
Військово-патріотичне виховання як
складова частина      підготовки до служби в
армії.

Протягом відновлення проведення військово-спортивної гри
«Зірниця» Хотинський район завжди ставав призером змагань
двічі здобував 2 місце, 1 раз третє, а у 2012 році 1 місце і
представляв нашу  Буковину   у  фінальній   частині  цих  змагань,
де  виборов  ІІІ місце. Нашу область представляють на цих
змаганнях команда «Грім»  Хотинської гімназії (вчитель Захисту
Вітчизни Юзько В.І.).

Цих високих результатів було досягнуто за рахунок
професійного відношення до своєї роботи всіх вчителів
Хотинської гімназії, управління освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації.

Не може вчитель Захисту Вітчизни підготовити команду на
високий рівень без співпраці з вчителями географії, історії,
фізкультури, медико-санітарної підготовки тим більше, що він не
читає години  в учнів 5-9 класів і тільки завдяки гурковій роботі
ми можемо підвищити якість підготовки школярів.

Без перебільшення можна стверджувати, що гуртки військово-
спортивного, патріотичного спрямування є популярними серед
учнівської молоді.  Ці гуртки є  невід'ємною  частиною навчально-
виховного процесу в школі або позаурочної роботи з військово-
патріотичного виховання.

Традиційно до Дня Захисника Вітчизни на базі
Клішковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
проводяться змагання по стрільбі із пневматичної гвинтівки, що є
проміжною підготовкою команди по вогневій підготовці.

В цьому навчальному році в змаганнях прийнято участь 72
учасники і з кожним роком рівень підготовки учнів значно
підвищився, але слабка навчально-матеріальна база закладів
освіти по вогневій підготовці не дає тих результатів які хотілося
бачити в усіх команд учасниць змагань.

Недоліком є і те, що фаховий рівень вчителів захисту
Вітчизни бажав би бути  кращим.  Інколи предмет читають
вчителі,  які не служили в Збройних Силах і не мають військової
підготовки.  Цих вчителів ми відправляємо на курси підвищення
кваліфікації, але це не дасть того ефекту якщо спеціаліст дійсно



пройшов стройову військову службу і він повністю ознайомлений
з військовим розпорядком.

Протягом навчального року в Хотинській гімназії
проводяться місячники національно-патріотичного виховання:

- Дню Захисника Вітчизни;
- Дню Перемоги;
- Дню Українського козацтва;
- Річниці Збройних  Сил України;
- Визволення Хотинщини від німецько-фашистських

загарбників.

В цьому навчальному році в Хотинському районі працює 25
гуртків військово-спортивного спрямування, в яких займаються
більше 400 учнів.

В сьогоднішній ситуації в учнів потрібно виховувати
усвідомлення ними громадського обов’язку до служби в Збройних
Силах України, вироблення морально-вольових якостей, активної
реакції на  ситуацію в державі і готовності  до суворих іспитів та
самопожертви в  ім'я України та її народу.

Досягнути цієї мети можна через проведення з учнями:
- бесіди, лекції, диспути, доповіді, теоретичні конференції з

тематики знаменитих подій в житті України та її Збройних
Сил;

- військово-шефську роботу;
- спартакіаду допризовної молоді;
- військово-патріотичні та військово-спортивні ігри «Зірниця»,

«Джура», «Нащадки козацької слави»,  «Козацькі розваги»;
- зустрічі з ветеранами бойових дій та військовослужбовцями

Збройних Сил України.
Ціленаправлене знищення армії матеріально-технічного

забезпечення відобразилось і на предметі захист Вітчизни.
Зменшення фінансування скорочення годин призвело до занепаду
предмета. Руйнування тирів, сторойових плаців, смуг перешкод і
здача в районний військовий комісаріат матеріально-технічного
забезпечення, вивіз малокаліберної зброї на базі в обласне ТСОУ
все це призвело до низького рівня військової і фізичної підготовки
учнів і до їх готовності до служби в Збройних  Силах  України.

Проведення навчально-польових зборів 3, 5, 14 днів давало
учням змогу познайомитись з повсякденним життям майбутнього
воїна.



Знищення військових кафедр, де готовились офіцери запасу, які
давали змогу після проходження ними 1,5 місячної підготовки на
базі військових частин отримати військові звання і  командувати
невеликими військовими підрозділами.

Найбільшими проблемами на сьогодні:

1. Масовість (збільшення кількості гуртків, учасників змагань).

2. Зміна програми Захисту Вітчизни (міжнародне гуманітарне
право, Збройні Сили України, а збільшити на прикладну фізичну,
вогневу підготовку).

3. Фаховий рівень вчителів.

4. Збільшення в навчальних закладах різноманітних змагань з
військово-прикладних видів.

5. Проведення в 10 класах навчально-польових зборів замість
пришкільного табору.

6. Мало літератури і відеоматеріалів.


