
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

від 01.09.2020р.         № 376 

 

НАКАЗ 

 

Про підсумки організації та проведення 

допризовної підготовки в 2019/2020  

навчальному році  та завдання з вивчення  

предмета «Захист України» 

на  2020/2021 навчальний рік 

  

 

 У 2019/2020 навчальному році викладання предмета «Захист Вітчизни» 

у 10-11 класах для 1231 учнів забезпечували 25 вчителів у 34 агальноосвітніх 

навчальних закладах міста. Високий рівень підготовки та навчання учнів 

предмету «Захист Вітчизни», допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання продемонстрували вчителі Ярослав Вацеба (ліцей 

№4, ліцей №24), Сергій Карпенко (ліцей №21, ліцей №7), Володимир 

Мазюков (ліцей №11), Сергій Хамчук (ліцей №1, ліцей №23 ім. Романа 

Гурика), Іван Стецький (ПМЛ), Богдан Сподарко (ліцей ім. В’ячеслава 

Чорновола), Микола Бегменко (ліцей №13). Для школярів були організовані 

зустрічі з викладачами Харківського університету Повітряних сил імені Івана 

Кожедуба, Львівської академії Сухопутних військ імені Гетьмана 

Сагайдачного, Одеської національної військової академії, кафедри військової 

підготовки Івано-Франківського НТУНГ, учасниками бойових дій у зоні 

проведення ООС, ветеранами АТО та визвольних змагань за здобуття 

суверенітету та незалежності України. 

      Упродовж навчального року Департамент освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, міський військовий комісаріат, керівники 

навчальних закладів проводили організаційну і практичну роботу з 

покращення якості навчання та військово-патріотичного виховання молоді, 

удосконалення навчально-матеріальної бази. 

 Особливістю організації проведення минулорічного навчального 

процесу було те, що у зв’язку з поширенням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 з 12 березня було оголошено карантин, 

який тривав до закінчення навчального року. Проте усі вчителі з честю 

справились із цим викликом і завдяки використанню новітніх інноваційних 

форм та методів навчання зуміли внести корективи у освітній процес та 

забезпечити виконання навчальної програми. 

 
 



Разом з тим учителі предмету «Захист України» недостатню увагу 

приділяють профорієнтаційній роботі серед старшокласників щодо 

можливості проходження військової служби за контрактом у лавах Збройних 

Сил України, переваг здобуття вищої освіти у військових закладах освіти, 

навчання учнів стройовій підготовці. 

 Беручи до уваги викладене вище, відповідно до вимог Конституції 

України, Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», 

Указу Президента України від 25.10.2002 року № 948/2002 «Про концепцію 

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 року № 1770 «Про 

затвердження Положення про допризовну підготовку і про підготовку 

призовників з військово-технічних спеціальностей», керуючись Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 року № 826 «Про 

внесення змін до навчальної програми захист Вітчизни для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», програми «Захист Вітчизни», рішення 

сесії міської ради «Про Програму військово-патріотичного виховання дітей 

та молоді м. Івано-Франківська на 2016-2020 роки», розпорядження міського 

голови від 28.08.2020р. № 331-р «Про підсумки організації та проведення 

допризовної підготовки в 2019-2020 навчальному році та завдання на 2020-

2021 навчальний рік»   

 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня у 2020-

2021 навчальному році: 

 1.1. Організувати проведення допризовної підготовки, роботу гуртків, 

позакласної роботи з предмета «Захист України», військово-патріотичного 

виховання учнів, завідування кабінетом «Захист України», стрілецьким 

тиром і кімнатою, де зберігається зброя відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 1.2. Погоджувати з міським військовим комісаріатом кандидатів на 

посади вчителів предмета «Захист України».  

1.3. Надавати вчителям предмета «Захист України» один день на  

тиждень (четвер) для методичної підготовки та самоосвіти. 

1.4. Покласти на вчителів предмета «Захист України» відповідальність 

за збереження життя і здоров’я учнів на уроках «Захисту України». 

1.5. Сприяти зміцненню та покращенню  навчальної та матеріально – 

технічної бази з викладання предмета «Захист України». 

1.6. Забезпечити: 

1.6.1. Належний облік і збереження навчальної зброї та військового 

майна. Щомісяця проводити перевірку із відповідним записом у книзі 

контролю за станом і наявністю навчальної зброї та майна. 

1.6.2. Систематичний контроль за проведенням занять з предмета  

«Захист України». 

 1.6.3. Виконання основних заходів допризовної підготовки в 2020-2021 

навчальному році. 



1.7. Забезпечити проведення якісної кампанії приписки юнаків 2004 

року народження до призовної дільниці та своєчасну подачу списків у 

друкованому вигляді в алфавітному порядку (до 01.10.2020р. відповідно до 

ф.1) у Івано-Франківській міській військовий комісаріат.  

2. Учителям предмета «Захист України»: 

2.1. Викладання предмета «Захист України» та основ медичної  

підготовки та цивільного захисту здійснювати згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 30.07.2015 року № 826 «Про внесення змін до 

навчальної програми «Захист Вітчизни» для 10-11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» та інструктивно-методичними рекомендаціями щодо 

вивчення базових дисциплін у 2019-2020  навчальному році.  

2.2. Заняття з дівчатами 10-х класів з цивільного захисту проводити  

спільно з юнаками, а основ медичних знань та допомоги - з дівчатами 10-х, 

11-х класів проводити у години, коли юнаки займаються допризовною 

підготовкою. 

 2.3. Активізувати роботу з військової профорієнтації учнів, їх відбору і 

підготовки до вступу у військові навчальні заклади у 2020 році та прийняття 

на військову службу у Збройні Сили України за контрактом.  

2.4. Оновити матеріали інформаційних стендів щодо вимог вступу до  

військових закладів освіти та призову на військову службу за контрактом. 

2.5. Систематично підтримувати шефські зв’язки шкіл із військовою 

частиною А 1349. 

3. Затвердити план основних заходів допризовної підготовки в 2020-

2021навчальному році (додаток 1) та графік проведення спільних з міським 

військовим комісаріатом планових перевірок ЗНЗ у 2020-2021 навчальному 

році (додаток 2). 

 4. Департаменту освіти та науки забезпечити методичний супровід 

викладання предмета «Захист України». 

 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

 

І.Валько 

53-56-65 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від 01.09.2020 р. № 376 

 

План 

основних заходів допризовної підготовки в 2020-2021навчальному році 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

проведення 

Відповідальні 

1. Методична робота з вчителями предмета «Захист Вітчизни» 

1 Одноденні навчально-методичні 

заняття з вчителями предмета «Захист 

України» 

щомісячно в 

останній 

четвер 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 

та науки, Я.Вацеба 

2 Проведення 3-х денних навчально-

методичних зборів з викладачами 

«Захист Вітчизни» 

серпня 

2020р. 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 

та науки 

3 Навчально-методичні заняття з 

командирами навчальних взводів 

перед початком проведення 3-х 

денних польових занять з юнаками 

випускних класів 

березень-

квітень 

2021р. 

міськвійськомат, 

директори ЗО, 

вчителі предмета 

«Захист України» 

4 3-х денні методичні збори з 

викладачами предмета «Захист 

Вітчизни» 

січень 

2021р. 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 

та науки 

5 Підбір та укомплектування вакантних 

посад у закладах освіти викладачами 

предмета «Захист України», які мають 

досвід роботи з молоддю 

упродовж 

навчального 

року 

директори ЗО 

Департамент освіти 

та науки, 

міськвійськомат 

2. Організація військово-патріотичної роботи 

1 Поновлення та удосконалення 

навчально-матеріальної бази предмета 

«Захист України» 

упродовж 

навчального 

року 

директори ЗО, 

викладачі предмета 

«Захист України» 

2 Шкільні огляди патріотичної  пісні та 

строю, присвячені Дню захисника 

України 

10-17 

жовтня 

2020р. 

директори З0 

3 Загальноміські змагання зі стрільби із 

пневматичної гвинтівки серед учнів 7-

9 класів 

жовтень 

2020р. 

 

директори ЗЗСО, 

вчителі предмета 

«Захист України» 

4 Загальноміські військово-спортивні 

змагання серед учнів 10-11- х класів, 

присвячені Дню Захисника України 

грудень 

2020р. 

 

Департамент освіти 

та науки, Я.Вацеба, 

директори ЗО, 



вчителі предмета 

«Захист України» 

та фізичної 

культури ЗО 

5 Організація та проведення спортивних 

змагань серед допризовної молоді  

упродовж 

навчального 

року 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 

та науки, 

директори ЗО 

6 Міська спартакіада з військово-

прикладних видів спорту серед учнів 

10-11 класів 

Квітень 

2021р. 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 

та науки, 

директори ЗЗСО 

7 Установча наради з керівниками ЗО із 

залученням командирів підшефних в/ч 

та молодіжних військово-

патріотичних організацій 

за окремим 

планом 

упродовж 

січня-

березня 

2021р. 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 

та науки, 

викладачі предмета 

«Захист України» 

8 Перевірка виконання вимог Закону 

України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» з питань 

підготовки молоді до служби в армії в 

ЗНЗ 

жовтень-

грудень 

2020р., 

січень-

квітень 2021 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 

та науки 

 

9 Інформаційно-просвітницька робота 

серед школярів щодо формування 

почуття обов’язку захищати Вітчизну, 

виховання національної свідомості на 

героїчно-патріотичних традиціях 

історичного минулого України 

упродовж 

навчального 

року 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 

та науки, 

 директори ЗО 

 

10 Встановлення та підтримка зв’язків з 

військовими частинами, де проходять 

службу колишні випускники шкіл 

упродовж 

навчального 

року 

міськвійськомат, 

директори ЗО, 

викладачі предмета 

«Захист України» 

11 Огляд-конкурс матеріально-технічної 

бази ЗО з вивчення предмета «Захист 

України» 

упродовж 

навчального 

року 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 

та науки 

 

12 Тематичні наради в ЗЗСО з питань 

військово-патріотичного виховання 

травень 2021 Директори ЗЗСО, 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 

та науки 

13 Контроль за проходженням і 

результатами допризовної підготовки 

юнаків  

упродовж 

навчального 

року 

Директори ЗЗСО, 

міськвійськомат, 

Департамент освіти 



та науки 

3. Вдосконалення матеріально-технічної бази предмета «Захист 

України» 

1 Скласти комплексні плани  

удосконалення навчально-

матеріальної бази 

вересень-

жовтень 

2020р. 

директори ЗО, 

вчителі предмета 

«Захист України» 

4. Контроль та надання допомоги 

1 Вивчення стану викладання предмета 

«Захист України» в закладах освіти, 

що підлягають черговій перевірці, 

надання  їм методичної допомоги 

жовтень-

грудень 

2020, січень-

квітень 2021 

міськвійськомат,  

Департамент освіти 

та науки 

 

2 Контроль за усуненням недоліків з 

вивчення предмета «Захист України» 

та надання методичної допомоги 

постійно міськвійськомат,  

Департамент освіти 

та науки 

3 Надання допомоги ЗНЗ у проведенні 

3-х денних навчально-польових зборів 

квітень 2021 командири 

підшефних в/ч, 

Департамент освіти 

та науки 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

 

 

 

 

 

 

І.Валько 

53-56-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від 01.09.2019р. № 376 

 

Графік 

планових перевірок закладів освіти м. Івано-Франківська з вивчення стану 

викладання предмета «Захист України», матеріально-технічної бази та 

позакласної роботи з предмета, гурткової роботи з військово-патріотичного 

виховання в 2020-2021 навчальному році (відповідно до розпорядження 

міського голови від 28.08.2020р. № 331-р). 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад Термін 

перевірки 

1 Ліцей №4, Ліцей №10, Ліцей №7 листопад 2020р. 

2 Гімназія імені Романа Шухевича,  ПМЛ грудень 2020р. 

3 ВПУ №21, ВПУ «СОТ» лютий 2021р. 

4 ПБЛ березень 2021р. 

5 Ліцей №21, Ліцей №22 квітень 2021р. 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

 

 

 

 

 

І.Валько 

53-56-65 
 

 

 


