
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС»  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

  

НАКАЗ 
 

21.02.2019        смт Нова Водолага                                    № 41 

 

Про стан навчання 

предмета “Захист Вітчизни” 
 

 Відповідно до плану роботи  закладу та графіку  внутрішнього контролю 

на 2018/2019  навчальний рік  адміністрацією закладу з 18.01.2019 по 

18.02.2019 вивчався  стан  навчання  предмета «Захист Вітчизни». 

 У процесі вивчення стану навчання предмета «Захист  Вітчизни» було 

відвідано14 уроків, вивчено документацію та стан матеріально-технічного 

забезпечення. 

 Аналіз стану навчання предмета «Захист  Вітчизни» підтверджує, що 

вимоги Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову 

службу», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про 

концепцію  допризовної  підготовки і військово-патріотичного  виховання  

молоді» (зі змінами), 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» (із змінами) у  

2018/2019 навчальному році в основному виконуються. 

 Романов С.О. та Руденко О.Я. як викладач предмета «Захист Вітчизни» 

знають та розуміють основні вимоги навчальної програми, керівної 

документації з питань  підготовки молоді  до служби у Збройних Силах 

України, частково забезпечені методичною літературою. Велику допомогу 

вчителям надає використання  Інтернет-ресурсів: Сергій Олександрович та 

Олена Яківна постійно  займаються самоосвітою  з даного питання. 

 Під час проведення занять належна увага приділяється підготовці учнів 

до захисту Вітчизни, поясненню прав і обов’язків громадян України щодо 

захисту її незалежності та територіальної  цілісності, професійній орієнтації 
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молоді, підготовці до служби у Збройних Силах України . На всіх уроках і 

позакласних заняттях простежується чітка робота з психологічної підготовки до 

військової служби  та  захисту Батьківщини. 

100% юнаків 10-11-х класів уміють виконувати стройові команди, 

рухатися  стройовими і похідними кроками, здійснювати повороти на місці та 

під час руху, виходити зі строю та повертатися в нього, підходити  до 

начальника та відходити від нього, виконувати стройові  прийоми зі  зброєю. 

 Здійснюються  міжпредметні зв’язки з фізикою, хімією, біологією, 

історією. 

 Руденко О.Я. забезпечує навчання предмета «Захист Вітчизни» за 

напрямком «Основи медичних знань» відповідно до чинних програм для дівчат 

10-11-х класів. 

 Перевіркою встановлено, що під час занять Олена Яківна формує основну 

ключову компетентність - уміння вчитися упродовж  життя: формує уміння 

правильно діяти та надавати кваліфіковану домедичну допомогу потерпілим у 

надзвичайних ситуаціях різного характеру. 

 Романов С.О. та Руденко О.Я. знають та  систематично ознайомлюють 

учнів з нормативами та умовами  їх  виконання,  критеріями  оцінювання  

навчальних   досягнень  з предмета. 

 Робочі учнівські зошити слугують джерелом підготовки до тематичних 

оцінювань, за записами в них простежується робота з систематизації та 

узагальнення вивченого матеріалу, виділення  головного. 

 Своєчасно та якісно проводяться записи в класних журналах. Порушень 

не встановлено. 

 Рівень  навчальних досягнень учнів з предмета «Захист Вітчизни»  

становить  - 96%. 

 Виходячи  з вищезазначеного 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати  роботу викладачів предмета «Захист Вітчизни» Романова С.О. та 

Руденко О.Я.  як таку, що здійснюється на достатньому  рівні. 
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2. Викладачам предмета «Захист Вітчизни» Романову С.О. та Руденко О.Я. 

забезпечити неухильне виконання навчальної програми предмета «Захист 

Вітчизни» у 2019/2020 навчальному році. 

                                                                                                                До 22.05.2020 

 3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Калашник Л.Б. 

результати перевірки стану викладання предмета «Захист  Вітчизни» 

висвітлити на чергових засіданнях  методичної та педагогічної рад. 

                                                                                                                До  30.08.2019 

                                                                                                       

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор          С.Ю.Єрмаков 

Калашник  

 

 

 

 

 

 

З наказом  ознайомлені: 

Калашник Л.Б.______ 

Романов С. О._______ 

Руденко О.Я.________ 

 

 

 


