
Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти обласних, Київської міської 
військових адміністрацій
Начальникам управлінь (відділів) освіти 
органів місцевого самоврядування
Керівникам закладів загальної середньої 
освіти
Керівникам закладів позашкільної освіти
Керівникам закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти
Керівникам закладів фахової передвищої 
освіти

Про кадрове забезпечення початкової 
військової (допризовної) підготовки 
у закладах освіти

Відповідно до Законів України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», «Про основи національного спротиву», на виконання пункту 12 
Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2000 № 1770, та пункту 9 Порядку організації та 
здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного 
спротиву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 
№ 1443, з метою підвищення рівня початкової військової (допризовної) 
підготовки учнів (студентів) закладів освіти, Міністерство освіти і науки України 
рекомендує керівникам закладів освіти призначати на посади учителів 
(викладачів) предмета «Захист України» та керівників військово-патріотичного 
виховання офіцерів запасу або резервістів офіцерського складу, спроможних за 
віком та станом здоров’я якісно проводити заняття. У разі коли неможливо 
укомплектувати такі посади офіцерами запасу або резервістами офіцерського 
складу, педагогічними працівниками можуть бути призначені добре підготовлені 
та досвідчені сержанти (старшини), солдати (матроси) запасу або резерву. Для 
допомоги вчителям (викладачам) у проведенні занять можуть залучатися 
представники військових частин Збройних Сил, установ Міністерства оборони 
України, а також інших складових сил безпеки та сил оборони за погодженням з 
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їх керівниками. Призначеним на ці посади військовослужбовцям, у перший рік 
роботи рекомендується пройти курси підвищення кваліфікації в інститутах 
післядипломної педагогічної освіти. 

Водночас інформуємо, що педагогічні працівники, які здійснюють 
початкову військову (допризовну) підготовку у закладах освіти, проходять 
відповідні курси підвищення кваліфікації (не менше 30 годин у міжатестаційний 
період) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних 
підрозділах закладів вищої освіти, які організовуються Міністерством оборони 
України.
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