УКРАЇНА

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
від 09 червня 2015 року

№ 131-од

Про підсумки викладання предмета
«Захист Вітчизни» та стан
військово-патріотичного виховання
за 2014-2015 навчальний рік та
завдання на 2015-2016 навчальний рік

Відповідно до Положення про допризовну підготовку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 р. №1770, навчальної
програми предмета «Захист Вітчизни», листа Міністерства освіти і науки
України від11.06 2014 року №1/99-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх
навчальних закладів та структуру 2014-2015 навчального року» та наказу
Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014. № 657 «Про внесення змін
до наказу МОН України від 27.082010 року № 834» допризовна підготовка
учнів велася у 10 загальноосвітніх навчальних закладах району І-ІІІ ступенів
2 години на тиждень.
Протягом 2014-2015 навчального року методична робота з вчителями
предмета «Захист Вітчизни» була спрямована на реалізацію проблеми:
«Навчання та виховання особистості, формування її основних компетенцій у
процесі інноваційної діяльності вчителя Захисту Вітчизни». На базі Борщівської
та Снігурівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів проведено семінарипрактикуми, де
розглянуто питання розвитку особистості учнів через
оволодіння ними стройовими прийомами і діями, методики вивчення основ
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, військово-патріотичного
виховання як процесу формування готовності юнаків до служби в Збройних
Силах України.
Здійснюючи військово-патріотичне виховання учнів, керівники предмета
«Захист Вітчизни» добре ознайомлені з його теоретико-методологічним і
технологічним підґрунтям. При цьому були враховані об'єктивні соціальнополітичні, економічні фактори, психофізіологічні особливості юнацького віку як
вирішального періоду у формуванні світогляду учня, його ідеалів, вибору
професії, подальшого життєвого шляху.
У процесі військово-патріотичного виховання учнівської молоді широко
використовувалися матеріали куточків Небесної Сотні, проводилися зустрічі з
ветеранами, екскурсії до музею героя Радянського Союзу Я.П.Горошка, що діє
при Борщівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, під час яких молодь знайомиться з

героїчним минулим народу України. Підтримувалися заходи проводів
призовників на строкову військову службу.
Навчальна програма предмета «Захист Вітчизни» у всіх загальноосвітніх
навчальних закладах виконана.
З учнями 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району, які
вивчають предмет за програмою для юнаків проведено практичні заняття за
програмою навчально-польових зборів предмета «Захист Вітчизни» на базі
Лановецького районного комунального підприємства «Оздоровчий табір
"Лісова казка" с.Борщiвка. Учні отримали практичні навики з тактичної
підготовки, військової топографії, виконали практичні стрільби з пневматичної
гвинтівки. Заняття з учнями, які вивчають предмет за курсом дівчат практичні
заняття проведено в лікувально-оздоровчих закладах та на базі навчальних
закладів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та
залученням медичних працівників.
У поточному навчальному році два вчителі пройшли курси підвищення
кваліфікації, два вчителі атестувались.
Організовано участь вчителів Захисту Вітчизни у навчально-тренувальних
зборах на базі військово-патріотичного клубу «Орлятко» Теребовлянського
району та Тернопільського ОКІППО для вчителів основ медичних знань. Знання
та практичні навики були використані під час проведення навчально-польових
зборів учнів 11 класів.
Проводилось консультування вчителів, керівників шкіл з питань
планування та організації навчально-виховного процесу у рамках дня методиста
в школах та на базі РМК.
Питання організації викладання предмета «Захист Вітчизни» краще
вирішувалося у НВК «Лановецька загальноосвітня школа №1 I-III ступенівліцей», НВК «Лановецька загальноосвітня школа I-III ступенів №2-гімназія»
Снігурівській, Вишгородоцькій, Вербовецькій, Борсуківській, Борщівській
загальноосвітніх навчальних закладах району.
У більшості загальноосвітніх навчальних закладах району обладнані
кабінети відповідно з вимогами навчальних програм «Захисту Вітчизни», які
забезпечені допоміжними роздатковими матеріалами, комплектами плакатів
«Захист Вітчизни». Залишається незадовільним стан матеріально-технічного
забезпечення кабінетів «Захист Вітчизни» для викладання основ медичних
знань та розділів «Основи цивільного захисту», «Військово-медична
підготовка».
Через відсутність навчальної зброї не в повному об’ємі виконується розділ
програми «Вогнева підготовка». Не покращується забезпечення закладів освіти
району необхідною навчальною зброєю, приладами радіаційної та хімічної
розвідки, загальновійськовими захисними комплектами тощо. Потребують
відновлення стрілецькі тири.
З метою підвищення рівня навчально-виховного процесу й викладання
предмета «Захист Вітчизни», стану допризовної підготовки, якісної підготовки
юнаків до служби у Збройних Силах України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план основних заходів з покращення викладання предмета
«Захист Вітчизни» на 2015/2016 навчальний рік (додається).

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:
1) здійснювати постійний контроль за виконанням вимог Указу
Президента України від 25.10.2002р. №948/2002 «Про Концепцію допризовної
підготовки і військово-патріотичного виховання молоді»;
2) сприяти відродженню та створенню у навчальних закладах дитячих і
молодіжних патріотичних організацій, проводити активну профорієнтаційну
роботу щодо залучення юнаків до вступу у вищі військові навчальні заклади;
3) виносити на обговорення педагогічних рад не менше як один раз на рік
питання щодо стану викладання предмета та військово-патріотичного
виховання;
4) здійснити заходи для удосконалення та зміцнення навчальноматеріальної бази предмету «Захист Вітчизни».
3. Контроль за виконання наказу покласти на головного спеціаліста
сектору з питань освіти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
ШАНДРУК Г.М.

Начальник відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

Г.М. Шандрук
В.І. Паламарчук
М.М. Луцик
О.В. Дашковська

О.І. ХОДАНОВИЧ

Додаток
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації
від 09 червня 2015 року №131-од
ПЛАН
основних заходів щодо покращення стану викладання предмета «Захист
Вітчизни» та військово-патріотичного виховання
на 2015/2016 навчальний рік
№
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1

2

3

4

5

6
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Заходи

Виконавці

Терміни

Залучити допризовну молодь до
Керівники
занять технічними та військовонавчальних закладів,
прикладними видами спорту.
відділ освіти,молоді
Організувати та провести в
та спорту, РМК
навчальних закладах, районі
спартакіаду допризовної молоді
Організувати роботу опорних
Відділ освіти,
загальноосвітніх навчальних закладів
молоді та спорту,
району з викладання предмета
РМК
«Захист Вітчизни» та військовопатріотичного виховання учнів
Організувати і провести навчальноКерівники
польові збори для юнаків, занять у
навчальних закладів,
лікувально-оздоровчому закладі для відділ освіти,молоді
дівчат на завершальному етапі
та спорту, РМК
вивчення предмета «Захист Вітчизни»
Підвести підсумки викладання
Відділ освіти,молоді
предмета , видати з цього питання
та спорту,
наказ
РМК
Провести навчально-методичні збори РМК, відділ освіти,
з керівниками предмета «Захист
молоді та спорту
Вітчизни»
Постійно надавати необхідну
методист РМК
методичну й практичну допомогу
вчителям предмета «Захист
Вітчизни» з питань організації
допризовної підготовки в закладах
освіти району
Розробити тематику і запровадити
проведення навчально-методичних
семінарів для керівників гуртків
військово-патріотичного напрямку
Методист Лановецького РМК

РМК

Жовтень

Протягом року

Травень 2015

Червень 2015

Квітень 2015

Протягом
навчального
року

Протягом року

ЛУЦИК М.М.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення навчально-польових зборів (занять) з
учнями Лановецького району
1. Залучалось до вивчення предмета «Захист Вітчизни» всього -292 учні
з них: учнів 11 класів - 166
2. Залученно до проведення зборів (занять) учнів 11 класів усього -155
з них: із «Захисту Вітчизни (юнаки) -73;
із «Захисту Вітчизни» (ОМЗ) - 82
3. Не брали участь у зборах (заняттях) з поважних причин, всього - 11
з них: із «Захисту Вітчизни (юнаки) - 8;
із «Захисту Вітчизни» (ОМЗ) - 3
4. Всього учнів 11 класів, які виконали початкову вправу стрільб:
- з пневматичної гвинтівки - 73

Методист Лановецького РМК

ЛУЦИК М.М.

