
 
  
 
ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

Підволочиський районний військовий комісаріат 
 

Н А К А З 
 
від 28 січня 2019 року                                                     № 20-од/1-од   
 
Про проведення у 2018/2019 навчальному 
році навчально-польових зборів 
(занять у лікувально-оздоровчому закладі) 
із предмета «Захист Вітчизни» у 
закладах загальної середньої освіти 
 

Відповідно до Положення про допризовну підготовку юнаків, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. № 1770, навчальної 
програми предмета «Захист Вітчизни», листа МОН України від 03 липня 2018 № 1/9-415 
«Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти 
навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році», 
спільного наказу управління освіти і науки облдержадміністрації та Тернопільського 
обласного військового комісаріату від 22 серпня 2018 № 213 «Про підсумки викладання 
предмета «Захист Вітчизни» у навчальних закладах загальної середньої освіти у 2017/2018 
навчальному році та завдання на 2018/2019 навчальний рік», наказу управління освіти і 
науки Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільського обласного 
військового комісаріату від 17/18 січня 2019 року №11-од/28-агд «Про проведення у 
2018/2019 навчальному році навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому 
закладі) із предмета «Захист Вітчизни» у закладах загальної середньої освіти», з метою 
закріплення знань, умінь і практичних навиків, набутих учнями на заняттях з предмета 
«Захист Вітчизни»,  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити план заходів відділу освіти Підволочиської селищної ради та 
Підволочиського районного військового комісаріату з підготовки та проведення навчально-
польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) (додаток 1). 

2. Призначити керівником навчально-польових зборів (занять у лікувально-
оздоровчому закладі), залежно від методики їх проведення, відповідального за викладання 
предмета «Захист Вітчизни» Юрія Мокрія. 

3. Директорам закладів загальної середньої освіти Підволочиської селищної ради:  
1) Організувати та провести з учнями 11-х класів закладів Підволочиської селищної 

ради, які вивчають предмет за програмою для юнаків, з 14 до 17 травня поточного  
навчального року практичні заняття за програмою навчально-польових зборів. Заняття з 
учнями, які вивчають предмет «Захист Вітчизни» за курсом для дівчат (заняття у лікувально-
оздоровчому закладі), провести з 14 до 17 травня поточного навчального року.  



2) Навчально-польові збори провести з польовим виходом, за потреби, об’єднавши за 
територіальним принципом учнів декількох закладів освіти (при невеликій кількості учнів), у 
навчальні взводи та відділення. 

3) Заняття з учнями, які вивчають предмет за курсом дівчат, за відсутності лікувально-
оздоровчого закладу у населеному пункті, проводити на базі закладів освіти з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій та залученням медичних працівників (за їх 
згодою). 

4) З метою виконання навчальної програми з предмета організувати участь учнів у 
виконанні вправ стрільб бойовими патронами з автомата Калашнікова на стрільбищі у в/ч 
В1428 з 14 по 17 травня 2019 року.  

5) Провести заміни уроків для вчителів предмету «Захист Вітчизни», що будуть нести 
відповідальність за життя і здоров’я учнів під час проведення навчально-польових зборів та 
стрільб та створити графік відпрацювання уроків для вчителів-предметників.  

6) Для встановлення єдиних вимог до проведення навчально-польових зборів (занять 
у лікувально-оздоровчому закладі) забезпечити участь викладачів курсу «Захист Вітчизни» у 
інструктивно-методичні заняттях з питань організації і проведення зборів (занять) у 
Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ступенів 3 травня 2019 року. 

7) Інформацію про результати проведення навчально-тренувальних зборів (занять у 
лікувально-оздоровчому закладі) надати до 05.06.2019 року у відділ освіти відповідно до 
форми (додаток 2). 

4. До 10 червня 2019 р. надіслати в управління освіти і науки облдержадміністрації та 
обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти щорічний звіт про 
підсумки викладання предмета «Захист Вітчизни» та стан військово-патріотичного 
виховання. 

5. Централізованій бухгалтерії виділити кошти для проїзду до місця проведення 
зборів, забезпечення стрільб, харчування і проживання юнаків у період проведення виїзних 
навчально-польових зборів. 

6. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту відділу освіти 
Руслану Беню та заступнику військового комісара Підволочиського району ст. лейтенанту 
Назару Хрущу.  

 
 
 
  



Додаток 1 
до спільного наказу відділу освіти  
Підволочиської селищної ради та  
Підволочиського районного  
військового комісаріату 

від 28 січня 2019 р. № 20-од/1-од 

 
ПЛАН 

заходів відділу освіти Підволочиської селищної ради та Підволочиського районного 
військового комісаріату з підготовки до проведення навчально-польових зборів (занять 
у лікувально-оздоровчому закладі) з предмета «Захист Вітчизни» у закладах загальної 

середньої освіти Підволочиської селищної ради 
 
№ 
з/п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 
1. Участь у інструктивно-методичних заняттях з питань 

організації й проведення навчально-польових зборів 
(занять у лікувально-оздоровчому закладі) 
відповідального за викладання предмета «Захист 
Вітчизни» у методичному кабінеті відділу освіти.  

квітень Галина Сакевич 
Юрій Мокрій 

2. Проведення інструктивно-методичних занять з питань 
організації й проведення навчально-польових зборів 
(занять у лікувально-оздоровчому закладі) з 
вчителями предмета  «Захист Вітчизни».  

за 10 днів 
до початку 
зборів 

Назар Хрущ 
Юрій Мокрій 

3. Відпрацювання і затвердження плани заходів з 
підготовки та проведення навчально-польових зборів 
(занять у лікувально-оздоровчому закладі) у 
Підволочиській селищній раді. 

до 08.02 
до 15.02  

Юрій Мокрій  
Назар Хрущ  

4. Перевірка готовності приміщень та навчально-
матеріальної бази, що будуть використовуватися при 
проведенні зборів (занять) 

до 25.04 Спільно комісії 
відділу освіти і 
райміськвійськко
мату 

5. Проведення зборів батьків учнів з питань організації 
та проведення навчально-польових зборів (занять у 
лікувально-оздоровчому закладі). 

Згідно 
планів 
закладів 
освіти 

Керівники 
закладів освіти 

6. Вирішення питання перевезення учнів до місць 
проведення стрільб. 

за 10 днів 
до початку 
зборів 

Керівники 
закладів освіти 

7. Уточнення розрахунків та перевірка наявності 
відповідних заявок командирам військових частин на 
необхідну кількість боєприпасів для проведення 
стрільб з автомата. 

до 22.03 Назар Хрущ 

8. Проведення інструктажів з учнями з питань 
дотримання правил безпеки під час проведення 
навчально-польових зборів (занять у лікувально-
оздоровчому закладі). 

За 1 день 
до початку 
проведення 

Керівники 
закладів загальної 
середньої освіти 

 
  



Додаток 2 
до спільного наказу відділу освіти  
Підволочиської селищної ради та  
Підволочиського районного  
військового комісаріату 

від 28 січня 2019 р. № 20-од/1-од 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення навчально-польових зборів (занять) з учнями 
 
___________________________________________________ (назва закладу освіти) 
 
1. Залучалось до вивчення предмета «Захист Вітчизни» всього _____________,  
з них: учнів 11 класів ____________________. 
 
2. Залучалось до проведення зборів (занять) учнів 11 класів усього _________ 
з них: із «Захисту Вітчизни» (юнаки)___________________; 
із «Захисту Вітчизни» (ОМЗ)______________________. 
 
3. Не брали участь у зборах (заняттях) з поважних причин, всього ________з них: із «Захисту 
Вітчизни» (юнаки) _______________; із «Захисту Вітчизни» (ОМЗ)____________________. 
 
4. Всього учнів 11 класів, які виконали початкову вправу стрільб з автомата - _____________ 
малокаліберної гвинтівки - ________; пневматичної гвинтівки - ____________. 
 
 
Директор школи ______________ (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 
 
 МП 


