
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
30.09.2016 № 417/2016-р 

 

 

П Л А Н 
основних заходів з допризовної підготовки, патріотичного 

виховання та підготовки призовників з військово-технічних  
спеціальностей на 2016/2017 навчальний рік 

 
№ 
з/п 

Зміст заходів Термін виконання Виконавець 

1 2 3 4 

1. Організаційні заходи 

1.1 Створення позаштатних методичних рад з 
допризовної підготовки при обласному та 
районних (міських) військових комісаріатах 
області на 2016/2017 навчальний рік 

Вересень 
2016 року 

Облвійськкомат 

1.2 Організація та забезпечення проведення три-
денних польових занять (зборів) з виконан-
ням початкової вправи з автомата Калашни-
кова бойовим патроном юнаками випускних 
класів, курсів навчальних закладів, де про-
водиться допризовна підготовка 

Квітень-
травень 

2017 року 

Облвійськкомат, 
департаменти освіти 

і науки, охорони 
здоров’я, управлін-
ня молоді та спорту 

облдержадміні-
страції 

1.3 Вжиття заходів та виконання навчальної про-
грами в частині патріотичного виховання 
юнаків, шефської роботи та зміцнення зв’яз-
ків навчальних закладів з військовими части-
нами, закладами та установами 

Протягом 
навчального  

року 

Облвійськкомат, 
Департамент освіти 
і науки, управління 

молоді та спорту 
облдержадміні-

страції 

2. Добір та розподіл кадрів викладачів допризовної підготовки, 
методична робота з ними 

2.1 Забезпечення добору кандидатів на посади 
викладачів допризовної підготовки з числа 
офіцерів запасу або у відставці, які мають 
вищу освіту, спроможні за віком і станом 
здоров’я якісно проводити заняття, а також 
випускників вищих педагогічних навчальних 
закладів за спеціальністю “викладач допри-
зовної підготовки і фізичного виховання”, а у 
разі їх відсутності – з числа добре підготов-
лених та досвідчених прапорщиків (мічма-
нів), сержантів (старшин), солдатів (матро-
сів) запасу з вищою освітою 

Протягом 
року 

Облвійськкомат, 
Департамент освіти 
і науки, управління 

молоді та спорту 
облдержадміні-

страції 
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2.2 Організація та проведення з викладачами до-

призовної підготовки предмету “Захист Віт-
чизни”: 

  

   

щомісячних одноденних методичних занять Протягом року 
(остання 
п’ятниця 
місяця) Райміськвійськко-

мати, райдержадмі-
ністрації, виконавчі 

комітети міських 
(міст обласного 
значення) рад 

  

навчально-методичних зборів перед почат-
ком 2017/2018 навчального року 

Серпень 
2017 року 

  

триденних методичних занять у канікуляр-
ний період 

У період 
зимових 
канікул 
(січень 

2017 року) 
   

курсів з підвищення кваліфікації викладачів 
допризовної підготовки (предмету “Захист 
Вітчизни”) 

Січень-лютий 
2017 року 

Департамент освіти 
і науки, управління 

молоді та спорту 
облдержадміні-

страції 
   

настановчих зборів з новопризначеними на 
посаду викладачами допризовної підготовки 
предмету “Захист Вітчизни”. 

Згідно з планом 
оперативного 
командування 

“Захід” 

Облвійськкомат, 
Департамент освіти 
і науки, управління 

молоді та спорту 
облдержадміні-

страції 
 

3. Удосконалення навчально-матеріальної бази 

3.1 Сприяння зміцненню та вдосконаленню нав-
чально-матеріальної бази закладів освіти 

Протягом 
року 

Облвійськкомат, 
Департамент освіти 
і науки, управління 

молоді та спорту 
облдержадміні-

страції 
 

4. Навчальні і оборонно-спортивні заходи 

4.1 Організація та проведення:   

районних (міських) спартакіад допризовної 
молоді 

Березень - 
квітень 

2017 року 

Департаменти 
освіти і науки, 

охорони здоров’я, 
управління молоді 
та спорту облдерж-

адміністрації, 
облвійськкомат, 

обласний комітет 
Товариства сприян-
ня обороні України, 

райміськвійськ-
комати 

Обласної спартакіади допризовної молоді 
”Юні козаки Поділля – 2017 року”; 

Квітень 
2017 року 
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4.2 Забезпечення представництва команд області 

для участі у спартакіаді допризовної молоді 
України 

Квітень 
2017 року 

Департамент освіти 
і науки, управління 

молоді та спорту 
облдержадміністра-
ції, облвійськкомат 

4.3 Організація та проведення вахти пам’яті, 
присвяченої 72-й річниці визволення України 
від фашистських загарбників 

Жовтень 
2016 року 

Райдержадміністра-
ції, виконавчі 

комітети міських 
(міст обласного 
значення) рад 

4.4 Організація святкування Дня Збройних Сил 
України та проведення місячника оборонно-
масової та військово-патріотичної роботи 

Листопад- 
грудень  

2016 року 

Райміськвійськко-
мати, райдержадмі-
ністрації, виконавчі 

комітети міських 
(міст обласного 
значення) рад 

4.5 Організація та проведення місячника оборон-
но-масової та військово-патріотичної роботи, 
присвяченого 72-й річниці Перемоги у Вели-
кій Вітчизняній війні 

Квітень 
2017 року 

4.6 Проведення урочистих проводів призовників 
на строкову військову службу 

За окремим 
планом 

Райміськвійськко-
мати, ради ветера-
нів, райдержадмі-

ністрації, виконавчі 
комітети міських 
(міст обласного 
значення) рад 

5. Контроль та надання допомоги 

5.1 Вивчення стану та  надання методичної 
допомоги з питань допризовної підготовки й 
військово-патріотичного виховання молоді 
навчальним закладам, управлінням (відділам) 
освіти, райміськвійськкоматам: 

 

Облвійськкомат, 
Департамент освіти 
і науки, управління 

молоді та спорту 
облдержадміні-

страції 

м. Славута Жовтень 
2016 року 

Шепетівського району   Листопад  
2016 року 

Білогірського району   Грудень  
2016 року 

Теофіпольського району Січень 
2017 року 

м. Кам’янець-Подільський  Лютий 
2017 року 

Ярмолинецького району  Березень 
2017 року 

5.2 Надання практичної та методичної допомоги 
у проведенні навчального процесу. Вивчення 
стану виконання навчальними закладами 
ТСОУ та профтехосвіти вимог керівних до-
кументів з питань підготовки призовників з 
військово-технічних спеціальностей для Зброй-
них Сил  України 

 Облвійськкомат, 
Департамент освіти 
і науки, управління 

молоді та спорту 
облдержадміністра-
ції, обласний комі-
тет Товариства спри-
яння обороні України
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5.3 Надання допомоги у проведенні навчально-

методичних занять з викладачами допризов-
ної підготовки юнаків у містах та районах 
області 

Протягом року Облвійськкомат, 
Департамент освіти 
і науки, управління 

молоді та спорту 
облдержадміні-

страції 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


