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НАКАЗ  

31.08.2020 року            № 57 

 

Про вивчення Захисту України 

у 10-11 класах у 2020-2021  н.р. 

 

На виконання вимог Закону України «Про загальний військовий обов'язок і 

військову службу», Указів Президента України від 25.10.2002 року № 948/2002 

«Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді» (із змінами), від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2021 роки», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 року № 1770 «Про 

затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку 

призовників з військово-технічних спеціальностей» (із змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМ №896 від 26.08.2009 р., № 868 від 19.09.2012 р., №437 

від 13.07.2016 р.), з метою підготовки учнів до служби у Збройних силах 

України, 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати вивчення предмету «Захист України» з учнями 10-11 класів 

у 2020-2021 навчальному році з 01.09.2020 року. 

2. Завданнями вивчення предмета «Захист України» вважати: 

 ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового 

забезпечення захисту України, цивільного захисту та охорони життя і 

здоров'я; 

 усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту 

України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній 

цілісності держави; - набуття знань про функції Збройних Сил України 

та інших військових формувань України, їх характерні особливості; 

 засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, домедичної 

допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до 

захисту Вітчизни; 

 підготовка учнів до захисту України, професійної орієнтації молоді 

до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 

визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, 
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забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних 

ситуаціях мирного і воєнного часу. 

3. Предмет «Захист України» у закладі освіти викладати окремо для хлопців 

та дівчат (лист-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 

09.10.2002 № 1/9-444). Навчальний предмет при цьому в обох випадках 

називається «Захист України» з уточненням («Основи медичних знань» 

для дівчат). 

4. Дозволити Красильникову Роману учневі 11 класу вивчати предмет 

«Захист України» за програмою «Основи медичних знань» у зв’язку з 

релігійними переконаннями. 

5. Учителеві Горбулі Н.П. проводити заняття з дівчатами з медико-санітарної 

підготовки за окремою програмою. 

6. Викладачам ЗУ Гудову В.Е., Горбулі Н.П.: 

6.1.  Розробити календарний план вивчення розділів та тем програми з 

захисту Вітчизни й подати його на затвердження директору школи до 

15.09.2020 р. 

6.2.  На заняття із ЗУ виділяти 1,5 години на тиждень з урахуванням 

необхідності повного та якісного виконання програми до 20 травня 

2021 р. 

6.3. У 11 класі оцінки виставляти за І семестр, ІІ семестр і окремо за 

навчально-польові збори. 

7. 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. 

 

8. Навчально-польові збори з юнаками – учнями 11-х класів провести на базі 

школи у квітні-травні 2021 р. протягом 18 навчальних годин. 

9. Обов’язкова форма одягу для викладача та учнів під час проведення 

занять – військова форма Збройних Сил України. 

10. Дівчатам на заняттях з цивільної оборони заборонити носіння сережок, 

кліпсів, каблучок, щоб запобігти ушкодженням під час тренувань із 

засобами захисту органів дихання та шкіри. 

11. Військово-патріотичне виховання учнів здійснювати відповідно до 

плану роботи школи. 

12. 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: 

заступник директора з навчально-виховної роботи – Гузь В.І. 

викладача ЗВ – Гудова В.Е. 

вчителя фізкультури – Гудова О.В. 



педагога-організатора – Клюшник Л.С. 

Засідання Ради проводити в разі потреби. 

 

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

проводити у стрілецькому тирі школи. 

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

фіксацією в журналі та підтвердженням особистими підписами учнів. 

15. Аналіз організації роботи з вивчення предмета «Захист України» 

проводити у кінці навчального року у вигляді наказу по школі. 

16. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи       О.А. П’ятницький 

  



АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

з наказом ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

від 31.08.2020 року №57 

«Про вивчення Захисту України у 10-11 класах у 2020-2021  н.р.» 

 

 

№ Назва посади працівника 
Прізвище, 

ініціали 
Підпис Дата 

1 Заступник директора з НВР Гузь В.І.   

2 Заступник директора з ВР Козачко Т.А.   

3 Учитель Гудов В.Е.   

4 Учитель Горбуля Н.П.   

5 Учитель Гудов О.В.   

6 Педагог-організатор Клюшник Л.С.   

   

 


