 шт 

25.  Патрони навчальні до 60 шт  

26.  Плащ-палатка  до 2 шт 

27.  Прилад військової хімічної розвідки  1 шт 



 

 

Продовження таблиці 
 

1 2 3 

28.  Прилад радіаційної розвідки і дозиметричного 

контролю  

1 шт 

29.  Протигаз фільтрувальний  до 30 шт 

30.  Протипилова тканинна маска  до 15 шт 

31.  Протипіхотна міна навчальна до 5 шт 

32.  Протипіхотна міна навчальна в розрізі 1 шт 

33.  Протитанкова міна навчальна до 3 шт 

34.  Протитанкова міна навчальна в розрізі 1 шт 

35.  Ремені для масогабаритних макетів зброї   

36.  Ремінь поясний тактичний до 5 шт 

37.  Респіратор  до 15 шт 

38.  Рукавички тактичні до 15 пар 

39.  Спорядження для виживання 
 

40.  Стропи евакуаційні   

41.  Сумка для магазинів до 5 шт 

42.  Сумка для скидання магазинів до 5 шт 

43.  Шолом балістичний до 5 шт 

 

ІІ. Основи медичних знань і домедична допомога 

 

1.  Аптечка медична загальновійськова індивідуальна до 15 шт 

2.  Бандаж до 15 шт 

3.  Бинт для тампонади ран до 15 шт 

4.  Бинт еластичний трубчастий до 15 шт 

5.  Бинт марлевий медичний нестерильний до 15 шт 

6.  Вата гігроскопічна нестерильна, 500 г до 10 шт 

7.  Вата компресна, 100 г до 5 шт 

8.  Грілка гумова 1 шт 

9.  Джгут кровоспинний гумовий 1 шт 

10.  Жилет світловідбиваючий до 5 шт 

11.  Затискач кровоспинний прямий 1 шт 

12.  Косинка медична (перев’язувальна) до 5 шт 

13.  Лейкопластири різних розмірів    

14.  Лямка медична носильна (стропа евакуаційна) 2 шт 

15.  Манекен для постановки назофарингеального 

повітроводу 

1 шт 

16.  Манекени для відпрацювання медичних навичок до 5 шт 

17.  Марля медична гігроскопічна  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0217-18?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2#w287
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0217-18?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2#w36


 

Продовження таблиці 
 

1 2 3 

18.  Маска з клапаном для штучної вентиляції легень до 30 шт 

19.  Маска медична до 30 шт 

20.  Назофарингеальний повітровід 1 шт 

21.  Ножиці для перев’язувального матеріалу, прямі 1 шт 

22.  Ноші  до 5 шт 

23.  Пакет перев’язувальний індивідуальний до 10 шт 

24.  Пінцет  1 шт 

25.  Пов’язка медична велика стерильна до 10 шт 

26.  Пов’язка медична мала стерильна до 10 шт 

27.  Пов’язка оклюзійна клапанна  2 шт 

28.  Прилад для вимірювання артеріального тиску 1 шт 

29.  Простирадло 1 шт 

30.  Рукавички нестерильні до 30 шт 

31.  Серветки антибактеріальні 
 

32.  Термоковдра до 5 шт 

33.  Термометр медичний 1 шт 

34.  Тренажер для проведення серцево-легеневої 

реанімації  

1 шт 

35.  Трубка для дихання 1 шт 

36.  Турнікет до 15 шт 

37.  Шини м’які різних розмірів до 5 шт 

38.  Шинний матеріал (цупкі шмати картону, рейки  різної 

довжини та інші матеріали) 

 

39.  Шпилька безпечна до 20 шт 

40.  Шприци одноразові (2, 5, 10, 20 мл) до 20 шт 

41.  Шприц-тюбик (без наповнювача) до 10 шт 

42.  Щиток для ока захисний 1 шт 

 

ІІІ. Навчально-наочне обладнання 
 

1.  Стенди тематичні  

2.  Плакати відповідно до тем навчальної програми  

3.  Комплекти таблиць  

4.  Електронні освітні ресурси  

5.  Дидактичні матеріали  

 

 

Генеральний директор директорату 

шкільної освіти Андрій ОСМОЛОВСЬКИЙ 



 


