
  
Молодецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  

Маньківської районної ради Черкаської області 

 

НАКАЗ 

 

с. Молодецьке 

    

 

18.04.2020                                                                                                                 №27-ос 

 

Про організацію і проведення 

навчально-польових зборів  

у 2020 році 

 

           Відповідно до статей 8, 9 Закону  України  «Про військовий обов’язок і військову   

службу», постанови Кабінету Міністрів України  від 30.11.2000 № 1170 «Про затвердження 

положень про допризовну  підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних 

спеціальностей», на підставі розпорядження  Черкаської обласної державної адміністрації від  

04.03.2020  № 133  «Про організацію і проведення навчально-польових зборів з  юнаками у 

2020 році», листа КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників» від 16.04.2020 №134/01-19, наказу відділу освіти17.04 Маньківської 

райдержадміністрації від 17.04.2020 №40-ос 

 

НАКАЗУЮ: 

 

       1.Організувати і провести навчально-польові збори з учнями 11 класу  згідно з програмою 

предмета «Захист Вітчизни» у дистанційній формі та . 

 4-6 травня 2020  

       2. Вчителям предмета Захист Вітчизни Карпенку П.М. та Карпенко В.В: 

 2.1. Ознайомитись з наказом дистанційно  врахувавши «Рекомендації щодо оцінювання учнів 

11-их класів за Програмою 3-денних навчально-польових зборів (дистанційно)» (лист КНЗ 

«ЧОІПОПП» від 16.04.2020 №134/01-19). 

                                                                                                                    До 30 квітня 2020 

 2.2. Створити умови для якісного проведення навчально-польових зборів у дистанційній 

формі шляхом проходження тестування з тем вогнева, тактична та медична підготовка на 

платформі «На урок». 

                                                                                                                                  До 04.05.2020 

2.3 На сайті школи у розділі для учнів  «Дистанційне освіта» розмістити  оголошення для учнів 

11 класу про дату проведення навчально-польових зборів та план проходження тестування. 

                                                                                                                                  До 02.05.2020 
2.4 Врахувати при виставлення оцінок за навчально польові збори результати здачі нормативів 

та тестів у Маньківському міжшкільному військово патріотичному таборі «Козацький гарт» 

влітку 2019 року 

 2.5. Підсумкові відомості  про наслідки проведення навчально-польових зборів та річні звіти  

подати на затвердження  

 До 12 .05. 2020 року.  

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шевченко В.В 

3.1. Підготувати проект  наказу «Про підсумки вивчення предмета «Захист Вітчизни» та 

військово-патріотичного виховання юнаків у 2019/2020 навчальному році»  

До 12 травня 2020.                                                                                                                            



  3.2 Ознайомити вчителів, шляхом надсилання на електронну пошту, з листом КНЗ 

«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» від 

16.04.2020 №134/01-19» та розподілом година для проведення зборів 

                                                                                                                       Квітень-травень 2020                                                                           

 4.Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної 

роботи Шевченко В.В 

 

Директор школи                 П.М. Карпенко 

 

З наказом ознайомлені: 

Карпенко В.В.____________ 

Шевченко В.В.____________ 

 

Додаток 1 

До наказу №27-ос 

Від 18.04.2020 р. 

 

РОЗРАХУНОК 

ГОДИН НА НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ 

№ Назва розділу 

 

Кількість 

годин 

Тема, заняття 

(кількість годин) 

1-й день 2-й день 3-й день 

1.  Вогнева підготовка 
 

4 
  

Тема 2-4 год 

 

2.  Тактична підготовка 
 

11 
Тема 3-6 год Тема 3-4 год Тема 5-1 год 

3.  
Домедична допомога 

 

3 
 Тема 3-2 год Тема 3-1 год 

4.  
Контрольне заняття 

 

 Поточно 

5.  

 

Разом 

 

 

18 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 


