МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАМ’НСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТЕХНІКУМ
НАКАЗ
№ 33-с

14.05.2020
м. Кам’янське
Про проведення навчально-польових занять
(зборів юнаків) і навчально-тренувальних
занять (для дівчат, юнаків)
на завершальному етапі навчання

Відповідно до статей Положення про допризовну підготовку та згідно
навчальної програми “Захист Вітчизни” та “Захист Вітчизни. Основи медичних
знань” для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень
стандарту) “Затверджено Міністерством освіти України” (наказ МОН України
від 23.10.2017 № 1407) і відповідно до робочої програми “Захист Вітчизни” та
“Захист Вітчизни. Основи медичних знань” для студентів першого курсу
КаДЕТ на 2019-2020 навчальний рік” та у зв’язку з подовженням надзвичайної
ситуації по COVID-19 в Україні, з метою:
- підведення підсумків дистанційного навчання з предмету “Захист
Вітчизни” та “Захист Вітчизни. Основи медичних знань”;
- контролю щодо вдосконалення отриманих початкових знань з
військової справи;
- проведення тестів он-лайн з елементами польової виучки;
- вдосконалення стройової виправки (дистанційно);
- оцінки фізичної підготовки;
- формування психологічної готовності до строкової військової служби
у Збройних силах України;
- визначення рівня їх готовності до строкової військової служби в
Збройних силах України, а також зміцнення здоров’я.
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до графіку освітнього процесу на 2019-2020 навчальний
рік. В період з “ 15 ” 06 до “ 25 ” 06 2020 р. дистанційно провести
триденні навчально-польові заняття (юнаки) та навчально-тренувальні заняття

(дівчата, юнаки) І курсу. Керівниками занять призначити викладачів
Кожина О.О., Бербенець О.В., Тараненко О.Г.
2. Викладачам Кожину О.О., Бербенець О.В., Тараненко О.Г. до
01.06.2020 скласти програму навчально-польових занять та навчальнотренувальних занять з урахуванням дистанційного навчання.
3. Диспетчеру навчальної частини Бойко Ю.О., викладачам Кожину О.О.,
Бербенець О.В., Тараненко О.Г. до 01.06.2020 скласти розклад занять.
4. На навчально-польові заняття (збори, юнаки) та навчально-тренувальні
заняття (дівчата, юнаки) залучити студентів І курсу:
4.1. З предмету “Захист Вітчизни” (викладач Кожин О.О.):
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4.2. З предмету “Захист Вітчизни. Основи медичних знань” (викладач
Тараненко О.Г.):
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4.3. З предмету “Захист Вітчизни. Основи медичних знань” (викладач
Бербенець О.В.):
гр. КН-19-1/9
з “15”
06
до “ 17
”
06
2020 р.
гр. ЕТ-19-2/9
з “15”
06
до “ 17
”
06
2020 р.
гр. КІ-19-1/9
з “15”
06
до “ 17
”
06
2020 р.
5. Викладачам Кожину О.О., Бербенець О.В., Тараненко О.Г. на заняттях
морально та психологічно готувати студентів до навчально-польових занять
(зборів) і навчально-тренувальних занять та строкової військової служби у ЗСУ.
6. Кураторам груп роз’яснити, що предмет “Захист Вітчизни” та “Захист
Вітчизни. Основи медичних знань” є обов’язковим державним предметом і що
на заняттях студенти готують себе до служби у Збройних силах України, а на
навчально-польових заняттях та навчально-тренувальних заняттях отримують
практичні навички та якості захисника України.

7. Кожину О.О., Бербенець О.В., Тараненко О.Г. (до 01.06.2020) скласти
тести для контролю знань студентів.
8. Зав.відділення Островській Л.В. та кураторам груп забезпечити
контроль дистанційного навчання студентів під час проведення навчальнопольових занять (зборів) та навчально-тренувальних занять.
9. Контроль за підготовкою до проведення зборів покласти на заступника
директора з навчальної роботи Циновнік Т.В.
10. Наказ довести до всього особового складу в частині, що стосується.
Директор технікуму
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