
Напрямки роботи методичного об’єднання з військово-патріотичного

виховання в Хотинському районі.

Метою військово-патріотичного виховання є становлення громадянина-

патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну,

незалежну, демократичну, правову, соціальну державну, забезпечувати її

національну безпеку, знати свої права і обов’язки, відстоювати їх, сприяти

єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві.

Методичне об'єднання вчителів-предметників – це структурний підрозділ

науково-методичної служби району, який сприяє підвищенню рівня фахової

майстерності педагогів.

Основними напрямками методичного об'єднання вчителів району з

військово-патріотичного виховання є :

- проведення інструктивно-методичних занять щодо організації і проведення

уроків Захисту Вітчизни, навчально-польових зборів, стрільб з автомата

Калашникова, роботи гуртків військового спрямування;

- аналіз роботи з військово-патріотичного виховання учнів за минулий рік та

завдання на новий навчальний рік;

- вивчення і впровадження в практику перспективних передових досвідів

учителів Захисту Вітчизни з проведення позакласних заходів;

- розробка положень і впровадження в практику військово-спортивних ігор

«Джура», «Зірниця»;

- вирішення питань щодо удосконалення навчально-матеріальних баз шкіл;

- використання міжпредметних зв’язків доповнюючи курс предмету

вивченням історико-культурних традицій українського народу, символіки,

звичаїв та побуту;

- розробка методичних пропозицій щодо покращення підготовки юнаків до

вступу у військові училища і військової служби за контактом;

- підготовка Положення щодо проведення районної спартакіади з

допризовної підготовки і районних змагань по стрільбі з пневматичної

гвинтівки;

- підвищення фахової майстерності із залученням вчителів до проведення

різноманітних курсів, турнірів, круглих столів з основ військової справи;



- вирішення організаційних питань щодо проведення екскурсії у військові

частини, військово-спортивні ліцеї, військові училища, прикордонні

застави, музеї, походів по місцях бойової слави.

У сьогоднішніх умовах військово-патріотичне виховання молоді,

формування її професійно-функціональної готовності до захисту Батьківщини в

усіх структурних ланках навчально-виховного педагогічного процесу, як у

школі, так і за її межами є найактуальнішим стратегічним державотворчим

завданням щодо забезпечення національної безпеки та розбудови нашої країни.

У районі організовано і проведено ряд різноманітних заходів щодо

формування в  підростаючого покоління почуття патріотизму, набуття

школярами знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни, виховання

громадських якостей в учнів системи загальної середньої освіти.

У сьогоднішніх умовах військово-патріотичне виховання молоді,

формування її професійно-функціональної готовності до захисту Батьківщини в

усіх структурних ланках навчально-виховного педагогічного процесу, як у

школі, так і за її межами є найактуальнішим стратегічним державотворчим

завданням щодо забезпечення національної безпеки та розбудови нашої країни.

У районі організовано і проведено ряд різноманітних заходів щодо

формування в  підростаючого покоління почуття патріотизму, набуття

школярами знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни, виховання

громадських якостей в учнів системи загальної середньої освіти.

У сьогоднішніх умовах військово-патріотичне виховання молоді,

формування її професійно-функціональної готовності до захисту Батьківщини в

усіх структурних ланках навчально-виховного педагогічного процесу, як у

школі, так і за її межами є найактуальнішим стратегічним державотворчим

завданням щодо забезпечення національної безпеки та розбудови нашої країни.

У районі організовано і проведено ряд різноманітних заходів щодо

формування в  підростаючого покоління почуття патріотизму, набуття

школярами знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни, виховання

громадських якостей в учнів системи загальної середньої освіти.

У сьогоднішніх умовах військово-патріотичне виховання молоді,

формування її професійно-функціональної готовності до захисту Батьківщини в



усіх структурних ланках навчально-виховного педагогічного процесу, як у

школі, так і за її межами є найактуальнішим стратегічним державотворчим

завданням щодо забезпечення національної безпеки та розбудови нашої країни.

У районі організовано і проведено ряд різноманітних заходів щодо

формування в  підростаючого покоління почуття патріотизму, набуття

школярами знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни, виховання

громадських якостей в учнів системи загальної середньої освіти.

На різноманітних змаганнях Хотинський район показав ряд високих

результатів.

Так, команда «Хотинські козаки» Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, які

представляли нашу область у Києві на Всеукраїнському етапі дитячо-юнацької

військово-спортивної патріотичної гри «Джура» посіли ІІІ місце із 34 команд

України у 2009 році.

Високі результати показують учні нашого району у ІІІ етапі

Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого фестивалю  «Нащадки козацької

слави», де на протязі останніх 5 років є призерами, а в 2009 році команда



Хотинської гімназії представляла нашу область у фінальній частині

Всеукраїнських змагань в с.Пляшеве Рівненської області.

На обласних змаганнях військово-патріотичної гри «Зірниця»

Недобоївська ЗОШ І-ІІІ ступенів посіла ІІ загальнокомандне місце, при цьому з 9

видів в 5 була переможцем і призером.

Обласні змагання «Снайперський постріл» присвячені Дню Незалежності

України  завершились  перемогою  учнів  Хотинської  гімназії  і Хотинської

ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, в 2009 році переможцями обласної спартакіади

допризовної молоді стали вихованці нашого району (Хотинська гімназія і

Недобоївська ЗОШІ-ІІІ ступенів).

На високому рівні проводяться місячники оборонно-масової роботи,

присвячені Дню Збройних Сил України і Дню Захисника Вітчизни, Дню

Перемоги, які організовуються  на  базі  Хотинської ДЮСШ. Змагання

відбуваються серед шкіл м.Хотина з таких видів : стрільба з пневматичної

гвинтівки, розбирання та  складання автомата Калашникова. Спорядження



магазина патронами, одягання ЗЗК, перетягування линви, підтягування,

військово-спортивної  естафети.

Активна співпраця ведеться із районною спілкою ветеранів бойових дій в

Афганістані, які спільно з відділом освіти організували поїздки учнів району на

прикордонну заставу, Кам'янець-Подільський військово-інженерний інститут,

Новодністровський військовий ліцей, Меморіальний комплекс Слави у м.Києві, а

також учні району ознайомились з матеріальною базою 300 ОМП в/ч А0264

м.Чернівці.



 Відділ освіти значно покращив навчально-матеріальні бази

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів закупивши 14 макетів автомата Калашникова

і 15 пневматичних гвинтівок, що дало змогу провести на високому рівні районні

змагання по стрільбі із пневматичної гвинтівки на базі Клішковецької ЗОШ І-ІІІ

ступенів.

Класні керівники проводять тематичні години спілкування, зустрічі за

круглим столом з ветеранами війни і ветеранами бойових дій в Афганістані.



Усі ці заходи проводяться в районі на високому рівні, дають учням змогу

оволодіти основами знань щодо захисту Вітчизни, цивільного захисту,

збереження життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях, активізують пізнавальну

діяльність з вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота і

громадянина, формують високу патріотичну свідомість, національну гідність і

готовність до захисту Вітчизни.


