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Вивчення предмета 
«Захист Вітчизни» у 2013/2014 н.р.
Головною метою вивчення предмета є допризовна 

підготовка молоді, що спрямована на забезпечення ви-
конання громадянами конституційного обов’язку щодо 
захисту національних інтересів України.

Відповідно до поставленої мети окреслено такі за-
вдання з вивчення предмета:

– підготовка допризовної молоді до захисту життя і 
здоров’я у повсякденному житті, забезпечення власної 
безпеки та безпеки інших громадян у надзвичайних 
ситуаціях мирного і воєнного часу;

– підготовка допризовної молоді до служби в Зброй-
них Силах України та інших військових формуваннях, 
до виконання військового обов’язку в запасі.

Особливої актуальності набувають ці завдання 
сьогодні, коли Збройні сили України переходять на 
професійну основу комплектування. Професійна ар-
мія потребує підготовленого резерву, і сучасна школа 
може забезпечити виконання цього завдання, адже 
саме на заняттях з предмета допризовна молодь 
отримує початкову військову підготовку, формують по-
чуття високої патріотичної свідомості та національної 
гідності.

У 2013-2014 н.р. в навчальних закладах системи се-
редньої загальної освіти учні 10-11 класів вивчатимуть 
предмет за навчальною програмою, підготовленою 
авторським колективом під керівництвом Мелецького 
В.М. Цей навчальний предмет є обов’язковим і вклю-
чається до інваріантної частини навчального плану та 
викладається протягом трьох періодів – у 10-11 класах 
та під час навчально-польових зборів (занять у ліку-
вально-оздоровчому закладі).

Відповідно до Типових навчальних планів для 
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 
834, на вивчення предмета у 2013/2014 навчальному 
році передбачено:

– у класах з військово-спортивним профільним на-
вчанням –2 год. на тиждень; 

– у класах всіх інших напрямів – 1 год. на тиждень.
Кількість годин може бути збільшена за рахунок 

варіативної частини навчального плану.
Програма для проведення навчально-польових 

зборів не залежить від потижневого навантаження і 
розрахована на 18 навчальних годин.

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» прово-
диться окремо для юнаків та дівчат (відповідно до 
листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 09.10.2002 № 1/9-444). Поділ класу на групи 
здійснюють згідно з наказом Міністерства освіти і 
науки України «Про затвердження Нормативів на-
повнюваності груп дошкільних навчальних закладів 
(ясел, садків) компенсуючого типу, класів спеціаль-

них загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 
подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу 
класів на групи при вивченні окремих предметів у за-
гальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 
№ 128 (додаток 2).

Як виняток, дівчата можуть навчатися за програмою 
для групи юнаків за умови їх бажання, згоди батьків та 
відповідно до рішення педагогічної ради навчального 
закладу. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними 
переконаннями не можуть вивчати основи військової 
справи, рішенням педагогічної ради навчального за-
кладу вивчають предмет за програмою для групи ді-
вчат. Навчальний предмет при цьому в обох випадках 
носить назву «Захист Вітчизни».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 02.08.2012 № 882 «Про використання на-
вчально-методичної літератури у загальноосвітніх на-
вчальних закладах», при вивченні предмета дозволено 
використовувати навчальні програми, підручники та 
навчально-методичні посібники, які мають гриф Мініс-
терства освіти і науки України або схвалені відповід-
ною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.

У 2013-2014 н.р. планування роботи з військово-патрі-
отичного виховання слід проводити відповідно до Указу 
Президента України від 19.10.2012 № 604/2012 «Про 
заходи у зв’язку з відзначенням 70-річниці визволення 
України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

Для підвищення ефективності роботи з військово-
патріотичного виховання та з метою удосконалення 
знань, умінь та навичок з предмета, практичного від-
працювання нормативів з цивільного захисту, реко-
мендується створювати в навчальних закладах гуртки, 
навчальні програми яких мають відповідний гриф 
Міністерства освіти і науки України:

– навчальна програма гуртка з козацько-лицарсько-
го виховання «Джура» (авт. Бондарчук О.С.);

– навчальна програма гуртка «Зірниця» (авт. Коло-
моєць Г.А.);

– навчальна програма гурткової роботи з допризо-
вної підготовки, військово-патріотичного виховання та 
рятувальної справи «Юний рятувальник – захисник» 
(авт. Ільїна В.М., Коломоєць Г.А.);

– програма гуртка військово-патріотичного напряму 
«Школа безпеки» (авт. Олексюк В.Л., Горчинський Л.В., 
Єпіфанцев І.В.);

– навчальна програма гуртка «Юний миротворець» 
(авт. Барановський В.І.).
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