
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

 

19.03.2019                                                                                  № 45 

 

Зміни до наказу №246 від 11.09.2018 

«Про  організацію вивчення  предмету  

«Захист  Вітчизни» у  2018/2019 

навчальному році»,п.3.9. 
 

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про 

Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000   № 1770 «Про 

затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників 

з військово-технічних спеціальностей, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 27.12.2000 № 625 «Про оголошення постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про положення про допризовну 

підготовку», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 № 

826 «Про внесення змін до навчальної програми «Захист Вітчизни» для 10-11 

класу загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і 

науки  від 16.06.2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», наказу Генерального штабу  збройних сил України  

від  26.06.2018 № 240 «Про затвердження Інструкції про організацію 

виконання у Збройних Силах України Закону України  «Про 

засудження комуністичного та націонал-  соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 



наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2000 № 

213 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з 

допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 

навчальних закладах 1-11 рівня акредитації», Типових навчальних планів для 

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки від 27.08.2010 № 834 (зі змінами), регіональної «Програми 

військово - патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах 

оборонної роботи на 2015 – 2017 роки», затвердженої рішенням обласної 

ради 15.01.2015 №1144–VI, районної «Програми військово-патріотичного 

виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи  на 2015-

2017  роки», затвердженої рішенням сесії районної ради від 28.08.2015 №675-

УІ (LVI сесія УІ скликання), з метою вивчення стану підготовки учнів до 

військової служби, приведення рівня викладання предмета «Захист 

Вітчизни» у відповідність до сучасних вимог, керуючись статтею 6 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Завідувачу районним методичним кабінетом Бєляєвій А.І.: 

1.1. Забезпечити викладання в загальноосвітніх навчальних закладах 

предмета «Захист Вітчизни» відповідно  наказу Міністерства освіти і науки 

України від 30.07.2015 № 826 «Про внесення змін до навчальної програми 

«Захист Вітчизни» для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів»,  

інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року  

1.2. Забезпечити організацію роботи районного методичного об’єднання 

вчителів предмету «Захист Вітчизни».  

1.3. Надавати методичну та практичну допомогу загальноосвітнім 

навчальним закладам з питань викладання предмета «Захист Вітчизни» та 

військово-патріотичного виховання учнівської молоді. 

                                                           Протягом 2018/2019 навчального року 



1.4. Вивчити стан викладання допризовної підготовки юнаків у  

загальноосвітніх навчальних закладах. Матеріали  вивчення узагальнити 

довідкою. 

                                                                                 У ІІ півріччі за планом  

                                                                                 та окремим графіком 

 

1.5. Проводити методичні заняття з викладачами предмета «Захист Вітчизни» 

(за окремим планом) та сприяти їх участі в обласних методичних заходах. 

                                                                                           2-й вівторок місяця 

1.6. Сформувати замовлення на забезпечення набоями для виконання вправи 

бойових стрільб з автомату Калашникова під час проведення триденних 

навчально – польових зборів для юнаків загальноосвітніх шкіл району.      

                                                                                              Жовтень 2018 року  

1.7. Організувати військово-шефську роботу над закладами освіти з боку 

військових частин або вищих військових навчальних закладів.  

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року 

1.8. Забезпечити участь учнів 10-11-х класів у виїзних заходах у 

Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, на 

факультеті військової підготовки імені Верховної Ради України 

Національного технічного університету «ХПІ»  та інші вищі військові 

навчальні заклади як формі здійснення практичних занять за програмою 

предмету «Захист Вітчизни» та профорієнтації школярів на військові 

спеціальності. 

                                                                                   Згідно окремого графіку  

2. Методисту районного методичного кабінету з кадрових питань          

Гергель Т.В.:  

2.1. Проводити добір кандидатів на посади вчителів предмету «Захист 

Вітчизни». 

                                                                                                     Грудень 2018  

2.2. Визначити резерв на посади вчителів предмету «Захист Вітчизни». 

                                                                                                     Грудень 2018 



3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району:  

3.1. Розпочати вивчення предмету «Захист Вітчизни» з учнями 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів району у 2018/2019 навчальному році.  

                                                                                        2018/2019 навчальний рік 

3.2. Забезпечити військово-патріотичне виховання як організований і 

безперебійний процес педагогічного впливу на волю, психіку та фізичний 

розвиток учнів із метою виробки норм поведінки, військово-професійної 

підготовки до служби в  Збройних силах України та інших військових 

формувань. 

                                                          Протягом 2018/2019 навчального року  

3.3. Узяти під особистий контроль підвищення рівня військово-патріотичного     

виховання юнаків. Спланувати заходи, присвячені визначним подіям та 

знаменним датам Збройних Сил України в окремому розділі річного плану 

виховної роботи закладу освіти – «Захист Вітчизни» та військово-

патріотичне виховання». Окремими пунктами передбачити питання 

організації військово-професійної орієнтації та попереднього відбору 

абітурієнтів для вступу до Вищих військових навчальних закладів серед 

юнаків випускних класів. Запровадити та організувати роботу військово-

патріотичного гуртка «Юний захисник Вітчизни». 

                                                   Протягом 2018/2019  навчального року 

3.4. Викладання  предмету  «Захист  Вітчизни»  організувати  та проводити 

відповідно до діючих нормативних документів за навчальною програмою  

«Захист Вітчизни» (автор А. М. Бахтін та інші, рекомендовано      

Міністерством  освіти  і  науки  України, наказ від 30.07.2015 № 826). 

                                                            Протягом 2018/2019  навчального року 

3.5. Забезпечити проведення у загальноосвітніх навчальних закладах 

викладання предмета «Захист Вітчизни» відповідно до наказу МОНУ від 

20.08.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня»                                                                      

                                                               Протягом 2018/2019 навчального року 



3.6. Забезпечити викладання курсів «Основи медико-санітарної підготовки» 

та «Основи цивільного захисту» паралельно з викладанням предмету «Захист 

Вітчизни».  

                                                             Протягом 2018/2019 навчального року 

3.7. Визначити методичним днем викладачам предмета «Захист Вітчизни»  

один день на тиждень (вівторок) для методичної самопідготовки, виконання 

індивідуальних занять, вивчення передового досвіду, складання методичних 

розробок, участі в  районних та обласних семінарських, інструктивно-

методичних нарадах, удосконалення навчально-матеріальної бази предмета 

«Захист Вітчизни». Врахувати це під час складання розкладу занять. 

                                                             Протягом 2018/2019 навчального року 

3.8. Взяти під особистий контроль дотримання правил безпеки під час 

проведення занять з допризовної підготовки. 

                                                                 Протягом 2018/2019 навчального року 

3.9. Провести навчально-польові заняття з учнями-юнаками  та практичні 

заняття з медико – санітарної підготовки з дівчатами 11-х класів  згідно 

програми проведення навчально-польових зборів незалежно від потижневого 

навантаження з розрахунку 18 навчальних годин.  

                                                                                    З 22.04.2019  по 24.04.2019    

3.10. Затвердити розклад навчально - польових занять відповідно до 

навчальної програми . 

                                                                                                      Лютий 2019 року 

3.11. Звільнити від  навчально- польових занять  учнів за станом здоров'я 

лише при наявності висновків ЛКК, заяви батьків з наступним виданням 

наказу по навчальному закладу. 

                                                    У разі надходження відповідної документації 

3.12. Вжити заходи щодо суттєвого покращення якості навчально -      

матеріальної бази (у відповідності до заходів по усуненню недоліків,       

виявлених в ході перевірки комісією по готовності закладів освіти до 

вивчення предмету «Захист Вітчизни» у серпні 2018 року). 



                                                                                                      До 01.09.2018 

       3.13. Закінчити вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 11 класі        

проведенням військово-спортивного свята (відповідно до Програми предмета 

«Захист Вітчизни»). 

                                                                                                 Травень 2019 року 

3.14. Розглянути на засіданнях педагогічної ради результати стану 

викладання допризовної підготовки  згідно з вимогами Постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.11.2000 № 1770.                                                                                

До 01.09.2019 

3.15. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів предмета «Захист 

Вітчизни» відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

у системі загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №556/19304 

                                                           Протягом 2018/2019 навчального року 

3.16. Розмістити наказ  навчального закладу по вивченню предмету «Захисту 

Вітчизни» в 2018/2019 навчальному році на сайті загальноосвітнього 

навчального закладу.                                                                             

                                                             До 15.09.2018 

3.17. Видати відповідні накази щодо викладання предмета «Захист 

Вітчизни», а саме: 

3.17.1. «Про організацію викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2018/2019 

навчальному році». 

                                                                                                        До 12.09.2018 

3.17.2. «Про призначення командирів взводів та відділень». 

                                                                                                 До 12.09.2018 

3.17.3. «Про забезпечення стрільб з пневматичної гвинтівки». 

                                                                                                До  10.10.2018 

3.17.4. «Про організацію та проведення 3 денних навчально-польових           

занять». 



                                                                Відповідно  до визначених термінів 

3.17.5.«Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту». 

                                                                                                    До 31.03.2019 

3.17.6.«Про підсумки проведення Дня цивільного захисту». 

                                                                                                   До 24.05.2019 

3.17.7. «Про підготовку та проведення військово-спортивного свята з нагоди 

закінчення вивчення предмета «Захист Вітчизни». 

                                                                                                  До 24.05.2019 

3.17.8. «Про закінчення вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2018/2019 

навчальному році». 

                                                                                                    До 01.06.2019 

4.18. Надати до відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації: 

4.18.1. Копії наказів «Про організацію викладання предмета «Захист 

Вітчизни» в 2018/2019 навчальному році».  

                                                                                                           До  02.10.2018 

4.18.2. Акт перевірки готовності навчального закладу до початку нового 

2018/2019 навчального року з вивчення курсу предмета «Захист Вітчизни 

станом на 05.09.2018 (Додаток 1). 

                                                                                                    До 12.09.2018 

4.18.3. Списки учнів 10-11 класів, які у 2018/2019 навчальному році будуть 

вивчати предмет «Захист Вітчизни» (Додаток 2).                                                                                                      

                                                                                                             До 15.09.2018 

4.18.4. Підсумковий звіт про стан вивчення курсу «Захист Вітчизни» з 

учнями  у 2018/2019 навчальному році та довідку про закінчення вивчення 

предмета «Захист Вітчизни» (додаток 3,4).  

                                                                                                         До 25.05.2019 

5. Учителям предмета «Захист Вітчизни»:  

5.1. Програму предмета «Захист Вітчизни» виконувати в повному обсязі.  

                                                           Протягом 2018/2019 навчального року 



5.2. Провести роботу щодо підготовки навчальної бази для викладання 

предмета «Захист Вітчизни» у 2018/2019 навчальному році. 

                                            Протягом 2018/2019 навчального року 

5.3. Вжити заходів щодо переобладнання кабінету предмета «Захист 

Вітчизни» у відповідності до сучасних вимог. 

                                                       Протягом 2018/2019 навчального року 

5.4. Проводити з юнаками 10-11 класів військово-професійну орієнтацію, 

роз’яснювальну роботу щодо вступу випускників школи до військових ВНЗ. 

                                                           Протягом 2018/2019 навчального року 

5.5. Забезпечити виконання всіх організаційних заходів щодо проведення 

навчально-польових зборів юнаків 11-х класів                                                       

                                                           Протягом 2018/2019 навчального року 

5.6. Взяти  участь в   районній Спартакіаді серед допризовної молоді. 

Січень - травень 2019 року  

5.7. Урок, як основна організаційна форма предмета «Захист Вітчизни» 

починається з шикування, виконання гімну України, перевірки готовності 

класу до уроку і тренування за тематикою уроку протягом 3-5 хвилин. 

                                                           Протягом 2018/2019 навчального року 

5.8. З метою підвищення протимінної безпеки населення та дітей спланувати 

цикл уроків та виховних заходів, присвячених поводженню учнів з 

вибухонебезпечними предметами, на які учні можуть наразитися. 

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року 

5.9. Забезпечити вивчення усіма учнями 10-11-х класів правил безпеки 

життєдіяльності на заняттях з предмета та  прийняття заліків. 

                                                                                                До 02.10.2018 

        5.10. З метою забезпечення більш організованого проведення занять та 

формування в учнів практичних навичок під час виконання вимог статутів 

класу на заняттях називати навчальним взводом. 

                                                            Протягом 2018/2019 навчального року 

6. Учителям фізичної культури та «Основ здоров’я»: 



6.1. Посилити роботу щодо індивідуалізації та диференціації навчання учнів 

на уроках фізичної культури, спрямовану на розвиток їх фізичних якостей.                                       

                                                           Протягом 2018/2019 навчального року 

6.2. Проводити пропаганду здорового способу життя. 

                                                                                                           Постійно 

        6.3. Провести військово-спортивне свята (відповідно до Програми         

предмета «Захист Вітчизни»), як підсумок вивчення предмета «Захист 

Вітчизни» у 11 класі  та демонстрування фізичної підготовки. 

                                                                                                Травень 2019 року 

7. Класним керівникам:  

7.1. Враховувати при плануванні військово-патріотичної роботи з учнями  

Указ Президента України «Про Концепцію допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді», вікові особливості  учнів.                                                                   

                                                           Протягом 2018/2019 навчального року 

7.2. Залучати до військово-патріотичного виховання учнів батьків, які 

проходили службу у Збройних Силах України, батьків-військовослужбовців. 

                                                                                                     Постійно 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  освіти, 

молоді та спорту                                                 О.ПЕТРЕНКО 

 

 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


