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Про підсумки вивчення предмета «Захист 

України» та військово-патріотичного виховання 

учнівської молоді у 2020/2021  навчальному році   

                                                   
 

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Указів Президента України від 25.10.2002 №984/2002 «Про Концепцію 

допризовної підготовки і військово-патріотичне виховання молоді» (із змінами), 

від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні  

на період до 2021 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 

№1770 «Про затвердження положень про допризовну  підготовку і про 

підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей» (із змінами), 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641, рішення 

виконавчого комітету Харківської міської ради від 13.06.2001 №931 «Про стан 

підготовки допризовної та призовної молоді м. Харкова до служби у Збройних 

Силах України» (п.4.5), відповідно до спільного наказу Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та Індустріального 

районного військового комісаріату», програми предмета «Захист України», 

розробленої відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти (зі змінами), плану роботи Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради на 2021 рік, з метою підвищення 

рівня підготовки молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку 

щодо надійного захисту суверенітету і територіальної цілісності України, до захисту 

життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей  

у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, формування та удосконалення 

життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів з предмета «Захист України»  

і військово-патріотичного виховання, професійної орієнтації молоді щодо 

служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 

визначених чинним законодавством, приведення викладання предмета «Захист 
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України» до сучасних вимог в закладах загальної середньої освіти району  

у 10-11-х класах здійснювалося вивчення предмета «Захист України» та було 

організовано військово-патріотичне виховання молоді. 

У 2020/2021 навчальному році вивчення предмета «Захист України» 

здійснювалося за навчальною програмою «Захист України. Рівень стандарту», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020  

№ 1377. 

Вивчення предмета «Захист України» юнаками та дівчатами проводиться 

окремо (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України 

від 09.10.2002 № 1/9- 444) та охоплювало 1435 учнів. 

Вчителі предмета «Захист України» обізнані з навчальною програмою,    

в практичній діяльності керуються нормативними документами, інструктивно 

- методичними рекомендаціями щодо викладання предмета «Захист України». 

Заняття з предмета «Захист України» проводяться на базі кабінету «Захист 

України», стройовому та спортивному майданчиках. Навчальні кабінети 

забезпечені стендами, плакатами, навчальними посібниками, макетами зброї, 

протигазами, компасами. Навчальні місця для вивчення стройових прийомів, 

занять із тактичної, фізичної і вогневої підготовки відповідають вимогам. Для 

проведення занять з предмета «Захист України» з юнаками 10-11-х класів 

використовується смуга перешкод на базі ХСШ № 80.  

У березні-квітні 2021 року пройшов Огляд-конкурс на визначення кращого 

закладу загальної середньої освіти з організації роботи з допризовною молоддю 

і військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. Метою Огляду-

конкурсу було визначення стану навчально-матеріальної бази допризовної 

підготовки закладів загальної середньої освіти, виявлення та заохочення 

кращих навчальних закладів з організації роботи з молоддю і військово-

патріотичного виховання підростаючого покоління. Переможцем Огляду-конкурсу 

міського етапу, відповідно до наказу Департаменту освіти Харківської міської 

ради від 08.04.2021 № 80, стала Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 71 

Харківської міської ради Харківської області. 

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмного матеріалу здійснюється 

відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти». 

Для активізації військово-патріотичного виховання у закладах загальної 

середньої освіти організовано гурткову роботу. 

У всіх закладах освіти сплановані заходи з військово-патріотичного 

виховання учнів, налагоджені шефські зв’язки з військовими частинами         

або військовими закладами освіти.  
У ХЗОШ №88 імені О.Г.Зубарева працює музей Героя Радянського Союзу 

О.Г.Зубарева, в ХЗОШ №113 - музей бойової та трудової слави, в ХЗОШ №168 

- етнографічний музей. На базі музеїв систематично проводяться уроки 

всесвітньої історії та історії України, Харківщинознавства, позакласні виховні 

заходи, зустрічі з ветеранами ІІ Світової війни, ветеранами Збройних Сил 

України, ветеранами АТО.  
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У бібліотеках оформлено змінні та постійні виставки літератури щодо 

організації військово-патріотичного виховання молоді.   

На сайтах шкіл систематично висвітлюється інформація про участь учнів  

у різноманітних тематичних заходах військово-патріотичної спрямованості.  

Закладами освіти спільно з військовими частинами А 1933, А 0891, А 1215  

було розроблено та реалізовується план спільних заходів з військово-

патріотичного виховання   та підготовки молоді до служби в лавах Збройних 

Сил України.  

 Юнаки 2004 року народження пройшли диспансеризацію. Індустріальним 

районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки     

м. Харкова були проведені агітаційні заходи з військово-професійної орієнтації 

шкільної молоді у закладах освіти щодо вступу до вищих військових 

навчальних закладів та військових коледжів сержантського складу. 

Систематично проводилися засідання районного методичного об’єднання  

учителів предмета «Захист України» з метою ознайомлення з новими 

нормативними документами щодо вивчення предмета «Захист України»           

та військово-патріотичного виховання, обміну досвідом, надавалася методична 

допомога учителям ЗЗСО у складанні поурочного та календарного планування. 

Робота загонів юних миротворців та волонтерів є важливою складовою 

національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання. У кожному 

закладі загальної середньої освіти району діє волонтерський загін. 

Систематизовано та постійно оновлюються матеріали ЗЗСО щодо реалізації 

волонтерських проєктів «Волонтер – мирний воїн». Волонтерські загони 

учнівського самоврядування активно беруть участь у проведенні різноманітних 

акцій і заходів. 

Ведеться робота щодо вшанування пам’яті загиблих воїнів. 

В закладах освіти систематично організовуються зустрічі із учасниками АТО, 

представниками ЗВО військової спрямованості, ведеться пошукова робота 

закладами освіти. 29.09.2020 року на будівлі Харківської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 70 Харківської міської ради Харківської області встановлено 

меморіальну дошку на честь Дмитра Арциленка, випускника школи, який загинув  

в зоні АТО, захищаючи незалежність і цілісність України.  

Учні ЗЗСО району постійно беруть участь у міському конкурсі  творчих робіт 

«Учні – захиснику України» за ініціативи Харківської обласної громадської 

організації «Спілка ветеранів АТО». Проводяться районні акції «Стрічка миру»  

та «Запали свічу Пам’яті», присвячені Дню пам’яті та примирення.  

На підставі вищевикладеного 
  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Програму предмета «Захист України» у 2020/2021 навчальному році 

вважати виконаною. 

2. Методисту Центру освітніх технологій Ламінській Н.О. надавати методичну 

допомогу щодо викладання предмета «Захист України» та військово-патріотичного 

виховання  в закладах загальної середньої освіти. 

Постійно 
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3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

3.1. Організувати роботу щодо підготовки навчально-матеріальної бази 

викладання предмета «Захист України» до нового 2021/2022 навчального року. 

До 20.08.2021 

3.2. Розробити і затвердити плани заходів  щодо військово-патріотичного 

виховання молоді, піднесення престижу військової служби та професії  

захисника Вітчизни. 

До 01.09.2021 

3.3. Сприяти створенню нових експозицій про земляків-героїв АТО  

на сході України, Небесної Сотні в музеях широкого історичного, військово 

-історичного, краєзнавчого напрямів та історії закладу освіти, що функціонують 

у закладах загальної середньої освіти. 

Постійно 

3.4. Сприяти створенню у закладах загальної середньої освіти куточків 

Слави, встановленню стендів, меморіальних дощок щодо вшанування пам’яті 

загиблих воїнів-земляків на території АТО. 

Постійно 

           3.5. Організувати роботу з  учителями предмета «Захист України» щодо проведення  

з юнаками 10-11-х класів військово-професійної орієнтації, роз’яснювальної 

роботи щодо вступу випускників школи до ЗВО військового спрямування. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

3.6. Звертати увагу учителів фізичної культури на посилення роботи щодо 

індивідуалізації та диференціації навчання учнів, спрямованих на розвиток їх 

фізичних якостей. 

Постійно 

3.7. Забезпечити практичну реалізацію Указу Президента України «Про 

Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді». 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

4. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на сайті Управління освіти. 

До 10.06.2021 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

Управління освіти Грицун Н.О. 

 

  

Начальник  Управління освіти            Т.в.о. військового комісара 

       Індустріального РТЦК та СП 

м. Харкова 

 

______________О.Л. ЗБИЦЬКА  майор ___________Є. СЕМЕНКОВ 
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З наказом від 04.06.2021 № 56/55 ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління 

освіти 

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління 

освіти  

Паламар Д.Л.   

3. Методист ЦОТ Управління освіти 

 

Ламінська Н.О.   

 

 

 

 

 

 

Ламінська                                                                                                                                                      Грицун 

 


