
                                                            

 

 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ   ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

18.06.2019                                                                                № 129 

Про підсумки  військово – 

патріотичного виховання та викладання 

предмету «Захист Вітчизни» у закладах 

загальної середньої освіти у 2018/2019 

навчальному році 

 

         Відповідно до 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 

національно - патріотичного виховання молоді  на 2019-2023 роки», 

затвердженої рішенням обласної ради 06.12.2018  № 818-VII (XVIII сесія VII 

скликання) , районної «Програми військово-патріотичного виховання молоді 

та участі населення у заходах оборонної роботи  на 2015-2017  роки», 

затвердженої рішенням сесії районної ради від 23.03.2018 №363-УІІ (ХХХ 

сесія УІІ скликання), згідно з  навчальною  програмою  предмета  «Захист  

Вітчизни»  для навчальних  закладів системи загальної середньої освіти 

(рівень стандарту),  затвердженої  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  

України  від 23.10.2017 № 1407  наказую: 

1. Затвердити  підсумковий звіт про стан вивчення курсу «Захист Вітчизни» з 

учнями  закладів загальної середньої освіти Зачепилівського району у 

2018/2019 навчальному році (додаток). 

2. Рівень стану викладання предмету «Захист Вітчизни», вивчення основ 

цивільного захисту у 2018/2019 навчальному році, військово-патріотичного 

виховання визначити як достатній. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

3.1. Викладання  предмету «Захист Вітчизни» у 2019/2020 навчальному році 

організувати у відповідності до  діючих нормативно-правових документів.  

                                                                                                       Постійно 

 

 



3.2. В план роботи навчального закладу на 2019/2020 навчальний рік  

включити розділ «Військово-патріотичне виховання», передбачивши 

створення гуртків військово-патріотичного спрямування. 

                До 01.09.2019 

3.3. Планування і організацію  вивчення предмета «Захист Вітчизни» 

здійснити відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 

№408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня» та інструктивно-методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предмета «Захист 

Вітчизни» в 2019/2020 навчальному році. 

                                                                                                    До 01.09.2019 

3.4. Розробити дієвий план заходів щодо удосконалення та підвищення рівня 

викладання предмета «Захист Вітчизни» у 2019/2020 навчальному році. 

До 01.09.2019 

3.5. Вжити заходів для зміцнення навчально-матеріальної бази з метою 

якісного проведення занять зі стройової, вогневої, тактичної підготовоки та 

за іншими розділами навчальної програми «Захист Вітчизни». 

                                                                   Протягом 2019/2020 навчального року 

3.6. Створити куточки з військово-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді, поповнити шкільні музеї краєзнавчими матеріалами з 

цього напрямку. 

                                                                                                             До 01.09.2019 

3.7. Передбачити в планах проведення шкільної методичної роботи  

підготовку педагогів щодо реалізації військово - патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді з урахуванням сучасних вимог. 

Протягом 2019/2020 навчального року  

3.8. Розширити мережу гуртків з військово-патріотичного виховання. 

Протягом 2019/2020 навчального року  



3.9. Розглянути на педагогічних радах (нарадах при директорові) питання 

організації військово - патріотичного виховання учнів та стан вивчення 

предмету «Захист Вітчизни» у 2019/2020 навчальному році. 

Вересень 2019 року 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом Бєляєву А.І. 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                О.ПЕТРЕНКО 

 

 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


