ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
26.10.2017 р.

м. Новомосковськ

№

348

Про тематичне вивчення стану викладання
предмета «Захист Вітчизни»
На виконання Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову
службу» ст. 9, Указів Президента України від 25.10.2002 № 984/2002 «Про Концепцію
допризовної підготовки і військово-патріотичне виховання молоді» та від 13.10.2015
№ 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки», постанови Кабінету міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про допризовну
підготовку молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про
організацію роботи з допризовною молоддю», листа Міністерства освіти і науки України від
20.12.2016 р. № 1/9 – 657 «Про покращення викладання предмета «Захист Вітчизни» та
військово – патріотичного виховання учнівської молоді», програми предмета «Захист
Вітчизни», яка розроблена відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної
середньої освіти, методичних рекомендацій щодо викладання навчального предмета, з метою
приведення стану викладання предмета «Захист Вітчизни» у відповідність до сучасних вимог,
підвищення рівня підготовки учнів до служби у збройних силах України, військовопатріотичного виховання учнівської молоді

НАКАЗУЮ:
1. Здійснити тематичне вивчення стану викладання предмета «Захист Вітчизни» у закладах
загальної середньої освіти міста
листопад 2017 р. – квітень 2018 р.
2. Затвердити графік вивчення стану викладання навчального предмета у закладах освіти
(додаток 1).
3. Затвердити Протокол вивчення стану викладання предмета «Захист Вітчизни» у
навчальному закладі (додаток 2).
4. Термін Р.І., методисту методичного кабінету,:
4.1 довести до відома керівників закладів Протоколи тематичного вивчення
до 01.11.17 р.
4.2 проаналізувати й узагальнити матеріали за результатами вивчення та розглянути їх на
нарадах директорів, заступників директорів, засіданнях методичних об’єднань вчителів
«Захисту Вітчизни».
травень 2018 р.
4.3 підготувати інформацію про підсумки допризивної підготовки у 2017 – 2018 н.р. на
запит департаменту освіти і науки ОДА
травень 2018 р.
5. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити необхідні умови для
проведення вивчення вищезазначеного питання.
6. Координацію за виконанням даного наказу покласти на Садового В.О., завідувача науково –
методичним кабінетом, контроль залишаю за собою.
Начальник управління освіти

О.С.ПАВЛІК

Додаток 1
до наказу № 348 від 26.10.17 р.

Графік тематичного вивчення предмета «Захист Вітчизни» у ЗНЗ міста в 2017 – 2018 н.р.

Назва закладу
НВК № 1
СЗШ № 2
гімназія № 3
СЗШ № 4
СЗШ № 6
СЗШ № 7
СЗШ № 8
колегіум № 11
СЗШ № 12
СЗШ № 15
СЗШ № 17
СЗШ № 18
ліцей «Самара»

лютий 2018
лютий 2018
січень 2018
грудень 2017
квітень 2018
листопад 2017
листопад 2017
березень 2018
листопад 2017
січень 2018
грудень 2017
квітень 2018
березень 2018

Дата вивчення

Додаток 2
до наказу № 348 від 26.10.17 р.
Протокол вивчення стану викладання предмета «Захист Вітчизни»
у закладах загальної середньої освіти у 2017-2018 н.р.
Навчальний заклад ______________________________________________________________
Директор навчального закладу_____________________________________________
Учитель «Захисту Вітчизни»______________________________________________

Наявність та систематизація
нормативно-правових
документів, що
регламентують роботу з
питань вивчення предмета
«Захист Вітчизни».
Висвітлення питань щодо
вивчення предмету «Захист
Вітчизни» в аналізі роботи за
минулий навчальний рік та
завдання на поточний
навчальний рік.

Здійснення
контролю за
викладанням
предмету

Наявність запланованого
розгляду питань на нарадах
при директорі, заступниках
директора, педагогічних
радах, методичних
об’єднаннях тощо.
Наявність наказів
навчального закладу:
-про викладання предмета
«Захист Вітчизни»;
-про призначення
командирів взводів та
відділень;
-про забезпечення стрільб (із
пневматичної зброї)
-про підготовку і проведення
навчально-польових занять
-про підготовку і проведення
Дня цивільного захисту
-про підсумки проведення
Дня цивільного захисту
тощо.

виражений
оптималь
но

Контрольноаналітитчна
діяльність

Ступінь реалізації показників
виражений достатньо

Параметри

вираже-ний
недостатньо

Напрями
вивчення

відсутній

№

Зауваження та
пропозиції

Планування
та виконання
програми
предмету

Наявність календарних та
поурочних планів,
відповідність Програмі.
Наявність плану
удосконалення навчальноматеріальної бази
Оформленням сторінок
класних журналів
Наявність журналу реєстрації
інструктажів з ТБ

Навчально –
методичне
забезпечення
Стан
матеріальнотехнічної
бази

Наявність документів щодо
роботи гуртків.
Наявність та доцільність
використання
Забезпеченість
підручниками - %
-наявність кабінету предмета
«Захист Вітчизни»;
-наявність кабінету для
зберігання зброї;
- наявність стрілецького
тиру;
-наявність стройового
майданчика;
-наявність місця для занять з
вогневої підготовки;
-наявність місця
«Днювальний роти»;
-наявність місця для метання
ручних гранат;
-наявність навчального місця
«Основи самозахисту»;
-наявність єдиної смуги
перешкод;
-наявність зйомнопереносного обладнання;
-наявність Куточка
допризовника;
-наявність Куточка
цивільного захисту.

