
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

12.05.2016                                  смт Нова Водолага                                        № 98   

 Про підготовку та проведення 

 військово-спортивного свята  

з нагоди закінчення занять  

з предмета «Захист Вітчизни» 

 

 На виконання Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про 

Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді» (зі 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 оголошення постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження положень про 

допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних 

спеціальностей» (зі змінами) та наказу по закладу від 25.03.2016 № 64 «Про 

проведення навчально-польових занять з учнями 11-го класу в 2015/2016 

навчальному році» 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 20 травня 2016 року військово-спортивне свято для учнів 10-11-х 

класів з нагоди закінчення занять з предмета «Захист Вітчизни» в 11-ому класі 

відповідно до плану-сценарію (додаток). 

2. Для управління підготовкою до проведення свята призначити організаційний 

комітет у складі: 
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- Черниш І.В., голова комітету, заступник директора з виховної роботи; 

- Романов С.О., викладач предмета «Захист Вітчизни», класний керівник 11-го 

класу; 

- Скляр В.В., учитель фізичної культури; 

- Руденко О.Я., викладач предмета «Захист Вітчизни». 

3. Голові оргкомітету Черниш І.В., викладачу предмета «Захист Вітчизни» 

Романову С.О.: 

3.1. Розробити програму та визначити умови проведення змагань за розділами 

програми предмета «Захист Вітчизни» і фізичної культури. 

До 19.05.2016 

3.2. Підготувати місце для проведення змагань. 

До 20.05.2016 

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

навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. 

 

 

Директор          С.Ю.Єрмаков 

Матюшенко 
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З наказом від 12.05.2016 № 98 ознайомлені: 

Калашник Л.Б._______ 

Черниш І.В._________ 

Романов С.О.________ 

Скляр В.В._________ 

Руденко О.Я._________ 
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                                                                                       Додаток до наказу  

                                                                                      КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                                                      від 12.05.2016 № 98 

 

ПЛАН-СЦЕНАРІЙ 

проведення 20.05.2016 військово-спортивного свята з нагоди закінчення  

вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 11-ому класі 

№ 

з/п 

Заходи Учасники Місце 

проведення 

Відповідальні 

1 Шикування учнів закладу Учні 10-11-х 

класів 

Спортивний 

майданчик 

Романов С.О. 

2 Прийняття рапорту про готовність до 

проведення свята 

Учні 10-11-х 

класів 

Спортивний 

майданчик 

Єрмаков С.Ю. 

3 Ознайомлення учнів з планом 

проведення військово-спортивного 

свята з нагоди закінчення вивчення 

предмета «Захист Вітчизни» 

Учні 10-11-х 

класів 

Спортивний 

майданчик 

Єрмаков С.Ю. 

Черниш І.В. 

4 Комбінована воєнізована естафета з 

цивільного захисту і вогневої 

підготовки: 

- по команді «Вперед» зробити 

згинання і розгинання рук (з упору 

лежачи) по 5 разів; 

- проповзти по-пластунські 10 м; 

- зібрати і одягти протигаз; 

- пробігти 100 м у протигазі; 

- метнути гранати в ціль; 

- зняти протигаз і скласти його у 

походне положення; 

- підтягнутися на перекладині; 

- біг з перешкодами (колеса) 

Учні 10-11-х 

класів 

Спортивний 

майданчик 

Єрмаков С.Ю. 

Черниш І.В. 

5 Шикування учнів, підведення 

підсумків та нагородження учнів, що 

працювали особливо ефективно 

Учні 10-11-х 

класів 

Спортивний 

майданчик 

Єрмаков С.Ю. 

Романов С.О. 

 

 

Директор         С.Ю.Єрмаков 


