
МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ  УЧНІВ  У  ПРОЦЕСІ  ПІДГОТОВКИ  ДО

ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ

1. Військово-патріотичне виховання старшокласників здійснюється за
такими напрямами:
· державний - базується на забезпеченні державою системи військово-

патріотичного виховання молоді
· соціальний - грунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні Він

орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей
та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури історії,
мови, звичаїв і традицій українського народу;

· військовий - передбачає вивчення військової історії України, пере
можних битв українського війська, основних зразків техніки і
озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок
користування ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах
підготовки до захисту Вітчизни;

· психолого-педагогічний - грунтується на вивченні психологічних
особливостей молоді, їх урахуванні у процесі допризовної підготовки
учнів, проведенні дослідницької та методичної роботи з узагальнення
та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання
вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;

· правовий - передбачає формування глибоких правових знань та при
щеплення старшокласникам високої правової культури.

2. Методами військово-патріотичного виховання молоді є:
· переконання - формування впевненості в суспільно корисній

діяльності з підготовки до захисту Вітчизни;
· стимулювання - реалізується в різноманітних формах заохочення та

змагання;
· особистий приклад - діяльність вихователя, який має бути взірцем для

молоді, здатен забезпечити педагогічну вимогу, вміє надати доручення
і перевірити його виконання;

· самопідготовка - процес активного формування і самовдосконалення
молодої людини, виховання у неї почуття патріотизму, як реалізується
шляхом самозобов'язання, самостійного навчання і самоконтролю.

Військове-патріотичне виховання старшокласників здійснюється у формі
лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв, військовій частин,
установ, підприємств, вищих навчальних закладів, зустрічей із
ветеранами війни, праці та військової служби, походів до місць бойової
слави, пошукової роботи, участі у роботі клубів, центрів та гуртків
військово-патріотичного спрямування.



4. Відповідальність за організацію роботи з військово-патріотичного
виховання учнів покладається на заступника директора навчального
закладу з навчально-виховної роботи, який проводить її разом з
педагогом-організатором, класними керівниками та педагогічним
колективом.

5. Викладач предмета «Захисту Вітчизни» організує та проводить:
· військово-шефську роботу;
· навчально-практичні заняття за програмою Захист Вітчизни;
· спартакіаду допризовної молоді з виконанням нормативів оборонно-

спортивного комплексу «Козацький Гарт»;
· військово-козацькі молодіжні ігри;
· військово-патріотичні та військово-спортивні ігри;
· військово-козацьке свято на завершальному етапі навчання «Козацькі

розваги»;
· урочисте свято-ритуал «Прийняття клятви-присяги захисника Вітчиз-

ни».

6. Під керівництвом викладача організуються та проводяться місячники
національно-патріотичного виховання, присвячені:
· Дню захисника Вітчизни;
· Річниці Чорнобильської катастрофи;
· Дню Перемоги;
· Дню Українського козацтва;
· Річниці Збройних Сил України.

7. Викладачі предмета «Основи захисту Вітчизни» організують та
проводять заняття гуртка допризовної підготовки в позакласннй час.

8. З метою якісного проведення занять у навчальних закладах створюєть-
ся як обов'язковий кабінет допризовної підготовки. Відповідальність за
його обладнання та стан відповідної навчально-матеріальної бази несе
викладач.

9. Відповідальність за організацію і якість проведення заходів допри-
зовної підготовки та військово-патріотичного виховання несе безпо-
середньо директор навчального закладу.

10.Контроль за виконанням навчального плану та проведенням визначе-
них програмою заходів здійснюють керівники територіальних відділів
освіти.

11.Контроль за організацією допризовної підготовки старшокласників,
вивчення ними основ захисту Вітчизни, якістю виконання програми



здійснюють відповідальні працівники територіальних військоматів та
командування Міністерства оборони України.


