КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАКАЗ
смт Нова Водолага

28.08.2014

№ 194

Про вивчення предмета
“Захист Вітчизни” у 2015/2016
навчальному році
На виконання Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 “Про
Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання
молоді”( із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 №
1770 “Про положення про допризовну підготовку”, Закону України “Про
військовий обов’язок і військову службу”, наказу Міністерства освіти і науки
України

від 27.12.2000 № 625 “Про

Міністрів України

оголошення постанови Кабінету

від 30.11.2000 № 1770 “Про затвердження положень про

допризовник підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних
спеціальностей” (із змінами)

з метою формування в учнів 10-11-х класів

життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни та
системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову
частину патріотичного виховання у 2015/2016 навчальному році
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б.:
1.1. Забезпечити з 01.09.2014 року проведення викладання предмета “Захист
Вітчизни” відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834(зі змінами):
- по 2 години

на тиждень (1,5 години за інваріантною + 0,5 години за

варіативною складовою робочого навчального плану на 2015/2016 навчальний
рік).
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1.2. Забезпечити викладання курсу “Основи медичних знань” паралельно з
викладанням предмета “Захист Вітчизни.
З 01.09.2015
2. Викладачу предмета “Захист Вітчизни”, старшому лейтенанту запасу
Романову С.О.:
2.1. Скласти і передати на затвердження до Нововодолазького-Кегичівського
райвійськкомату календарно-тематичний план виконання програм у 10-11-х
класах;
До 10.09.2015
2.2. Провести з учнями 10-11-х класів інструктаж з безпеки життєдіяльності
під час проведення стрільб з пневматичної зброї і поводження з макетами мін
і гранат.
До 10.09.2015
2.3. На заняттях

класи називати відділеннями. Командирами відділень

призначити: 10 клас –Помазан Владислав, 11 клас- Клименка Миколу.
2.4. Встановити форму одягу:
- на заняттях з предмета “Захист Вітчизни” - шкільну;
- на практичних заняттях у полі — спортивну, темного кольору з головним
убором відповідно сезону;
- екіпірування учнів під час проведення навчально-польових зборів : макет
автомата, протигазу, мала піхотна лопатка, макет гранат, прапорці.
2.5. Навчально-польові збори з учнями 11-го класу провести до 27 травня 2016
року на навчально-матеріальній базі закладу.
3. Відповідальним за облік та збереження пнемогвинтівки та набоїв до неї
призначити викладача предмета “Захист Вітчизни” Романова С.О.
З 01.09.2015
4. Призначити викладачем курсу "Основи медичних знань" Руденко О.Я.,
медичну сестру запасу ЦЗ (посвідчення № 563 від 17.06.1982 року).
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5. Призначити раду військо-патріотичного виховання на чолі із заступником
директора з виховної роботи Черниш І.В.
Членами ради призначити: Романова С.О., вчителя

предмета “Захист

Вітчизни” та класного керівника 11-го класу, Щербак І.Б., класного керівника
10-го класу.
З 01.09.2015
6. Заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В.:
6.1. Військове патріотичне виховання планувати
особливостей та

проводити

з урахуванням виховних

як організований і безперебійний процес

педагогічного впливу на волю, психіку та фізичний розвиток учнів із метою
виробки норм поведінки, військо-професійної підготовки до служби в
Збройних силах України та інших військових формувань.
Упродовж року
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор
Калашник Л.Б.
Буклей

З наказом від 28.08.2015 № 194 ознайомлені:
Калашник Л.Б.______
Романов С.О.________
Руденко О.Я._______
Черниш І.В.________
Щербак І.Б._________
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