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РОЗДІЛ 9. 

 

Військово – патріотичне виховання та розвиток навичок дій у надзвичайних ситуаціях. 

 

                Основна мета: ознайомлення учнів з основами нормативно – правового забезпечення захисту вітчизни, цивільного                                        

                                захисту та охорони здоров’я, формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь та навичок.     

                 

Цільова 

настанова 

№ Зміст діяльності Терміни Відповідальні Інформаційне 

збереження 

Відмітка 

про 

виконання 

Здійснення 

управлінського 

забезпечення 

1. Забезпечити виконання програми  з предмету «Захист 

Вітчизни» 

Протягом 

року 

Гончаренко Р.В. 

Грязнов О.Г. 

Календарно-

тематичне 

планування  

 

2. Забезпечити участь учнів школи у навчально-польових 

зборах, бойових стрільбах та конкурсних змаганнях 

Протягом 

року 

Грязнов О.Г., 

кл.кер. 11 кл. 

Накази   

3. Провести державні тести і нормативні оцінки фізичної 

підготовки допризовників. 

Квітень 

 2018 

Грязнов О.Г., 

вчителі 

фізвиховання 

Аналіз 

результатів 

 

4. Забезпечити участь учнів-юнаків 2001року народження у 

диспансерному огляді. 

Грудень 

2017 р. 

Грязнов О.Г., 

дитяча лікарня 

Результати 

диспансерного 

огляду 

 

2. Забезпечити участь викладача ЗВ у навчально-

методичних зборах, одноденних методичних заняттях при 

Центральному райвійськкоматі. 

Протягом 

року 

Грязнов О.Г.   

3. Забезпечити участь викладача ЗВ у оперативних нарадах 

при РВО 

Протягом 

року 

Директор, 

Грязнов О.Г. 

  

4. Забезпечити участь заст.директора з виховної роботи у 

інформаційно-методичних нарадах щодо планування 

патріотичного виховання. 

Протягом 

року 

Директор   

 

 

 

1. Забезпечити інформування учнів щодо навчання у 

військових навчальних закладах та служби за контрактом 

Протягом 

року 

Грязнов О.Г., 

кл.кер. 9-11 

класів 
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Військово-

патріотичне 

виховання 

молоді 

2. Взяти участь у районних масових заходах: 

- змагання з багатоборства до річниці Збройних Сил 

України; 

- військово-спортивний конкурс “Допризивник”; 

- уроки мужності, зустрічі з учасниками бойових дій в 

зоні АТО, воїнами-афганцямі.  

 

Грудень 

2017 

Квітень  

Жовтень 

лютий 

травень 

 

Грязнов О.Г. 

 

Грязнов О.Г. 

Кл.керівники, 

Христова С.В. 

  

3. Забезпечити участь учнів у конкурсах: 

- конкурсах-вікторинах, присвячених Дню визволення 

м.Запоріжжя від фашистських загарбників; 

- забезпечити участь учнів у військово-патріотичних 

конкурсах. 

 

травень 

Жовтень 

Протягом 

року 

 

Христова С.В. 

 

Христова С.В. 

Грязнов О.Г. 

  

Контроль за 

станом 

допризовної 

підготовки 

юнаків 

1. Забезпечити постійний контроль за виконанням: 

- закону України “Про внесення змін до Закону України 

“Про загальний військовий обов”язок і військову 

службу”; 

- положення про допризовну підготовку юнаків; 

- програми «Захисник Вітчизни». 

Постійно Директор 

 

 

 

 

Грязнов О.Г. 

  

2. Перевірити стан викладання предмету «Захисник 

Вітчизни». 

Травень   Директор Довідка  

наказ 

 

3 Покращити матеріально-техничну базу викладання 

програми «Захисник Вітчизни». 

Протягом 

року 

Директор, 

Грязнов О.Г. 

  

 
 


