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НАКАЗ
№ _____

01.09.2020
смт Івано-Франкове
Про організацію викладання предмета
«Захист України» в опорному закладі

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»,
Указу Президента України «Про концепцію допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді» від 25.10.2002 .№ 948/2002, Постанови Кабінету
Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Положення про допризовну підготовку», наказу
МОН України від 20.04.2018 № 406 « Про затвердження типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»; наказів МОН України від 20.04.2018 №
408 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня» та від 27.08.2010 №834 «Про затвердження Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню», листа МОН України від 01. 07. 2019
№ 1/11-5966 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів
у 2020/2021 навчальному році”, 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, з метою нормативно-правового забезпечення викладання
предмета «Захист України», військово-патріотичного виховання молоді, створення
навчально-матеріальної бази предмета у відповідності до сучасних вимог, формування
життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів,
НАКАЗУЮ:
1.Організувати вивчення предмету «Захист України» з учнями 10-11 класів у 2020/2021
навчальному році з 01.09. 2020.
2. Учителям предмету «Захист України» Шаблінському І.М.., Завідії Н.Я.:
2.1.Викладання предмету «Захист України» у 2020/2021 навчальному році організувати та
проводити відповідно до керівних документів щодо даного предмету, методичних
рекомендацій МОН України.
Упродовж навчального року
2.2. Заняття з предмету «Захист України» здійснювати відповідно до навчального плану
школи, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-5966 від 01.07.2020 «Щодо
вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2020/2021
навчальному році».
Упродовж навчального року
2.3 Під час проведення уроків та позакласних заходів дотримуватися заходів безпеки для
учнів, визначених у «Правилах безпеки під час проведення занять з допризовної

підготовки» (наказ МОП та СП України від 21.08.2000 р. № 213).
Упродовж навчального року
2.4. На заняттях вимагати чіткого виконання учнями вимог статутів Збройних Сил
України.
Упродовж навчального року
2.5. Спланувати заходи з військово-патріотичного виховання в окремому розділі річного
плану виховної роботи школи «Військово-патріотичне виховання» й проводити як
організований безперебійний процес педагогічного впливу на
учнів із метою
прищеплення норм поведінки, підготовки до служби в Збройних Силах України та інших
військових формуваннях.
Упродовж навчального року
2.6.Організувати профорієнтаційну роботу щодо вступу до вищих військових навчальних
закладів серед юнаків випускних класів, а також пропаганду військової служби за
контрактом.
Упродовж навчального року
2.7. По закінченні вивчення курсу «Захист України» провести військово-патріотичне
свято.
квітень-травень 2021
2.8. Забезпечити участь команди школи в районній Спартакіаді допризовної молоді
Згідно з річним планом
2.9. Спланувати та провести роботу по поповненню та укріпленню навчальноматеріальної бази з предмета «Захист України» відповідно до вимог методичних
рекомендацій щодо вивчення предмета «Захист України».
До 15.04.2021
2.10.Організувати на базі школи роботу гуртків військово-патріотичного напряму:
«Школа безпеки» та охопити роботою в гуртках учнів 10-11 класів.
Протягом року
2.11. Встановити форму одягу на уроках (учнівська). На практичних заняттях, при
проведенні стрільб форму одягу встановити спортивну, темного кольору, відповідно до
сезону.
Протягом року
3. Місцем шикування взводів і відділень визначити майданчик для вивчення стройових
прийомів і рухів, а при проведенні занять у класі – коридор біля кабінету предмета
«Захист України».
4. Відповідальним за облік, збереження пневматичної зброї, навчальних боєприпасів та
майна призначити викладача предмета «Захист Вітчизни» Шаблінського І.М.
5. Призначити раду національно-патріотичного виховання у складі:
голова ради - Шаблінський І.М.., заступник директора з навчально- виховної роботи
члени ради - Заваідія Н.Я.,- вчитель предмета «Захист України»;
- Ольшанська О.Р. класний керівник 9-А класу;
- Пучак М.І. вчитель фізичної культури,
- Манишин В.Я. – педагог організатор.
6. Раді національно-патріотичного виховання:
6.1. Планувати та проводити національно-патріотичне виховання як організований і
безперебійний процес педагогічного впливу на волю, психіку та фізичний розвиток учнів з
метою формування норм поведінки, військово-професійної підготовки до служби в
Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
Протягом року
6.2. Національно-патріотичне виховання учнів проводити диференційовано з
урахуванням вікових особливостей учнів .
6.3. Узяти під контроль підвищення рівня військово-патріотичного виховання юнаків.

В планах виховної роботи школи зазначити заходи, присвячені визначним подіям і
знаменним датам Збройних Сил України та інших силових структур.
7. Наказ довести до відома учнів 10-11-х класів та вчителів школи.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор опорного закладу
З наказом ознайомлено:
І.Шаблінський
Н.Завідія
О.Ольшанська
М.Пучак
В.Манишин

М.Ліскевич-Карпа

