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Наказ  
01.09.2017 року            № 144 

 
Про вивчення Захисту Вітчизни 

у 10-11 класах у 2017-2018  н.р. 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову 

службу», рекомендацій Організаційно-мобілізаційного управління генерального штабу ЗСУ 

від 30.06.1999 року № 113/1-2291 та Міністерства освіти і науки України від 22.06.1999 року 

№1/9-262, з метою формування в учнів початкової загальної військової підготовки, 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати з 1 вересня 2017 р. заняття з предмета «Захист Вітчизни» для учнів 10-

11-х класів. 

2. Завданнями вивчення предмета «Захист Вітчизни» є: 

 підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і 

безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу; 

 підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових 

формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі; 

 формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок 

молоді щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання.. 

3. Викладачу ЗВ Ільчику О.Г: 

3.1. Розробити календарний план вивчення розділів та тем програми з захисту Вітчизни 

й подати його на затвердження директору школи до 13.09.2017 р. 

3.2. На заняття із ЗВ виділяти 1,5 години на тиждень з урахуванням необхідності 

повного та якісного виконання програми до 25 травня 2018 р. 

3.3. У 11 класі оцінки виставляти за І семестр, ІІ семестр і окремо за навчально-польові 

збори. 

4. З метою забезпечення більш організованого проведення занять та формування в 

учнів практичних навичок під час виконання вимог статутів класи на заняттях називати 

навчальними відділеннями: 

10 клас — 1-м відділенням; 

11 клас — 2-м відділенням. 

5. Навчально-польові збори з юнаками - учнями 11-х класів провести на базі школи у 

квітні-травні 2018 р. протягом 18 навчальних годин, під час яких виконати початкові вправи 

зі стрільби бойовими патронами з автомата Калашникова. 

6. Медсестрі школи Галушці І.В. проводити заняття з дівчатами з медико-санітарної 

підготовки за окремою програмою. 

7. Обов’язкова форма одягу для викладача та учнів під час проведення занять - 

військова форма Збройних Сил України. 
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8. Дівчатам на заняттях з цивільної оборони заборонити носіння сережок, кліпсів, 

каблучок, щоб запобігти ушкодженням під час тренувань із засобами захисту органів 

дихання та шкіри. 

9. Військово-патріотичне виховання учнів здійснювати відповідно до плану роботи 

школи. 

10. Для управління військово-патріотичним вихованням у школі створити Раду у 

складі: 

• голови — директора школи П’ятницького О.А. 

• заступника голови — заступника директора з виховної роботи Козачко Т.А. 

• членів Ради: 

викладача ЗВ – Ільчика О.Г. 

вчителя фізкультури – Гудова В.Е. 

педагога-організатора – Горященко В.О. 

Засідання Ради проводити в разі потреби. 

12. Для вдосконалення навчально-методичної бази, підвищення рівня педагогічної 

майстерності й складання методичних розробок затвердити один день на тиждень 

(понеділок) як методичний день викладача Ільчика О.Г 

13. Навчальні стрільби з пневматичних гвинтівок з юнаками 10-11-х класів проводити у 

стрілковому тирі школи. 

14. Обов'язково проводити для учнів інструктаж з техніки безпеки із його фіксацією в 

журналі та підтвердженням особистими підписами учнів. 

15. Аналіз викладання предмета «Захист Вітчизни» проводити у кінці навчального року 

у вигляді наказу по школі. 

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

. 

 

Директор школи       О.А.П’ятницький 

 

 

 
 

З наказом ознайомлена(ий) ___________ В.І.Гузь ____________ 

 Підпис  Дата ознайомлення 

  О.Г.Ільчик  

  І.В.Галушка  

  Т.А.Козачко  

  В.Е.Гудов  

  В.О.Горященко  

 


