
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

 

19.03.2019                                                                                  № 46 

 

Зміни до наказу №249 від 11.09.2018 

«Про проведення навчально-польових  

зборів з предмета «Захист Вітчизни»  

у 2018/2019 навчальному році» 

 

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» (із змінами), Указів Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 

«Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

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

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Постанови 

Кабінету    Міністрів      України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження 

положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-

технічних спеціальностей» (із змінами), листа Міністерства освіти і науки 

України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та 

організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році», з метою 

закріплення знань, умінь та навичок учнів 11-го класу з предмета та дій в 

умовах надзвичайних ситуацій,  

 

НАКАЗУЮ:  

1.Провести навчально-польові збори з предмета «Захист Вітчизни» з учнями 

11-х класів на базі закладів загальної середньої освіти району. 

                                                                            З 22 по 24 квітня 2019 року 
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2..Призначити начальниками навчально-польових зборів директорів закладів 

загальної середньої освіти. 

3. Завідувачу районним  методичним  кабінетом  А.Бєляєвій організувати і 

провести засідання районного методичного об’єднання вчителів предмета 

«Захист Вітчизни» з організаційних питань щодо проведення навчально-

польових зборів. 

До 22.04.2019 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

4.1. Організувати навчальний процес таким чином, щоб заняття з предмета 

«Захист Вітчизни» в 11-х класах були сплановані на  22-24.04.2019  з 

розрахунку 6 годин на день. 

До 11.04.2019 

4.2. Провести відповідні інструктажі з питань техніки безпеки, збереження 

життя та здоров’я  учнів  під час проведення навчально-польових зборів.  

                                                                                                                 До 22.04.2019  

4.3. Підготувати та подати до районного методичного кабінету при відділі 

освіти , молоді та спорту звіт про  проведення  навчально-польових зборів. 

До 01.05.2019  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача районного 

методичного кабінету А. Бєляєву. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                             О. ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


