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1. Конституція та закони України про захист 

суверенітету і територіальної цілісності України 

2. Структура та завдання Збройних Сил України 
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          План 
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Мета заняття: 
 

1.  Сформувати у студентів поняття про 

предмет „Захист Вітчизни”.  

2. Розуміння необхідності підготовки 

кожного юнака до військової служби.  

3. Заохочувати студентів до вивчення 

предмета «Захист Вітчизни» та 

спонукати інтерес до служби у Збройних 

Силах України як до почесного 

обов'язку кожного громадянина.  

4. Довести до студентів, що захист 

Вітчизни потребує спеціальної фізичної, 

вольової, інтелектуальної, професійної 

та моральної підготовки. 

http://www.mil.gov.ua/index.php
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1. Конституція та закони України про 

захист суверенітету і територіальної 

цілісності України 
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   Стаття 17 Конституції України    

                  визначає: 

  

 
       

 

 

     Стаття 65 Конституції України визначає: 

       

 
 

 

     Громадяни відбувають військову службу    

     відповідно  до закону.  

 

 

Захист суверенітету і територіальної цілісності 

України, забезпечення її економічної та   

інформаційної безпеки є найважливішими    

функціями держави, справою всього 

Українського народу.  

 

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України, шанування її державних     

символів є обов'язком громадян України.  

      

http://www.mil.gov.ua/index.php
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    Конституція України визначає: 
                   Обов'язки(громадянина)   

                     військовослужбовця: 

•виконувати закони держави; 

•виконувати правила суспільного життя; 

•додержуватись загальнодержавної ідеології 

та законів; 

•не можуть приймати участь у страйках та ін. 

 Права та свободи військовослужбовців: 

• недоторканність особистості; 

• гідне матеріальне забезпечення; 

• право на освіту, житло, охорону здоров'я; 

• свободу совісті, віри тощо; 

• можуть бути обраними на суспільні посади... 

http://www.mil.gov.ua/index.php




ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Повітряні 

Сили 

Сухопутні 

війська 

Військово-

Морські 

Сили 

Спеціальні 

війська 

Організаційна структура  

Збройних Сил України    

      Встановлена Законом України "Про внесення зміни  
  до статті 3 Закону України "Про Збройні Сили  
  України“ (2004р.) і складається з трьох видів ЗСУ: 





СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА  

    Прапор  

Сухопутних     

     військ 

  Сухопутні війська - найбільш чисельний вид 

Збройних Сил України. За призначенням та обсягом функцій беруть 

участь у виконанні практично всього спектру завдань Збройних Сил.  





Роди сухопутних 

військ 

Механізовані 

війська 

Ракетні війська і 

артилерія 

Танкові війська 

Армійська авіація 

Десантно-

штурмові війська 

http://www.mil.gov.ua/index.php


Механізовані війська 

Складають основу Сухопутних військ,   

виконують завдання щодо утримання зайнятих районів, 

рубежів і позицій, відбиття ударів противника, прориву 

оборони противника, розгрому його військ, захоплення 

важливих районів, рубежів і об’єктів, діють у складі 

морських та повітряних десантів.  



Танкові війська 

основна ударна сила Сухопутних військ. 
На озброєнні танкових військ перебувають сучасні танки з 

потужною бронею і першокласним високоточним озброєнням. 
Діють у тісній взаємодії з механізованими військами. 



здатні діяти як повітряний десант і призначені 

для виконання бойових завдань у тактичному та 

оперативному тилу ворога, які неможливо 

виконати іншими силами та засобами. Війська 

цілеспрямовано готуються для активних бойових 

дій в тилу противника, а також дій у ході ведення 

оборонних, контрнаступальних, спеціальних, 

антитерористичних та миротворчих операцій.  

Десантно-штурмові 

війська 



Ракетні війська і артилерія 

основні засоби вогневого ураження  

Сухопутних військ.  
На них покладено завдання нанесення вогневої поразки 

противнику. Створена нова організаційно-штатна структура – 

бригадна артилерійська група, яка включає декілька дивізіонів 

різного призначення і має на озброєнні гармати різного калібру.  



Армійська авіація 

Характерні завдання: 

• знищення вертольотів противника в повітрі та місцях їх 

базування 

• знищення об'єктів противника на передньому краї і в 

тактичній глибині під час авіаційної підтримки 

загальновійськових частин.  

 

найбільш мобільний рід Сухопутних військ 



ПОВІТРЯНІ СИЛИ  
    Прапор  

Повітряних 

Сил 

   
призначений для охорони повітряного простору держави, 

ураження з повітря об'єктів противника, авіаційної підтримки 

своїх військ, висадки повітряних десантів, повітряного 

перевезення військ і матеріальних засобів та ведення 

повітряної розвідки.. 

Розподіляються на роди: 

- Авіація 

- Протиповітряна оборона 



Авіація 

Штурмовик СУ-25 «Грач» 

Винищувач СУ-27 
• Винищувальна 

• Бомбардувальна 

• Штурмова 

• Розвідувальна 

• Військово-транспортна 

• Спеціальна 

 

Призначена для нанесення ударів по угрупованнях 

військ та об'єктах противника, висадки повітряних 

десантів, перевезення військ (вантажів). 



Протиповітряна оборона 

Має в своєму складі:  

• Зенітно-ракетні війська 

• Радіотехнічні війська 

Призначена для захисту від ударів з повітря 

важливих об'єктів держави, угруповань 

Збройних Сил 

 



ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ  

СИЛИ  

призначені для стримування, локалізації і 

нейтралізації  збройного конфлікту, а при 

необхідності - відсічи збройної  агресії з 

моря як самостійно так і у взаємодії з 

іншими видами ЗСУ 



 

Надводні сили 
 

Роди військово-

морських сил 

 

Підводні сили 
 
 

Морська авіація 

 

 

Морська піхота 
 

 

Берегові ракетно-

артилерійські 

війська 

 



 

Надводні 

сили 
 

Призначені для пошуку і 

знищення бойових кораблів та 

суден противника, охорони 

морських комунікацій та пунктів 

базування з моря, сприяння 

сухопутним військам на 

приморському напрямку, 

постановки мінних загороджень, 

ведення розвідки та 

протимінних дій, висадки 

морських десантів 
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Підводні 

сили  
  

Призначені для пошуку і знищення 

підводних човнів, кораблів 

супротивника,    ведення розвідки і  

наведення своїх ударних сил на 

угруповання противника, протичовнове 

забезпечення бойових дій надводних   

кораблів і постановка активних 

загороджень 



 Підводний човен «Запоріжжя» 



 

Морська 

авіація  
 

Призначена для пошуку 
підводних човнів 
противника, 
протичовнового 
забезпечення корабельних 
угруповань ВМС, ведення 
розвідки та наведення 
ударних сил, постановка 
мінних загороджень. 



 

 

Берегові 

ракетно-

артилерійські 

війська 

  
 

 

Призначені для знищення надводних 

кораблів, десантних загонів та 

конвоїв противника, видачі 

цілевказівки по морському 

противнику 



 

Морська 

піхота 
 

Призначена для захоплення берегового 

плацдарму в складі першого ешелону 

морського десанту, участі у обороні об’єктів 

ВМС, ділянок узбережжя, островів та участь 

у територіальній обороні, ведення 

розвідувальних і диверсійних дій, дій у 

складі миротворчих сил 



Спеціальні війська 

Окремі військові частини і підрозділи: 

- Розвідувальні; 

- Інженерні; 

- РХБ захисту; 

- Зв’язку, АСУ та РТЗ; 

 


