
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
06.12.2005              №  438 

 
 

З а х о д и 
щодо вдосконалення якості допризовної підготовки юнаків 

у Запорізькій області  на 2006-2008 роки і військово-патріотичного  
виховання молоді 

 
 

1. Щорічно підводити підсумки стану викладання допризовної підготовки 
юнаків за результатами навчального року. Видати розпорядження голів 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення з питань 
допризовної підготовки, відповідні накази. 
 

Щорічно   Райдержадміністрації, міськвиконкоми, 
   міські та районні відділи освіти,  

   міськрайвійськкомати 
 
2. Проводити комплексні перевірки стану допризовної підготовки юнаків у 

навчальних закладах. 
 

        Щорічно   Управління освіти і науки   
                                                           облдержадміністрації,  
   райдержадміністрації,   
                                                           міськвиконкоми міст обласного значення 
 

3.   Забезпечити   своєчасне   інформування   голів   районних  державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування про стан допризовної підготовки 
молоді в навчально-виховних закладах міст і районів. 
 

Щорічно   Міські та районні відділи освіти,  
   міськрайвійськкомати 

 
        4.  Забезпечити організацію навчального процесу в закладах освіти за 
програмою “Основи захисту Вітчизни”, рекомендованою Міністерством освіти і 
науки України й узгодженою з Міністерством оборони України від 01.06.2004           
№ 1/11-2469. 
 
        Постійно                                   Управління освіти і науки 
                                                           облдержадміністрації, 
   міські та районні відділи освіти, 
   райдержадміністрації, 
   міськрайвійськкомати, 
   міськвиконкоми міст обласного значення 
 

5. Забезпечити проведення навчально-польових занять з юнаками 11 класів, 
учнями професійно-технічних училищ, студентами вищих навчальних закладів           
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І-ІІ рівнів акредитації. Організувати виконання юнаками початкової стрільби 
з автомата Калашникова бойовим набоєм.  

 
Щорічно    Райдержадміністрації, міськвиконкоми, 

   міські та районні відділи освіти,  
   міськрайвійськкомати 
 

6.  Забезпечити організацію доставки юнаків на місця проведення стрільб. 
 
       Згідно з планами   Райдержадміністрації, міськвиконкоми, 
       проведення стрільб   міські та районні відділи освіти 
 

7. Забезпечити підвищення ефективності методичної підготовки викладачів 
допризовної підготовки. Організувати роботу позаштатних методичних рад. 
Спланувати проведення 3-5 денних зборів та щомісячних одноденних занять з 
викладачами допризовної підготовки. 
  

Щорічно   Обласний інститут післядипломної   
                                                   педагогічної освіти,  міські та районні   
                                                   відділи освіти, міськрайвійськкомати 

 
        8.  Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів військово-
патріотичного напрямку, урочистих проводів призовної молоді до Збройних Сил 
України. 
 
         Постійно                                   Управління культури і туризму 
    облдержадміністрації,                 
   райдержадміністрації, міськвиконкоми  
   міст  обласного значення 
 
        9.  Закладам освіти організувати акцію “Лист солдату”, листування з 
військовими частинами, де проходять службу земляки, висвітлювати їх службу в 
засобах масової інформації та наочній агітації військкоматів. 
 
        Постійно                                    Управління облдержадміністрації:  

освіти і науки; у справах молоді  
та спорту; 

                                                              
 
        10.  Сприяти військово-шефській роботі освітніх закладів та військових 
частин Збройних Сил України; організовувати екскурсії до музеїв військових 
частин; проводити спільні заходи з військово-патріотичного та громадянського 
виховання молоді. 
 
 Постійно              Управління облдержадміністрації:  

освіти і науки; у справах молоді  
та спорту; 

 
  
        11.  Запровадити щорічний урок мужності у закладах освіти, присвячений 
Дню українського козацтва, проводити урочисті заходи з цього приводу. 
 
        Постійно                                     Управління освіти і науки   



 3
                                                             облдержадміністрації 
         
 12. Забезпечити впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного 
комплексу школярів “Козацький гарт”. 
 
 Квітень-травень    Управління облдержадміністрації:  

2006 рік     у справах молоді та спорту;   
освіти і науки  

 
13.  Залучати учнівську та студентську молодь до участі в упорядкуванні 

меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань 
захисників Вітчизни. 
 
         Постійно                                    Управління облдержадміністрації:  

освіти і науки; культури і туризму, 
райдержадміністрації,  

                                                             міськвиконкоми міст обласного значення 
 
         14.  Проводити місячники оборонно-масової роботи, військово-спортивні 
конкурси “Допризовник”, фестивалі козацької майстерності “Джура”, спартакіади 
допризовної молоді, походи по місцях Бойової слави. 
 
         Постійно                                     Управління облдержадміністрації:  

освіти і науки; у справах  молоді  
та спорту; райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
         15.  Забезпечити роботу психологічної служби в освітніх закладах, 
спрямованої на формування у молодої людини готовності до діяльності у складі 
військового колективу в умовах проходження військової служби, а також до дій в 
екстремальних ситуаціях. 
 
         Постійно                                      Управління освіти і науки   
                                                              облдержадміністрації 
 
         16.  Здійснювати заходи щодо залучення юнаків призовного віку до занять з 
фізичної культури і спорту, клубів та гуртків військово-патріотичного 
спрямування. 
 
          Постійно                                     Управління облдержадміністрації:  

у справах молоді та спорту,  
культури і туризму; освіти і науки; 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
         17.  Організувати роботу з пропаганди здорового способу життя серед 
шкільної та студентської молоді, профілактики СНІДу, наркоманії та інших 
захворювань. 
 
         Постійно                                      Управління облдержадміністрації: 

охорони здоров’я; освіти і  науки;  
у справах молоді та спорту   
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         18.  Розробити методичні рекомендації для викладачів допризовної 
підготовки з метою удосконалення якості проведення занять з медико-санітарної 
підготовки і основ медичних знань. 
 
         Щороку                                         Управління охорони здоров’я   
                                                                облдержадміністрації 
 
         19. Сприяти створенню належних умов у закладах освіти для набуття 
теоретичних знань і практичних навичок шкільної та студентської молоді під час 
проведення занять з медико-санітарної підготовки та основ медичних знань. 
 
         Постійно                                       Управління облдержадміністрації:  

освіти і науки; охорони здоров’я; 
райдержадміністрації,  
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
20. Вжити заходів щодо поліпшення рівня навчально-матеріальної бази з 

допризовної підготовки в навчальних закладах. 
 
Постійно                                        Райдержадміністрації,  
    міськвиконкоми міст обласного  
   значення;  міськрайвійськкомати 
 

 
 
 
Керівник апарату  
облдержадміністрації      Р.В. Дригинич 
              

 
 

 


