
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

28.02.2019 смт Нова Водолага                  №  48                    
 

Про  проведення навчально-польових 

занять з учнями 11-го класу у 

2018/2019 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  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)  та  п. 2.5 наказу по  закладу  від  29.08.2018         

№ 171  «Про вивчення предмета  «Захист Вітчизни»  у  2018/2019 навчальному 

році» 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести навчально-польові збори з учнями 11-го класу під час 

навчальних занять предмета «Захист Вітчизни» у період з 11.03.2019 по 

20.05.2018 року. 

2. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення з учнями 11-го 

класу навчально-польових  занять у період 11.03.2019 до 20.05.2019 року 

(додаток1). 

3. Викладачам предмета «Захист Вітчизни» Романову С.О. та Руденко О.Я.: 
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3.1. Розробити і подати на затвердження календарно-тематичне планування 

навчально-польових занять з учнями 11-го класу з розрахунку 18 

годин. 

До 11.03.2019 

3.2. Навчально-польові заняття з учнями 11-го класу  провести на 

навчально-матеріальній базі закладу. 

З 11.03.2019 по 20.05.2019 

3.3. Встановити шкільну форму одягу для учнів під час навчально-

польових занять: на практичних заняттях у полі - спортивну, темного 

кольору з головними уборами відповідно до сезону. 

4. Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

                                                                                    

 

Директор                                                                                             С.Ю.Єрмаков 

Калашник  

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом  від 28.02.2019 № 48  ознайомлені: 
 

Калашник Л.Б.______ 

 

Романов С.О.________ 

 

Руденко О.Я._______ 
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                                                                              Додаток 1 до наказу 

                                                                               КЗ “Нововодолазький  СНВК”     

                                                                               28.02.2019 № 48 

 План 

 заходів  щодо  підготовки та проведення  з учнями 11-го класу навчально-

польових занять  з  11.03.2019  по  20.05.2019 

№ 

п/п 

                                Зміст роботи    Термін проведення          

Відповідальні 

1 Підготувати навчально-матеріальну базу та  

обладнання для проведення навчально-

польових занять 

До 11.03.2019 Романов С.О. 

Руденко О.Я. 

2 Розробити та погодити документацію щодо 

проведення навчально-польових  занять 

До 11.03.2019 Романов С.О. 

Руденко О.Я. 

3 Сформувати  з юнаків 11-го класу 

навчальні відділення, призначити 

командирів 

До  11.03.2019 Романов С.О. 

Руденко О.Я. 

4 Підготувати  необхідну навчально-

методичну літературу і посібники для  

проведення навчально-польових занять 

До  11.03.2019 Романов С.О. 

Руденко О.Я. 

5 Провести інструктаж з юнаками 11-го 

класу з  питань норм безпеки і правил 

поведінки під час проведення навчально-

польових занять 

До  11.03.2019 Романов С.О. 

Руденко О.Я. 

 

 

Директор                                                                                           С.Ю. Єрмаков 

 


