
 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

БЕРЕЗНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

Рівненської області 

ПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

01.09.2017                                                                                            № __ 

 с. Поляни  

Про вивчення  предмета  

Захист Вітчизни у 10-11 класах 

у 2017-2018 навчальному році 

 

         На  виконання 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», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про оголошення 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770», 

відповідно до  Програми  предмета “Захист Вітчизни” (Харків: «Ранок»-

2010), листа  Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року №1/9-

315 «Про структуру 2017/2018 навчального  року та навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів», відповідно до Концепції національно 

– патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641 та з метою підвищення 

рівня підготовки учнів-юнаків до служби у Збройних силах України, 

приведення викладання предмету “Захист Вітчизни”, навчально-матеріальної 

бази, військово-патріотичного виховання учнів школи до сучасних вимог  

 

НАКАЗУЮ: 

1.   Забезпечити  вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 10-х та 11 класах  у 

2017- 2018 навчальному році по 2 години на тиждень за рахунок  варіативної 

складової  навчального  плану. 

 

2. Вчителю предмета «Захист Вітчизни» Кардашу  В.А., вчителю предмета 

«Основи медико-санітарної підготовки»Федчик Н.Ф.: 

2.1. Викладання  предмета «Захист Вітчизни»  у 2017-2018 навчальному році 

організувати  та проводити відповідно до діючих нормативних документів.   

 



2.2.  Навчально - польові заняття з учнями - юнаками  та практичні заняття з 

медико-санітарної підготовки з дівчатами 11 класу провести  у кількості 18 

годин на рік у травні 2018 року.    

 

2.3. Забезпечити вивчення усіма учнями 10-11-х класів правил техніки 

безпеки на заняттях з предмета та  прийняття заліків. 

                                                                           До 01.10.2017  

2.4. Вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 11 класі закінчити проведенням 

військово-спортивного свята (відповідно до  Програми  предмета «Захист 

Вітчизни»). 

                                                                           Травень, 2018 

3. Підсумки вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2017-2018 навчальному 

році узагальнити наказом по школі. 

Травень, 2018 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 


