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Педагогічне кредо :

« Обов’язок перед Вітчизною – святиня для   

людини »

В. Сухомлинський

Проблема 

над якою працюю:

Формування та розвиток у учнів високої

патріотичної свідомості на уроках «Захисту

Вітчизни»



Патріотизм (від латинського 

patria – країна, вітчизна, 

батьківщина) – це любов і 

відданість Батьківщині, 

прагнення своїми діями 

служити її інтересам. 

Історичне джерело 

патріотизму – це формування 

зв’язків з рідною землею, 

рідною мовою, народними 

традиціями, звичаями та 

культурою.



КОНЦЕПЦІЯ

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді

1. Загальні положення

• Метою Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді є:

• - визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-
патріотичного виховання молоді;

• - забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до
захисту Вітчизни;

• - вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота і громадянина;

• - визначення ролі державних органів в організації та проведенні допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання молоді;

• - удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

• - формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до
виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів
України;

• - узгодження дій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни;

• - створення системи шефських зв'язків військових частин і вищих військових навчальних закладів
з навчальними закладами, в яких проводиться допризовна підготовка, взаємодії з ветеранськими
та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування.



2. Основи організації допризовної 
підготовки молоді

Головними завданнями допризовної 
підготовки є:
- ознайомлення молоді з основними 
положеннями Конституції України про захист 
Вітчизни, інших нормативно-правових актів з 
питань оборони, військового будівництва та 
проходження військової служби;
- усвідомлення молоддю свого обов'язку в разі 
виникнення загрози суверенітету та 
територіальній цілісності України;
- набуття знань про функції Збройних Сил 
України та інших військових формувань, їх 
характерні особливості;
- засвоєння основ військової справи, цивільної 
оборони і медико-санітарної підготовки;
- здійснення психологічної підготовки до 
військової служби.



Тому актуальною метою предмета «Захист Вітчизни» 
та військово-патріотичного виховання молоді в наш 
час є: 
- визначення основних напрямів удосконалення 
допризовної підготовки і військово-патріотичного 
виховання молоді;
- забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку 
і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни; 
- вироблення єдиних поглядів на проблему виховання 
патріота і громадянина; 
- визначення ролі державних органів в організації та 
проведенні допризовної підготовки і військово-
патріотичного виховання молоді; 
- формування в молоді високої патріотичної 
свідомості, національної гідності, готовності до 
виконання громадянського і конституційного 
обов'язку щодо захисту національних інтересів 
України.





Форми організації навчального процесу



Методи, що я застосовую в роботі

Пояснювально- ілюстративні

Частково-пошукові

Інтерактивні

Переконання

Особистий приклад

Стимулювання

Самопідготовка



Урок мужності «З Україною в серці»





Зустрічі з ветеранами II світової війни, 

воїнами- авганцями та бійцями АТО



Вшанування пам’яті бійців АТО



Для закріплення практичних умінь і навичок обов’язковим є проведення 

навчально-польових зборів на території військових частин. 





У зміцненні патріотичних почуттів 

велику роль відіграє героїко-

патріотичне виховання, покликане 

формувати бойовий, морально-

психологічний дух, спонукати до 

фізичного вдосконалення 

громадянина-патріота, виробляти 

глибоке розуміння громадського 

обов’язку, готовність у будь-який 

час стати на захист Батьківщини, 

оволодівати військовими і 

військово-технічними знаннями, а 

також вивчати бойові традиції та 

героїчні сторінки історії народу, 

його Збройних сил



Ми вільні духом і серцем незалежні

Кривавими сльозами плаче неня Україна,

Де тихі зорі, ясні води й мова солов’їна, 

Де дух козацький вільний у небо рветься, 

Мільйон сердець гарячих щирих б’ється. 

Чужинський чобіт топче край співучий, 

Зломить він прагне дух могучий.

Та «Зась! - йому сказали українці,-

Тут край свободи, а ви в ньому –чужинці».

Ми вільні духом і серцем незалежні, 

Цьому нас вчать степи наші безмежні. 

Ніколи наш народ не стане на коліна, 

Бо ми могутня нація, єдина! 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


