
Знайомство з підручником 



Захист Вітчизни 
Підручник для 10 класу  

закладів загальної середньої освіти 

(рівень стандарту, «Основи медичних знань») 

 

Автори: Лелека В. М., Бахтін А. М., Винограденко Е. В.  
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 Лелека Віталій Миколайович, заступник завідуючого кафедри військової підготовки  
з наукової роботи Миколаївського Національного Університету ім. В. О. Сухомлинського, 
кандидат педагогічних наук, доцент; голова робочої групи навчальної програми «Захист 
Вітчизни», співавтор підручників із Захисту Вітчизни для 10–11 класів та навчальних  
посібників для вчителів та учнів. 

 Бахтін Анатолій Михайлович, завідувач кафедри військової підготовки Миколаївського 
Національного Університету ім. В. О. Сухомлинського, кандидат історичних наук, доцент;  
член робочої групи навчальної програми «Захист Вітчизни», співавтор підручників із Захисту 
Вітчизни для 10–11 класів та навчальних посібників для вчителів та учнів. 

 Винограденко Едуард Віталійович, старший викладач кафедри військової підготовки 
Миколаївського Національного Університету ім. В. О. Сухомлинського; співавтор підручників  
із Захисту Вітчизни для 10–11 класів класів та навчальних посібників для вчителів та учнів. 
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Склад підручника 
• Передмова та вступний урок 
• Теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою 
• Практикум до вивчених тем 
• Запитання й завдання для узагальнення і систематизації вивченого 
• Словник термінів та скорочень 
• Електронний додаток 
• Послідовна робота з підручником дозволяє сформувати предметні та ключові 

компетентності, визначені концепцією «Нової української школи» та чинною програмою 
«Захист Вітчизни («Основи медичних знань»). 

Склад підручника 
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Мотивація до навчання 
На початку кожної теми наведено короткий вступний текст, метою якого є мотивація учнів  
до вивчення нового матеріалу. 

Формування особистої, 
соціальної та навчальної 
компетентності: 
усвідомлення учнями 
власних освітніх потреб  
та цінності нових знань  
і вмінь; уміння 
організовувати  
та планувати свою 
навчальну діяльність. 



Захист Вітчизни. 10 клас 

Таблиці 
Із метою полегшення сприйняття учнями навчальної інформації частина її трансформована 
в таблиці. 

Формування математичної компетентності  
та компетентності в науках, технологіях  
та інженерії: умінняпроводити аналіз 
статистичних даних, виконувати розрахунки 
щодо прогнозування динаміки поширення  
захворювань в Україні; уміння планувати дії 
першої домедичної допомоги, виходячи  
з клінічних показників людини. 
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Наочні схеми 
Схеми полегшують сприйняття учнями інформації щодо набуття необхідних навичок та 
сприяють систематизації знань.  

Формування підприємницької 
компетентності: уміння використовувати 
критерії практичності, ефективності  
й точності, щоб обрати найкраще 
рішення, як людина, яка має знання  
з основ медичної справи; формування 
моделі поведінки, яка допомагає успішно 
вирішувати певне завдання щодо 
оперативного надання першої допомоги 
постраждалому. 
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Тема поділена на частини 
Кожна тема поділена на кілька частин, що пронумеровані й відділяються окремими 
заголовками. Це допомагає учням систематизувати великий обсяг матеріалу теми та швидко 
орієнтуватися у його змісті. 

Формування компетентності 
грамотності: уміння знаходити, 
вибирати, сприймати, аналізувати 
й використовувати інформацію  
з основ медичної допомоги. 
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Контрольні запитання та завдання: 
Кожна тема закінчується переліком контрольних запитань та завдань, які допоможуть учням 
узагальнити та закріпити набуті знання. 

Формування громадянської компетентності: усвідомлення людини як вищої соціальної цінності, 
повага до її прав і свобод, закону; прагнення до суспільної справедливості, рівноправності; 
активна та відповідальна громадянська позиція, розуміння громадянського обов’язку. 
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Визначення ключових понять предмета 

Формування мовної 
компетентності та 
розширення кругозору учнів. 

Посилання на електронні додатки 

Формування цифрової 
компетентності: уміння самостійно 
знаходити, аналізувати та добирати 
необхідну інформацію, обробляти її, 
зберігати та передавати за допомогою 
технічних засобів та інформаційних 
технологій. 



Контакти: 

Головний редактор відділу (e-mail): 

Рогінська Галина Юліївна 
galina.roginsyka@ranok.com.ua 



Видавництво «Ранок»: 

вул. Космічна, 21-а, м. Харків, 61145 

тел./факс: (057) 701-11-22, 

office@ranok.com.ua 

www.ranok.com.ua 

www.e-ranok.com.ua 

 

Відділ реалізації: 

тел./факс: (057) 727-70-80,  

е-мail: сommerce@ranok.com.ua 


