
 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

БЕРЕЗНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

Рівненської області 

ПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

16.05.2017                                                                                              № __ 

 с. Поляни 

 

Про закінчення вивчення предмета  

Захист Вітчизни у 2016-2017 навчальному році 

 

На виконання наказу по школі від 13.09.2016  «Про вивчення предмета 

“Захист Вітчизни” у 2016-2017 навчальному році» протягом навчального року 

здійснювався контроль за станом вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 10-11 

класах. Головною метою навчання учнів предмету «Захист Вітчизни» є 

підвищення рівня підготовки учнів-юнаків до захисту України, формування та 

удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо захисту 

Вітчизни та удосконалення військово-патріотичного виховання учнівської молоді, 

підготовка  учнів до служби у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, визначених чинним законодавством.  

Виходячи з вищезазначеного, на підставі висновків адміністрації школи 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Взяти до уваги інформацію про підсумки вивчення предмета «Захист Вітчизни» 

(додаток 1). 

 

2. Затвердити оціночну відомість з результатами навчальних досягнень у  

атестат  з  предмета  юнакам  та дівчатам (додаток 2).  

 

3. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Петрик Н.Л.: 

3.1. Вивчати і розглядати  стан викладання допризовної підготовки як того 

вимагає Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 

Протягом навчального року 

 

3.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо 

основних Положень Програми предмету «Захист Вітчизни» та військово-

патріотичного виховання молоді. 

Постійно 

 

4. Вчителям предмету «Захист Вітчизни»: 



4.1. Забезпечити належний методичний рівень викладання предмету «Захист 

Вітчизни», активно приймати участь в районних методичних семінарах та 

шкільній предметно-методичній комісії. 

Протягом 2017-2018 навчального року 

 

4.2. Вимагати чіткого виконання учнями основних положень статутів Збройних 

сил України. 

Постійно 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Петрик Н. Л. 

 

Директор школи                               М. Огородник 

 

Ознайомлені: 

Петрик Н.Л. 

Кардаш В.А. 

Федчик Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Додаток 1 

                                     Наказ по школі  

                                                          16.05.2017 року № _______ 

 

Довідка  

про  вивчення предмета «Захист Вітчизни» 

 у    2016-2017 навчальному році 

Відповідно до  ст. 9 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» та відповідно до  Програми  предмета “Захист Вітчизни” (Харків: 

«Ранок»-2010) здійснювалося вивчення предмета у школі упродовж 2016-2017 

навчального року. 

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного 

стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями: 

- основи військової справи та військово-патріотичне виховання; 

- основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях; 

- основи медичних знань, надання першої допомоги. 

 Відповідно до Типового навчального плану, вивчення предмета у 2016-2017 

навчальному році здійснювалося - 2 години на тиждень. Кількість годин на 

вивчення предмета збільшена за рахунок варіативної частини навчального плану, 

що в свою чергу надало можливість поширення і поглиблення змісту тем, що 

вивчалися.  

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводилося окремо для юнаків та 

дівчат (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 

09.10.2002  № 1/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), 

груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх 

типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). 

Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни». 

Предмет викладався протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах під час 

навчального року та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-

оздоровчому закладі). Навчально-польові заняття (збори) проводилися з метою 

практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці 

навчального року (25-27.04.2017 року). Протягом 3 днів юнаки вдосконалювали 

практичні навички  з  стройової, вогневої, тактичної та прикладної-фізичної  

підготовки, а дівчата на практичних заняттях відпрацьовували  навички надання 

першої  медичної допомоги. 

    Учні  навчились діям солдата у бою у складі мотострілкового взводу, діям у 

наступі, похідному і бойовому порядку мотострілкового взводу та його дії під час 



маршу та переходу до наступу, висуванню на рубіж атаки, атаці з подоланням  

перешкод, знищенню противника на передньому краї, подоланню ділянки 

місцевості з радіоактивним зараженням, діям солдата в обороні, заняттям вогневої 

позиції, її обладнанню та маскуванню. 

     Заняття проводилися з використання ТНЗ, стройового майданчика, смуги 

перешкод, спортивного залу, спортивного майданчика. В позакласний час з 

учнями переглядалися військово-патріотичні кінофільми, організовувалися 

зустрічі з демобілізованими військовими минулорічними випускниками, зустріч із 

жителями села Поляни, учасниками антитерористичної операції. Проводилися 

змагання по військово-прикладним видам спорту, проведено змагання з військово-

патріотичного багатоборства.   Навчально - польові збори та практичні заняття з 

основ медичних знань пройшли  20 юнаків і 16 дівчат. 

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи 

цивільного захисту» було передбачено під час проведення Дня цивільного 

захисту. 

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснювалося 

відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти» затверджених наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту від 13.04.2011  № 329 та  зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11.05.2011 за № 556/19304. При оцінюванні навчальних досягнень з 

предмета  «Захист Вітчизни» вчителем оцінюється: якість знань, умінь та навичок 

учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи 

подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень 

індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовані всі 

індивідуальні нормативи. 

Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки були 

враховані деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних 

випадків: 

1. Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на 

момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан 

здоров’я. 

2. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю. 

3. Проведення розминки. 

При здачі заліків та нормативів також ураховувалися фізіологічні особливості та 

релігійні погляди учнів.  

Аналіз стану засвоєння предмету «Захист Вітчизни» наступний: 

всього вивчало премет «Захист Вітчизни»:     

10 клас -  23 чол., з них   юнаків  11, дівчат 12           

11 клас - 26 чол., з них   юнаків  14, дівчат 12. 

Рівні підготовки учнів 10 класу:  високий  2, достатній  10,  середній 10, низький 1, 

не атестований 0. 

Рівні підготовки учнів 11 класу:  високий 1, достатній 9,  середній 15, низький 1, 

не атестований  0. Навчально-польові збори пройшли 26 учнів. 



На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою 

підтримувалися на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних 

Сил України.  
У  2016-2017  навчальному році  предмет  «Захист  Вітчизни»  викладали 

вчителі: Кардаш В.А., Федчик Н.Ф.  Навчальний процес організовано у 

відповідності з вимогами нормативних документів МО України, управління 

освіти, молоді та спорту Березнівської райдержадміністрації. Застосовувалися 

основні методи навчання: викладення нового матеріалу, закріплення, перевірка, 

тренування, контроль вивченого матеріалу. Методична підготовка вчителів на 

високому рівні. Вчителі мають вищу освіту з предмета. Регулярно відвідують 

курси підвищення кваліфікації при Рівненському ОІППО. Кардаш В.А. - керівник 

районного семінару вчителів Захисту Вітчизни. Виконавча дисципліна вчителів на 

належному рівні. Документація ведеться систематично. 

Навчальна програма виконана повністю у відповідності до виділених годин 

для вивчення курсу Захист Вітчизни.  

З метою практичного закріплення   рівня знань, умінь та навичок учнів 11 

класу із стрільби, 18 квітня 2017 року на базі Рівненського загальновійськового 

полігону  учні, які  вивчали  основи  військової  справи, взяли  участь у вогневих 

тренуваннях і стрільбах. 

Відповідно до річного плану у школі велася виховна робота, проводились 

військово-патріотичні заходи: 

• військово – спортивне свято з нагоди закінчення вивчення  предмета “Захист 

Вітчизни”; 

• місячник військово-патріотичного виховання до Дня Збройних Сил України;  

• до дня Захисника Вітчизни,  дня визволення України від німецько-

фашистських загарбників, тощо. Протягом року працював гурток: Влучний 

стрілок. 

Стан матеріально-технічної бази. Школа має: 

1. Військовий кабінет 

2. Стройовий плац 

3. Місце для вивчення обов’язків днювального 

Забезпеченість табельним майном згідно з додатком: 

1. Артилерійське спорядження: 

1.1. Автомат Калашникова 7,62                        відсутній 

1.2. 7,62 патрони навчальні                              30 шт 

1.3. 5,6 малокаліберні гвинтівки                      відсутні 

1.4. Ручні гранати                                              відсутні 

1.5. Магазини до АК 7,62                                 1 шт   

1.6. Пневматична  гвинтівка                            2  шт    

2. Засоби інженерного спорядження:       відсутні 

3. Засоби хімічного захисту: 

3.1.  Загально-військові протигази ГП-5            55   шт 

3.2. Респіратори                                                    1   шт            

3.3. ЗЗК                                                                  1   к-т 



3.4. Перчатки захисні                                           2   пари 

3.5. Рентгенометр ДП-5А                                     3   к-т    

3.6. Елементи живлення                                       відсутні. 

4. Медичні засоби 

4.1. Сумки санітарні                                                           відсутні 

5. Навчальні посібники: 

5.1. Бойовий Статут                                                         1 шт (електронний варіант) 

5.2. Посібник Тактична підготовка                                1 шт ( ел. вар.) 

5.3. Стройовий Статут                                                     1 шт  (ел. вар.) 

5.4. Статут внутрішньої служби                                     1 шт  (ел. вар.) 

5.5. Статут гарнізонної та караульної служби              1 шт  (ел. вар.) 

5.6. Дисциплінарний Статут                                           1 шт  (ел. вар.) 

5.7. Підручник Захист Вітчизни                                     16  шт 

5.8. Положення про Захист Вітчизни                             1 шт  (ел.вар.) 

5.9. Навчальний посібник по військовій топографії                           1шт 

5.10.  Навчальний посібник по медико-санітарній підготовці             1шт 

5.11. Плакат АК 7,62                                                          1 комплект 

5.12. Плакат ручні гранати                                                1  шт 

6. ТЗН: 

6.1. Телевізор   Сатурн (плазма)                     1 к-т (тимчасове  користування) 

6.2. Презентації                                                 1 комплект (тематичний з розділів) 

6.3. Література з військово-патріотичного  виховання   

6.4. Макети АК                                                 3   шт 

6.5. Компас Адріанова                                     1   шт 

7. Додаткове обладнання та МТЗ: 

7.1. Протигази дитячі                                        2   шт 

7.2. Плакати по ЦО                                           1 комплект 

7.3. Ножиці                                                        1   шт  

Висновок: 

Стан викладання предмету Захист Вітчизни в цілому відповідає вимогам 

Положенню та програмі Захист Вітчизни і оцінюється добре. 

Пропозиції: 

1. Більш якісно підійти до підготовки для проведення гри на місцевості. 

2. Клопотати про поповнення навчальної зброї. 

3. Клопотати про оновлення матеріально-технічного забезпечення та 

артилерійського спорядження. 

 

Заступник директора з навчально – виховної роботи Петрик Н.Л. 

 

  

 

 

 



                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                            Наказ по школі 

                                                                             16.05.2017 року № _____ 

Результати   

навчальних досягнень учнів 11 класу  

з предмета «Захист Вітчизни» за 2016-2017 навчальний рік 
№ 

за/п 

Прізвище, ім’я та по батькові учня Оцінка за рік Примітка 

1 Галагуз Галина Миколаївна 7  

2 Гончар Марія Михайлівна 3  

3 Гречка Сергій Вікторович 8  

4 Ковалевич Роман Володимирович 5  

5 Ковбар Анжела Валентинівна 9  

6 Ковбар Василь Вікторович 5  

7 Нисинець Наталія Анатоліївна 5  

8 Ничипорук Надія Олександрівна 6  

9 Огордник Андрій Олександрович 7  

10 Сичик Дмитрій Сергійович 8  

11 Сичик Марія Олександрівна 8  

12 Сичик Юлія Юріївна 7  

13 Стельмах Микола Миколайович 6  

14 Ющук Валерія Валентинівна 8  

15 Ковалевич Тарас Валерійович 5  

16 Коваль Олександр Віталійович 6  

17 Котик Сергій Анатолійович 6  

18 Кузяк Іван Володимирович 6  

19 Лопачук Юрій Володимирович 6  

20 Нечипорук Марія Вікторівна 5  

21 Петрик Олена Василівна 5  

22 Постоєв Михайло Олегович 5  

23 Самойлюк Наталія Валеріївна 10  

24 Ясковець Надія Петрівна 4  

25 Удодик Михайло Вікторович  5  

26 Холод Іван Васильович 7  

Вчителі предмету «Захист  Вітчизни»: 

  с.-лт.  Кардаш В.А. 

  Федчик Н.Ф. 

 

                                             

 

ЗВІТ 

про  вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 

 Полянській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

2017-2018 навчальний рік 

 

І. Аналіз стану засвоєння предмету Захист Вітчизни. 

Всього вивчало премет «Захист Вітчизни»:     

10 клас – 26  чол., з них   юнаків 17  , дівчат   9           



11 клас – 23 чол., з них   юнаків _11  , дівчат  12 

Рівні підготовки учнів 11 класу:  високий - 4, достатній - 11,  

середній - 5, низький - 2 , не атестований - 0, звільнений – 1. 

Навчально-польові збори пройшли 23   учні. 

Оціночна відомість додається. 

 

ІІ Стан матеріально-технічної бази 

Загальноосвітній навчальний заклад має: 

1. Військовий кабінет ( у наявності ) 

2. Кімнату для зберігання зброї і боєприпасів (відсутня), сейф 

3. Стрілецький тир  (відсутній) 

4. Стройовий плац    ( у наявності ) 

5. Місце для чищення та змащення зброї  (відсутнє) 

6. Місце для вивчення обов’язків чатового  ( у наявності ) 

7. Місце для вивчення обов’язків днювального ( у наявності ) 

8. Музей бойової слави  ( стенди ) 

9. Клас ЦО ( стенди ) 

10. Містечко по тактичній підготовці  ( частково обустроєно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ  Забезпеченість табельним майном згідно з додатком 

Забезпеченість табельним майном згідно з додатком: 

8. Артилерійське спорядження: 

8.1. Автомат Калашникова 7,62                        відсутній 

8.2. 7,62 патрони навчальні                              30 шт 

8.3. 5,6 малокаліберні гвинтівки                      відсутні 

8.4. Ручні гранати                                              відсутні 

8.5. Магазини до АК 7,62                                 відсутній 



8.6. Пневматична  гвинтівка                            2  шт    

9. Засоби інженерного спорядження:       6 шт  лопата мала саперна 

10. Засоби хімічного захисту: 

10.1.  Загально-військові протигази ГП-5            45   шт 

10.2. Респіратори                                                    1   шт            

10.3. ЗЗК                                                                  1   к-т 

10.4. Перчатки захисні                                           2   пари 

10.5. Рентгенометр ДП-5А                                     3   к-т    

10.6. Елементи живлення                                       відсутні. 

11. Медичні засоби 

11.1. Сумки санітарні                                                           відсутні 

12. Навчальні посібники: 

12.1. Бойовий Статут                                                1 шт (електронний варіант) 

12.2. Посібник Тактична підготовка                                1 шт ( ел. вар.) 

12.3. Стройовий Статут                                                     1 шт  (ел. вар.) 

12.4. Статут внутрішньої служби                                     1 шт  (ел. вар.) 

12.5. Статут гарнізонної та караульної служби              1 шт  (ел. вар.) 

12.6. Дисциплінарний Статут                                           1 шт  (ел. вар.) 

12.7. Підручник Захист Вітчизни                                     16  шт 

12.8. Положення про Захист Вітчизни                             1 шт  (ел.вар.) 

12.9. Навчальний посібник по військовій топографії                  1шт (ел. вар.) 

12.10.  Навчальний посібник по медико-санітарній підготовці     1шт (ел. вар.) 

12.11. Плакат АК 7,62                                                          1 комплект 

12.12. Плакат ручні гранати                                                1  шт 

13. ТЗН: 

13.1. Телевізор   Сатурн (плазма)                      (тимчасове користування) 

13.2. Презентації                                    1 комплект (тематичний з розділів) 

13.3. Література з військово-патріотичного  виховання   

13.4. Макети АК                                                 3   шт 

13.5. Компас Адріанова                                     1   шт 

14. Додаткове обладнання та МТЗ: 

14.1. Протигази дитячі                                        2   шт 

14.2. Плакати по ЦО                                           1 комплект 

14.3. Ножиці                                                        1   шт 

 

 

 

 

 

 

 

IV  Організація навчального процесу: 

1. Навчальний процес організовано у відповідності з вимогами нормативних 

документів МО України, управління освіти , молоді та спорту 

райдержадміністрації.  Застосовувалися основні методи навчання: викладення 



нового матеріалу, закріплення, перевірка, тренування, контроль вивченого 

матеріалу. Навчальна програма виконана повністю у відповідності до виділених 

годин для вивчення курсу Захист Вітчизни з розрахунку по 2  години на 

навчальний рік 

2. Регулярно відвідувалися заняття адміністрацією школи. Раз на рік  

проводиться педагогічна рада про стан викладання предмету Захист Вітчизни. 

3. Методична підготовка вчителя Захист Вітчизни на достатньому рівні. 

Вчитель Має вищу освіту з предмету. Регулярно відвідує курси підвищення 

кваліфікації при Рівненському ОІППО, районних семінарах-практикумах вчителів 

Захисту Вітчизни. 

4. Виконавча дисципліна вчителя на високому рівні. Документація ведеться 

систематично. 

5. Протягом навчального  року проводилася  робота по здобуттю навичок 

військової ввічливості, покращенню зовнішнього вигляду, дотриманням учнями 

вимог стройового Статуту. 

    6.  З метою практичного закріплення   рівня знань, умінь та навичок учнів 11 

класу із стрільби, 23 квітня 2018 року на базі Рівненського загальновійськового 

полігону  учні, які  вивчали  основи  військової  справи, взяли  участь у вогневих 

тренуваннях і стрільбах. 

Відповідно до річного плану у школі велася виховна робота, проводились 

військово-патріотичні заходи: 

       військово – спортивне свято з нагоди закінчення вивчення  предмета “Захист 

Вітчизни”; 

      місячник військово-патріотичного виховання до Дня Збройних Сил України;  

     до дня Захисника Вітчизни,  дня визволення України від німецько-фашистських 

загарбників, тощо. 

   участь у Районному етапі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») 

Протягом року працював гурток: Влучний стрілок. 

    7.  Всі плануючі документи по військово-патріотичному вихованню 

відпрацьовані в повному обсязі.     

 

Висновок: 

Стан викладання предмету Захист Вітчизни в цілому відповідає вимогам 

Положенню та програмі Захист Вітчизни і оцінюється добре. 

Пропозиції: 

4. Більш якісно підійти до підготовки для проведення занять на місцевості. 

5. Клопотати про поповнення навчальної зброї  та   обладнання. 

6. Клопотати про оновлення матеріально-технічного забезпечення та 

артилерійського спорядження. 

 

Директор школи                                            ________     М.Огородник 

 М.П. 
 

 

 



 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                            Наказ по школі 

                                                                             14.05.2018 року № 56 

Результати   

навчальних досягнень учнів 11 класу  

з предмета «Захист Вітчизни» за 2017 - 2018 навчальний рік 
 

№ 

за/п 

Прізвище, ім’я та по батькові учня Оцінка за рік Примітка 

1 Галагуз Вікторія  Вікторівна 11  

2 Гурин Володимир Сергійович 7  

3 Даншевська Вікторія Вячеславівна  5  

4 Ковбар Сергій Вікторович   5  

5 Майструк Павло Васильович  7  

6 Нисинець Павло Васильович 7  

7 Нисинець  Тетяна Анатоліївна 8  

8 Ничипорук  Олександр Миколайович 2  

9 Ничипорук  Тетяна Миколаївна 10  

10 Онищук Василь Васильович 2  

11 Онищук  Давид Григорович 7  

12 Онищук Наталія Ленідівна 5  

13 Онищук  Софія Миколаївна 8  

14 Онищук  Юлія  Русланівна  4  

15 Радько Олеся  Володимирівна 10  

16 Сидорчук Анастасія Сергіївна 9  

17 Сичик  Павло Олександрович 10  

18 Стельмах Дмитро Віталійович 6  

19 Стельмах  Олександр Олександрович 7  

20 Удодик Таміла Олександрівна 8  

21 Холод Андрій Васильович звільнений  

22 Ясковець Ольга  Петрівна 7  

23 Яценко Катерина  Сергіївна 9  

    

    

    

ЗВІТ 

про  вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 

 Полянській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

2017-2018 навчальний рік 



 

І. Аналіз стану засвоєння предмету Захист Вітчизни. 

Всього вивчало премет «Захист Вітчизни»:     

10 клас – 26  чол., з них   юнаків 17  , дівчат   9           

11 клас – 23 чол., з них   юнаків _11  , дівчат  12 

Рівні підготовки учнів 11 класу:  високий - 4, достатній - 11,  

середній - 5, низький - 2 , не атестований - 0, звільнений – 1. 

Навчально-польові збори пройшли 23   учні. 

Оціночна відомість додається. 

 

ІІ Стан матеріально-технічної бази 

Загальноосвітній навчальний заклад має: 

11. Військовий кабінет ( у наявності ) 

12. Кімнату для зберігання зброї і боєприпасів (відсутня), сейф 

13. Стрілецький тир  (відсутній) 

14. Стройовий плац    ( у наявності ) 

15. Місце для чищення та змащення зброї  (відсутнє) 

16. Місце для вивчення обов’язків чатового  ( у наявності ) 

17. Місце для вивчення обов’язків днювального ( у наявності ) 

18. Музей бойової слави  ( стенди ) 

19. Клас ЦО ( стенди ) 

20. Містечко по тактичній підготовці  ( частково обустроєно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ  Забезпеченість табельним майном згідно з додатком 

Забезпеченість табельним майном згідно з додатком: 

15. Артилерійське спорядження: 

15.1. Автомат Калашникова 7,62                        відсутній 



15.2. 7,62 патрони навчальні                              30 шт 

15.3. 5,6 малокаліберні гвинтівки                      відсутні 

15.4. Ручні гранати                                              відсутні 

15.5. Магазини до АК 7,62                                 відсутній 

15.6. Пневматична  гвинтівка                            2  шт    

16. Засоби інженерного спорядження:       6 шт  лопата мала саперна 

17. Засоби хімічного захисту: 

17.1.  Загально-військові протигази ГП-5            45   шт 

17.2. Респіратори                                                    1   шт            

17.3. ЗЗК                                                                  1   к-т 

17.4. Перчатки захисні                                           2   пари 

17.5. Рентгенометр ДП-5А                                     3   к-т    

17.6. Елементи живлення                                       відсутні. 

18. Медичні засоби 

18.1. Сумки санітарні                                                           відсутні 

19. Навчальні посібники: 

19.1. Бойовий Статут                                                1 шт (електронний варіант) 

19.2. Посібник Тактична підготовка                                1 шт ( ел. вар.) 

19.3. Стройовий Статут                                                     1 шт  (ел. вар.) 

19.4. Статут внутрішньої служби                                     1 шт  (ел. вар.) 

19.5. Статут гарнізонної та караульної служби              1 шт  (ел. вар.) 

19.6. Дисциплінарний Статут                                           1 шт  (ел. вар.) 

19.7. Підручник Захист Вітчизни                                     16  шт 

19.8. Положення про Захист Вітчизни                             1 шт  (ел.вар.) 

19.9. Навчальний посібник по військовій топографії                  1шт (ел. вар.) 

19.10.  Навчальний посібник по медико-санітарній підготовці     1шт (ел. вар.) 

19.11. Плакат АК 7,62                                                          1 комплект 

19.12. Плакат ручні гранати                                                1  шт 

20. ТЗН: 

20.1. Телевізор   Сатурн (плазма)                      (тимчасове користування) 

20.2. Презентації                                    1 комплект (тематичний з розділів) 

20.3. Література з військово-патріотичного  виховання   

20.4. Макети АК                                                 3   шт 

20.5. Компас Адріанова                                     1   шт 

21. Додаткове обладнання та МТЗ: 

21.1. Протигази дитячі                                        2   шт 

21.2. Плакати по ЦО                                           1 комплект 

21.3. Ножиці                                                        1   шт 

 

 

 

 

 

 

 



IV  Організація навчального процесу: 

6. Навчальний процес організовано у відповідності з вимогами нормативних 

документів МО України, управління освіти , молоді та спорту 

райдержадміністрації.  Застосовувалися основні методи навчання: викладення 

нового матеріалу, закріплення, перевірка, тренування, контроль вивченого 

матеріалу. Навчальна програма виконана повністю у відповідності до виділених 

годин для вивчення курсу Захист Вітчизни з розрахунку по 2  години на 

навчальний рік 

7. Регулярно відвідувалися заняття адміністрацією школи. Раз на рік  

проводиться педагогічна рада про стан викладання предмету Захист Вітчизни. 

8. Методична підготовка вчителя Захист Вітчизни на достатньому рівні. 

Вчитель Має вищу освіту з предмету. Регулярно відвідує курси підвищення 

кваліфікації при Рівненському ОІППО, районних семінарах-практикумах вчителів 

Захисту Вітчизни. 

9. Виконавча дисципліна вчителя на високому рівні. Документація ведеться 

систематично. 

10. Протягом навчального  року проводилася  робота по здобуттю навичок 

військової ввічливості, покращенню зовнішнього вигляду, дотриманням учнями 

вимог стройового Статуту. 

    6.  З метою практичного закріплення   рівня знань, умінь та навичок учнів 11 

класу із стрільби, 23 квітня 2018 року на базі Рівненського загальновійськового 

полігону  учні, які  вивчали  основи  військової  справи, взяли  участь у вогневих 

тренуваннях і стрільбах. 

Відповідно до річного плану у школі велася виховна робота, проводились 

військово-патріотичні заходи: 

       військово – спортивне свято з нагоди закінчення вивчення  предмета “Захист 

Вітчизни”; 

      місячник військово-патріотичного виховання до Дня Збройних Сил України;  

     до дня Захисника Вітчизни,  дня визволення України від німецько-фашистських 

загарбників, тощо. 

   участь у Районному етапі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») 

Протягом року працював гурток: Влучний стрілок. 

    7.  Всі плануючі документи по військово-патріотичному вихованню 

відпрацьовані в повному обсязі.     

 

Висновок: 

Стан викладання предмету Захист Вітчизни в цілому відповідає вимогам 

Положенню та програмі Захист Вітчизни і оцінюється добре. 

Пропозиції: 

7. Більш якісно підійти до підготовки для проведення занять на місцевості. 

8. Клопотати про поповнення навчальної зброї  та   обладнання. 

9. Клопотати про оновлення матеріально-технічного забезпечення та 

артилерійського спорядження. 

 

Директор школи                                            ________     М.Огородник 



 М.П. 
 

 

 

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                            Наказ по школі 

                                                                             14.05.2018 року № 56 

Результати   

навчальних досягнень учнів 11 класу  

з предмета «Захист Вітчизни» за 2017 - 2018 навчальний рік 
 

№ 

за/п 

Прізвище, ім’я та по батькові учня Оцінка за рік Примітка 

1 Галагуз Вікторія  Вікторівна 11  

2 Гурин Володимир Сергійович 7  

3 Даншевська Вікторія Вячеславівна  5  

4 Ковбар Сергій Вікторович   5  

5 Майструк Павло Васильович  7  

6 Нисинець Павло Васильович 7  

7 Нисинець  Тетяна Анатоліївна 8  

8 Ничипорук  Олександр Миколайович 2  

9 Ничипорук  Тетяна Миколаївна 10  

10 Онищук Василь Васильович 2  

11 Онищук  Давид Григорович 7  

12 Онищук Наталія Ленідівна 5  

13 Онищук  Софія Миколаївна 8  

14 Онищук  Юлія  Русланівна  4  

15 Радько Олеся  Володимирівна 10  

16 Сидорчук Анастасія Сергіївна 9  

17 Сичик  Павло Олександрович 10  

18 Стельмах Дмитро Віталійович 6  

19 Стельмах  Олександр Олександрович 7  

20 Удодик Таміла Олександрівна 8  

21 Холод Андрій Васильович звільнений  

22 Ясковець Ольга  Петрівна 7  

23 Яценко Катерина  Сергіївна 9  

    

    

    



 

 

 


