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НАКАЗ 

 

03.09. 2018                                                      м. Ковель                                                            № 148 

 

Про організацію і проведення вивчення  

предмета «Захист Вітчизни» у 2018/2019 н.р. 

 

Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 24.10.2005 р. №1/9 – 589 та Положення 

про допризовну підготовку молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. З 03.09.2018 року почати вивчення предмета «Захист Вітчизни» з учнями 10,11 класів. 

2. Викладачу предмета «Захист Вітчизни» Гаврилюку М.Я. до початку навчального року 

розробити потижневий план вивчення розділів і тем програми «Захист Вітчизни» відповідно 

уточнених акцентів у формулюванні мети та завдань предмета. При вивченні предмета учні 

мають набути знань, практичних вмінь і навичок, необхідних у природних, техногенних та 

соціальних умовах, які постійно змінюються. Особливу увагу звернути на інформування учнів 

з питань євроінтеграції України та основ Міжнародного гуманітарного права і дати директору 

на затвердження.   

                Закінчити вивчення програми до 01.05.2019 року. 

3. До 01.10.2018 р. з учнями вивчити правила техніки безпеки  на заняттях предмета «Захист 

Вітчизни» і прийняти від них залік під підпис. 

4. На заняттях класи перейменувати групами і призначити командирів груп: 

- 1 група, 10-А клас –  Муравець Станіслав;  

- 2 група, 10-Б клас - Микийчук Роман;  

- 3 група 11-А клас – Ганяк Владислав;  

- 4 група – 11-Б клас - Гордун Михайло. 

5. З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів провести навчально-

польові збори з учнями 11-их класів у квітні 2018 року. 

6. Стрільбу бойовими патронами з АКМ провести у період польових зборів. 

7. Заняття по медико-санітарній підготовці з ученицями 10, 11-их класів проводить Бєлах А.О. 

Практичні заняття провести на базі МТО в період навчально-польових зборів. 

8. Викладачу предмета «Захист Вітчизни» Гаврилюку М.Я., вчителям фізкультури, медико-

санітарної підготовки на всіх заняттях вимагати від учнів чіткого виконання статуту 

Внутрішньої служби, стройового статуту ЗСУ. 
9. День ЦЗ провести в квітні 2019 р. із залученням всіх учнів і постійного контингенту школи. 

10. Відповідальність за облік, зберігання і використання навчальної зброї, пневматичних 

гвинтівок покласти на викладача  предмета «Захист Вітчизни» Гаврилюка М.Я. 

11. Викладачу предмета «Захист Вітчизни» подавати проекти наказів з проведення стрільб на 

затвердження напередодні дня стрільб з обов’язковим проведенням для учнів інструктажів з 

техніки безпеки із фіксацією  в журналі та підтвердженням особистими підписами учнів. 

12. Створити і організувати роботу військово-технічних і спортивних гуртків: стрілецький гурток 

– «Юний стрілець», «Майбутній воїн». 

13. Контроль за викладанням предмета покласти на заступника директора з НВР Дудчика Л.С. 
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Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                               Г.О.Сидорук 

 

 

З наказом ознайомлені:        

 

________      ________   М.Я. Гаврилюк 
   (дата)                               (підпис) 
 

___________      _________      Л.С. Дудчик 
       (дата)                               (підпис 


