
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»  

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 01.09.2021 Есхар № 131

Про організацію викладання  
предмету «Захист України» 
в 10-11-х класах 
у 2021/2022 навчальному році

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

загальну середню освіту», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 

«Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді», відповідно до ст. 9 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 

№ 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і про 

підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», навчальної 

програми «Захист України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 04.1 1.2020 р. № 1377, з метою вивчення стану підготовки учнів до 

служби у Збройних Силах України, приведення викладання предмета «Захист 

України» до сучасних вимог, н а к а з у ю :

1. Проводити заняття з предмета «Захист України» з учнями 10-11-х класів 

відповідно до програми «Захист України» (рівень стандарт) відповідно таблиці 

2 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 

№ 408 зі змінами, внесеними наказом МОНУ від 28.11.2019 №  1493, за таким 

варіантом:



розклад занять та закінчити воєнно-польовими зборами в терміни, які вказані в 

потижневому плануванні.

2. Викладачем предмета «Захист України» призначити О.Кузнецова.

3. Забезпечити викладання курсів «Основи медико-санітарної підготовки» 

та «Основи цивільного захисту» паралельно з викладанням предмета «Захист 

України» серед дівчат 10-11-х класів В.Литовченко.

4. Провести роботу зі створення та удосконалення навчально-матеріальної 

бази з предмету «Захист Українини» відповідно сучасним вимогам.

О. Кузнецов

Протягом 2020/2021 навчального року

5. Підвищити рівень військово-патріотичного виховання юнаків та дівчат 

10-А та 11-А класів. У планах виховної роботи закладу зазначити заходи, 

присвячені визначним подіям та значним датам Збройних Сил України.

Л. Малигіна

Протягом 2020/2021 навчального року

6. На заняттях з предмета «Захист України» групи називати відділеннями, 

командирами відділень призначити: в 10 А класі -  Жукова ЕГячеслава, в 11 А 

класі -  Юркова Дмитра.

7. Під час занять з предмета «Захист України» для учнів 10-11-х класів 

установити таку форму одягу: штани темного кольору, сорочки однотипні 

захисного кольору, взуття на низькому підборі та твердій підошві, головні 

убори -  кепки.

8. Облік збереження та використання навчальних боєприпасів, приладів, 

майна та посібників з предмета «Захист України» покласти на викладача 

предмета «Захист України» О.Кузнецова.

9. О.Кузнецову провести стрільбу з малокаліберної гвинтівки за умовами 

вправи № 3 Програми курсу «Захист України» та вправами МВ-1 з учнями 

10-11-х класів в кількості 8 осіб. Для виконання вправи використати 

малокаліберні гвинтівки ТОЗ-8.



з

10. Забезпечити сурове дотримання вимог інструкції і правил безпеки 

керівником стрільб і учнями.

1 1. Обов’язки щодо медичного забезпечення учасників стрільб покласти на 

медичну сестру ліцею Н. Карбазіну.

12. Для організації патріотичного виховання учнів утворити раду у складі:

- Л. Малигіної -  голова ради, заступник директора з навчально- 

виховної роботи;

13. На заключному етапі занять в травні з учнями 11-го класу провести 

польові заняття у кількості 12 годин на базі школи та 6 годин з виїздом на 

стрільбище (В/Ч 22080 К- Башкіровка).

14. В.Кравцовій, заступнику директора з навчально-виховної роботи, 

довести даний наказ до відома виконавців та учнів ліцею.

0 .  Кузнецова -  член ради, викладач «Захисту України»; 

Ю.Стриженко -  член ради, класний керівник 10-А класу;

1.Бурейко -  член ради, класний керівник 11-А класу.

До 03.09.2021

Тетяна ГРИШАНОВА

З наказом ознайомлені: 01.09.2021

В. Кравцова 

Л. Малигіна 

О. Кузнецов

Ю.Стриженко 

І.Бурейко 

Н. Карбазіна


