ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ
24.10.2017 р.

м. Новомосковськ

№ 342

Про підсумки участі у військово – спортивому заході
в межах святкування Дня Захисника України
.

На виконання завдань Концепції національно – патріотичного виховання, згідно Закону України

«Про загальний військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України «Про
Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» від 25.10.2002 року
№ 948, постанови

Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 р. № 1770 «Про затвердження

положень про допризивну підготовку», навчальної програми предмета «Захист Вітчизни», плану
роботи міського методичного об’єднання вчителів «Захисту Вітчизни», з метою патріотичного
виховання, формування в учнів почуття патріотизму, любові та шани до Батьківщини, відданості
Вітчизні та народу України
НАКАЗУЮ:
1.

Затвердити аналітичну довідку /додається/.

2.

Оголосити подяку за високий рівень організації керівникам команд:

Перцевому Юрію Володимировичу, НВК № 1, СЗШ№ 15 (Чорна Н.Й., Рябоконь І.М.);
Тєрєбову Василю Миколайовичу, гімназія № 3 (Тимохіна Н.В.), Кузнєцовій Тетяні Геннадіївні,
СЗШ № 6 (Коба О.П.); Герасимчуку Віталію Дмитровичу, СЗШ № 7, 8 (Рублевська А.М.,
Третьяков П.П.); Полякову С.Я., Гречихіній І.Г., колегіум № 11 (Третякова Т.М.); Ткачищену
Василю Івановичу, СЗШ № 12

(Сирцова І.В.); Бармаку Віктору Володимировичу, СЗШ № 18

(Жовтяк С.С.); Юркову Костянтину Володимировичу, ліцей «Самара» ( Мітченко О.С.).
3.

Зарахувати військово – спортивний захід 12.10.2017 р. першим днем навчально - польових

зборів та зробити запис про це у класних журналах на сторінці предмету «Захист Вітчизни» ( 6 год..)
4.

Координацію покласти на Садового В.О., завідувача науково – методичного кабінету,

контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти

О.С.ПАВЛІК

Аналітична довідка

до наказу УО № 342 від 24.10.17

Згідно наказу управління освіти № 315 від 05.10.17 р. «Про організацію військово –
спортивного

свята у жовтні 2017 р. в межах святкування Дня Захисника України», з метою

патріотичного виховання, формування в учнів почуття патріотизму, любові та шани до Батьківщини,
відданості Вітчизні та народу України 12 жовтня 2017 р. на базі військової частини 194 понтонно –
мостового загону пройшов військово – спортивний захід, приурочений святкуванню Дня Захисника
України, в якому взяли участь 125 учнів 11 кл. всіх закладів освіти міста (крім СЗШ № 2).
Незважаючи на складні погодні умови, до пункту призначення прибули всі заявлені
команди, у майже повному складі. Захід розпочався урочистістю з нагоди свята Захисника.
Присутніх привітав підполковник Олександр Різніченко, заступник командира військові частини та
полковник Геннадій Заремба, начальник штабу.
Так як погодні умови завадили провести заплановані змагання на території, практична
частина проходила у приміщенні. Юнаки та дівчата займалися вогневою підготовкою: збиранням та
розбиранням стрілецької зброї, а також тактичною підготовкою – захист від зброї массового
ураження. Начальник медичної служби частини, майор у запасі Клім І.В. проводив заняття з
медичної підготовки для хлопців та дівчат. У стрілецькому тірі учасники команд вправно стріляли із
пневматичної гвинтівки.
Після підведення підсумків учнів запросили у солдатську їдальню. Старшокласники із
задоволенням спробували смачної солдатської кухні та мали можливість спостерігати як вправно
пораються військові біля плити.
Впродовж дня юнаки та дівчата познайомилася із повсякденним життям військових:
відвідали солдатську казарму, клуб військової частини, контрольно – пропускний пункт тощо.
Керівники команд діяли згідно вимог: організували супровід, очолювали навчальні місця, за якими
проводили заняття практичного відпрацьовування нормативів із вогневої підготовки й т.і.. Команди
- учасники показали високий рівень організованості, відповідальне ставлення у період підготовки та
проведення заходу.

