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ВСТУП 

 

«…Патріотизм – основа 
духовного становлення 
громадянина. Патріотизм – 
серцевина людини, основа її 
активної позиції.» 

В. О. Сухомлинський 
 

Всі ми мріємо вирости здоровими, сильними, розумними, освіченими. 

Багато у чому від нас самих залежить, як вдало буде проходити формування 

інтелектуальних та фізичних здібностей. 

Щоб вирости гармонійно розвиненою людиною, необхідно постійно 

розширювати і поглиблювати свої знання, вдосконалювати вміння і навички 

виконання життєво необхідних рухових дій та фізичних вправ, формувати 

фізичну культуру особистості. Адже тільки систематичні заняття фізичними 

вправами при обов’язковому дотриманні режиму дня гарантують успіх у цій 

справі. 

Я працюю в опорному закладі «Бутенківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика»  вже дев’ятнадцять років, викладаю 

предмети «Фізична культура» та «Захист Вітчизни» в старших класах і 

вважаю, що ці предмети тісно пов’язані між собою, адже фізично розвинені 

юнаки та дівчата – це майбутні захисники нашої Вітчизни. 

Патріотичне виховання підростаючого покоління – це основа 

стабільного розвитку країни в майбутньому. Цей процес тривалий за часом, 

складний за змістом і достатньо розбалансований з погляду методичного 

здійснення. 

На жаль, педагоги і батьки в умовах сучасного соціально-економічного, 

політичного та духовного життя суспільства не приділяють достатньо уваги 

для формування у дитини патріотичних цінностей. 

Уроки військово-патріотичного виховання завжди були і є важливими у 

цілісному педагогічному процесі. Вони – це складова системи 

національного виховання й передбачають вироблення високого ідеалу 

служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я 

процвітання Української держави. Воно покликане формувати громадянина-

патріота, виробляти у нього глибоке розуміння громадянського обов’язку, 

готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати 

військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного 

самовдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки 

історії українського народу, його Збройних Сил. 

Військово-патріотичне виховання молоді діалектичне, воно поєднує в 

собі низку окремих напрямків виховання: військового, морального, 
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правового та ін. Проте головним результатом виховних зусиль має стати 

готовність молодої людини до військово-патріотичної діяльності як 

внутрішнього системного утворення, що передбачає п’ять компонентів – 

освітній, фізичний, психологічний, соціальний і духовний. 

Отже, можна зробити висновок, що військово-патріотичне виховання – 

це цілеспрямований, організований процес формування готовності юнаків 

старшого шкільного віку до строкової військової служби у Збройних Силах 

України. Його зміст визначається Конституцією України, законами України, 

військовою Присягою та військовими Статутами. 

Розвиток Збройних Сил держави, бойова готовність армії та флоту 

значною мірою обумовлюється рівнем підготовленості юнаків до військової 

служби. Саме цю підготовку вони отримують на заняттях з предмету 

«Захист Вітчизни». 

На уроках здобувачі освіти ознайомлюються з нормативно-правовою 

базою цивільного захисту та основами медико-санітарної підготовки; 

набувають відповідних знань про функції Збройних Сил України, їхні 

характерні особливості. Тут вони здобувають знання, уміння та навички, які 

знадобляться їм у майбутньому житті; привчаються до дисципліни, 

організованості, відповідальності; удосконалюють фізичні, вольові, 

інтелектуальні, професійні, моральні 

якості особистості. 

Предмет «Захист Вітчизни» включає в 

себе навчання та військово-патріотичне 

виховання молоді, має на меті підготовку 

юнаків до проходження військової служби 

в Збройних Силах України. Виховуючи 

молодь в дусі патріотизму та любові до 

Батьківщини та Збройних Сил України, 

готовності до виконання військового 

обов’язку та фізичної загартованості, наш заклад втілює цей процес 

систематично і цілеспрямовано. 
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РОЗДІЛ І. Форми і методи військово-патріотичного виховання на 

уроках «Захист Вітчизни» 

Парадигма соціального, політичного й суспільного життя в Україні 

зумовила й актуалізацію проблеми різнобічного виховання дітей та молоді. 

Одним із важливих його аспектів є патріотичне виховання, зокрема 

учнівської молоді. Дане питання можна успішно вирішувати тільки 

спільними зусиллями школи, сім'ї та громадськості.  

Педагогічною основою патріотичного виховання має бути програма, 

побудована на методологічних принципах, що відображають суть змін та 

ідей, на яких здійснюються державотворчі процеси.  

На сучасному етапі становлення й розвитку Української держави 

проблема патріотичного виховання учнів набуває дедалі більшої 

актуальності. Необхідність її всебічного дослідження пояснюється 

насамперед поступовим зниженням у школярів інтересу до національних та 

історичних цінностей нашого народу, що не сприяє їх повноцінному 

формуванню й розвитку як особистостей, патріотів своєї країни. Тому 

вимоги до патріотичного виховання знайшли відображення в Законах 

України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національній 

доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Концепції національно-

патріотичного виховання молоді, Концепції фізичного виховання в системі 

освіти України, Концепції патріотичного виховання учнівської молоді, 

Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності, Програмі патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді та інших нормативних документах. 

Під час занять «Захист Вітчизни» учні знайомляться зі специфікою 

військової праці, готуються до виконання обов'язків солдата, дізнаються про 

особливості служби в Збройних Силах України, виховують в собі якості, 

необхідні майбутньому воїнові. Програма предмету «Захист Вітчизни» 

дозволяє під час вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя 

воїнів у мирний час і пропагувати на уроках приклади героїчних епізодів 

життя українського народу, його Збройних Сил. На заняттях з вогневої 

підготовки надається можливість показати переваги нашої стрілецької зброї. 

Вивчення військової присяги дозволяє розкрити важливі вимоги до 

морально-бойових якостей воїнів, формує почуття національної гордості за 

Збройні Сили України, за Батьківщину. 

Однією з важливих форм військово-патріотичного виховання нашої 

школи є військово-шефська робота, яка полягає у встановленні та 

підтриманні зв'язків з працівниками військових частин та навчальних 

закладів, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

трудовими колективами, цивільними навчальними закладами, 

громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів з 
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військово-патріотичного виховання молоді, виховання у неї громадянських 

почуттів та якостей. 

 

Формами військово-шефської роботи в ОЗ «Бутенківська ЗОШ І-

ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика» є: 

• організація тематичних вечорів, зустрічей з учасниками ООС, воїнами-

афганцями, сім'ями військовослужбовців; 

• залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, 

пам'ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни; 

• надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування у проведенні урочистостей, присвячених 

пам’ятним датам; 

• організація змагань з військово-прикладних видів спорту, проведення 

змагань з кульової стрільби тощо. 

 

Завдання військово-патріотичної виховання молоді: 

• формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, 

культурних та історичних цінностей; 

• виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та 

інших законів України, соціальної активності і відповідальності за 

доручені державні та громадські справи; 

• формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного 

становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, 

що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях; 

• створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо 

виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України; 

• формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, 

відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості; 

• підвищення престижу військової служби, військова професійна 

орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на 

підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах 

України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного 

відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і 

проходження військової служби за контрактом; 

• створення системи військово-патріотичного виховання. 

 

Напрями військово-патріотичного виховання молоді: 

• державний - базується на забезпеченні державою системи військово-

патріотичного виховання; 

• соціальний - ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, 

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, 

переможних битв українського війська, основних зразків техніки й 
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озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок 

користування ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах 

підготовки до захисту Вітчизни; 

• психолого-педагогічний - ґрунтується на вивченні психологічних 

особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до 

військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та 

поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання, 

вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності; 

• правовий - передбачає формування глибоких правових знань, 

прищеплення високої правової культури. 

 

Методи військово-патріотичного виховання молоді: 

• переконання - формування впевненості в суспільній корисності 

діяльності з підготовки до захисту Вітчизни; 

• стимулювання - реалізується в різноманітних формах заохочення та 

змагання; 

• особистий приклад - діяльність вихователя, який має бути взірцем для 

молоді, має забезпечувати педагогічні вимоги, вміє давати доручення і 

перевіряти його виконання; 

• самопідготовка - процес активного формування і самовдосконалення 

молодої людини, виховання почуття патріотизму, яке реалізується 

шляхом самозобов'язання, самостійного навчання та самоконтролю. 

 

Напрямки роботи з батьківським активом: 

• роз'яснення батькам завдань військово-патріотичного виховання учнів; 

• ознайомлення батьків з основними методами військово-патріотичного 

виховання дітей; 

• залучення батьків до участі в позакласній та позашкільній роботі 

(допомога в проведенні походів, екскурсій, військових ігор, керівництво 

гуртками, бесіди з учнями) на патріотичні теми, різноманітні форми 

спільної пошукової і творчої діяльності. 

• різноманітні професійні знання та вміння батьків, їх захоплення при 

вмілому педагогічному керівництві з боку вчителів допоможуть 

збагатити позакласну військово-патріотичну роботу з учнями. 

 

Рекомендації батькам щодо форм та методів військово-

патріотичного виховання учнів у сім’ї: 

• ознайомлення дітей із сімейними бойовими та трудовими традиціями; 

• бесіди про героїчні подвиги українського народу; 

• читання та обговорення з дітьми книг на військово-патріотичну 

тематику; 

• спільний перегляд героїко-патріотичних фільмів, телевізійних передач; 

• заохочення дітей до участі в догляді за могилами воїнів; 
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• розвиток інтересу до військової професії і служби в Збройних Силах 

України; 

• фізична підготовка та загартування дітей. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність патріотичного 

виховання в рамках викладання предмету «Захист Вітчизни» значною 

мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його 

організації. Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетна 

роль належить активним методам, що формують фізично розвинуту 

особистість, ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії і сприяють 

формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. 
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РОЗДІЛ ІІ. Навчально-методичний комплекс «Захист Вітчизни» як 

освітньо-виховне середовище формування особистості 

старшокласників 

Специфіка військово-патріотичної діяльності визначається її 

предметним змістом. Ця діяльність не належить до розряду матеріально-

виробничих, але  й не може розглядатися як чисто духовна. Вона 

багатоаспектна:  

матеріальний аспект – різні форми початкової військової підготовки, 

шефської роботи, військово-професійні операції, засвоєння суспільно 

вироблених способів дій з об’єктами матеріальної культури (створення 

куточків і музеїв бойової, трудової слави, оформлення військо-спортивних 

клубів,шефство над пам’ятниками, обелісками, меморіальними 

комплексами і т.д.);  

духовний аспект – освоєння й творення духовних цінностей – любові до 

Батьківщини, життя, гуманістичних загальнолюдських і соціальних 

принципів, вироблення норм цивільної і військової поведінки, ставлення до 

військової історії, до сучасних подій і т.п. 

Виходячи з цих даних, можна зробити висновок, що військово-

патріотична діяльність містить у собі певний інваріант особливих проявів 

особистості, які в різних видах діяльності виглядають по-різному. 

Саме цими принципами керуюся, викладаючи предмет «Захист 

Вітчизни» в опорному закладі «Бутенківська загальноосвітнч школа І-ІІІ 

ступенів» протягом уже 19 років. На сьогодні я є керівником районного 

методичного об’єднання учителів предмету «Захист Вітчизни». Увесь цей 

час працюю над проблемою «Навчально-методичний комплекс «Захист 

Вітчизни» як освітньо-виховне середовище формування особистості 

старшокласників». Комплекс включає до свого складу кімнату Бойової 

слави, кабінет  предмету «Захист Вітчизни», навчально-методичне 

забезпечення для проведення ефективних уроків з даного предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

2.1. Навчально-методичний комплекс «Захист Вітчизни» – гортаючи 

сторінки історії  років Другої світової війни 

 

Виховуючи молодь у дусі патріотизму, любові до Батьківщини і 

Збройних Сил України, готовності до виконання військового обов’язку та 

фізичної загартованості, наша школа втілює цей процес систематично і 

цілеспрямовано. Неабияку роль у цьому відіграє навчально-методичний 

комплекс «Захист Вітчизни». Вона є важливим елементом, що допомагає 

вирішити низку педагогічних і навчально-виховних завдань. Це своєрідний 

центр військово-патріотичного виховання учні, де юнаки та дівчата 

дізнаються про героїв- односельців Другоїи світової війни, льотчиків 81-го 

авіаполку, який базувався у селі Котовське (Касьяни). 

Протягом цього часу він поповнився 

стендами «Воїни-інтернаціоналісти», 

«Ліквідатори аварії на ЧАЕС», «Служба за 

контрактом», «Армійська азбука», панорамою 

сучасного бою та військовою символікою.  

У 2010 році був 

виготовлений барельєф 

воїнам-односельцям, які 

загинули у роки Другої світової війни. 

Спільна 

діяльність 

адміністрації 

закладу та 

вчителя предмету 

«Захист Вітчизни» Дриги М. В., починаючи з 

2000 року, привела до створення з Кімнати 

бойової слави найкращого в Полтавській 

області навчально-методичного комплексу 

«Захист Вітчизни». До поповнення матеріальної бази комплексу залучалися 

сільський голова с. Бутенки Скрильник М.В., місцеві депутати, спілка 

воїнів-афганців   с. Бутенки, випускники школи різних років, місцеві 

директори фермерських господарств Стрюк І.Я., Байбара І.А., Сердюк А.П.  

Так, у 2007 році завдяки зусиллям сільського голови Скрильника М.В. 

був придбаний ММГ – макет масогабаритний АКМ-74, у 2012 році - 2 

пневматичних гвинтівки МР-512. У 2015 році на благодійний внесок 

Байбари І.А. закуплено жалюзі на вікна та 3 радіостанції. У 2016 році за 

кошти Бутенківської сільської ради придбано 2 штуки ММГ АКМС. У 2018 

році заклад брав участь в обласному конкурсі на кращу матеріально-

технічну базу кабінету «Захист Вітчизни» й посів  ІІ місце та отримав 

винагороду в сумі 30 тис. грн., на які було придбано 2  палатки на 10 осіб, 
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12 спальних мішків, 12 кариматів та 2 пневматичні гвинтівки. У 2019 році 

завдяки спонсорській допомозі місцевих фермерів Стрюка І.Я.,  

Байбари І.А., Сердюка А.П. було придбано 5 бронежилетів, 8  

експедиційних рюкзаків, 10 тактичних поясів 

та 30 шевронів. 

Окрасою навчально-методичного 

комплексу є фрагмент партизанської землянки. 

Тут є все необхідне для того, щоб громити 

ворога: це стрілецька та автоматична зброя тих 

часів, рація для передачі цінної інформації, 

оперативна карта, буржуйка для обігріву в 

зимовий час, військовий одяг та речі 

особистого вжитку. 

Навчально-методичний комплекс відіграє важливу роль у вирішенні 

педагогічних й освітніх завдань. 
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2.2. Активізація розумової діяльності учнів – дієвий спосіб 

цілеспрямованої реалізації процесу навчання 

 

Одним із важливих завдань учителя з предмету «Захист Вітчизни» на 

уроці є активізація розумової діяльності учнів, уміння допомогти кожному 

засвоїти матеріал на такому рівні, який дасть можливість вільно 

орієнтуватися у житті та застосовувати 

його на практиці. 

Активізацію розумової діяльності 

учнів покладено в основу застосування 

нових методик та методів навчання. 

Оволодіння новими знаннями 

відбувається на основі збільшення 

щільності цих знань завдяки 

використанню інтерактивних методик, 

активної психологічної та фізичної діяльності самих учнів, озброєнні їх 

засобами сприйняття навчальної інформації та широкого застосування 

технічних засобів навчання (ТНЗ) та навчальних дидактичних матеріалів. 

Вчені довели, що більше 80% знань про навколишнє середовище людина 

одержує завдяки зорові. Саме тому у своїй роботі широко використовую 

ТНЗ.  

Під час навчання застосовую різні засоби 

види наочності: 

• натуральна або природна наочність 

– це навчальна зброя, навчальні 

поля, стрільбища, різні види 

спорядження;  

• засоби імітації (мішені, імітатори); 

• о

б’ємні 

наочні посібники (макети, моделі, 

стенди); 

• графічні (плакати, малюнки, 

схеми, таблиці); 

• екранні засоби наочності 

(телевізор, DVD-програвач для 

навчальних фільмів). 

Розповідаючи про активізацію пізнавальної діяльності не можна не 

згадати про такий елемент системи військово-патріотичного виховання як 

військово-спортивна гра. Вона широко застосовується у багатьох 

навчальних ланках освітнього процесу. 
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На уроках  предмету «Захист Вітчизни» 

застосування військово-спортивних ігор сприяє 

підвищенню активності хлопців, кращому 

засвоєнню деяких розділів програми, 

виховують у школярів такі риси як 

дисциплінованість, рішучість, сміливість, 

наполегливість, витривалість і т.п. 

В умовах військово-спортивної гри в 

учасників поступово формується тактичне 

мислення (адже гра потребує таких якостей, 

як швидкість, цілеспрямованість, 

ініціативність). Ось чому методично 

правильно проведені ігри – один з перших 

практичних етапів формування тактичного 

мислення (мислення воїна), важлива ланка 

психологічної підготовки учнів до успішного 

оволодіння програмою тактичної підготовки, засвоєнню таких тем, як «Дії 

солдата в бою», «Наступ», «Оборона» та ін. 

Слід також підкреслити, що військово-

спортивні ігри позитивно впливають і на 

засвоєння юнаками та дівчатами програм  

загальноосвітніх предметів. У процесі ігор 

удосконалюються знання з географії та 

геометрії, бесіди на військово-патріотичні 

теми і сама гра допомагають хлопцям більш 

глибоко осмислювати героїчні сторінки 

історії нашої Батьківщини. 

Саме тому вчитель з предмету «Захист Вітчизни», розвиваючи та 

активізуючи на своїх уроках розумову діяльність учні, виховує 

інтелектуально розвинену особистість. 
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2.3.Кабінет  предмету «Захист Вітчизни» - запорука успішного 

вирішення навчально-виховних завдань 

 

Для успішного вирішення навчально-

виховних завдань необхідно мати кабінет  

предмету «Захист Вітчизни». В опорному 

закладі «Бутенківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика» 

функціонує кабінет, який обладнано 

сучасними інформаційними стендами з 

кожної теми, підкріплений художньо 

оформленими малюнками та фото, стіл для неповного розбирання та 

складання АКМ та спорядження магазину. 

На сьогодні маємо 36 одиниць (макетів) 

стрілецької зброї часів Першої та Другої 

світових воєн, які виготовлені власноруч з 

допомогою юнаків старших класів, макет 

АКМ для виконання нормативу №1 та №2. 

Макети стрілецької та автоматичної зброї 

використовуємо при вивченні теми 

«Розвиток Збройних Сил України» та на 

травневі свята при несенні Почесної варти 

біля пам’ятників загиблим воїнам. Цього дня юнаки та дівчата несуть 

почесну варту під час проведення пам’ятних заходів у п’яти селах 

Бутенківської сільської ради. 

Протягом десяти років командирам 

взводів наказом директора школи та 

військового керівника присвоюються 

військові звання: старший солдат – 10 клас; 

молодший сержант – 11 клас; а учні, які 

брали участь в обласних змаганнях  

допризовної молоді – сержант. Військові 

звання, які діють у закладі, дисциплінують 

юнаків, вони є зразком для однокласників. 

Завдяки допомозі адміністрації закладу, сільського голови, меценатів – 

кабінет з предмету «Захист Вітчизни» є одним з кращих в області. 
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РОЗДІЛ ІІІ. Результати застосування отриманих знань, умінь та 

навичок на практиці 

 
 «…Яка користь з того, 

що ти багато знав, 
якщо не зумів прикласти 

своїх знань до своїх потреб?» 
Франческо Петрарка 

 

Наслідком продуктивного засвоєння учнями навчального матеріалу є те, 

що 19 років поспіль ми є призерами районних змагань з допризовної 

підготовки, військово-патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» 

(Джура), учасниками обласних змагань з військово-патріотичного 

виховання . 

Кожен рік команда ОЗ «Бутенківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика» 

бере участь в обласних змаганнях з 

допризовної підготовки, де виборює 2, 3 

загальнокомандні місця серед 20 команд: 

• 2005 рік – учень Швець 

Микола – дворазовий чемпіон з кульової 

стрільби, член збірної області, учасник 

Всеукраїнських змагань (м.Одеса), ІІ місце 

з силових видів – підтягування на 

перекладині; 

• 2007 рік – ІІ загальнокомандне 

місце з кросу на 3000 м., ІІ 

загальнокомандне місце з 

підтягування на перекладині.  

• 2010 рік – І загальнокомандне 

місце з 

підтягування на 

перекладині; 

• 2012 

рік – учні Ткаченко Максим, Чумак Владислав – 

члени збірної області, учасники Всеукраїнських 

змагань у м. Севастополі; 

• 2013 рік – учні старших класів стали 

призерами військово-патріотичної гри українського 

козацтва «Сокіл» (Джура), за що були нагороджені 

10 комплектами камуфляжної форми та 

безкоштовною поїздкою на екскурсію в авіа 

містечко м. Полтава; 
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• 2015 рік – ІІІ місце в обласній Спартакіаді допризовної молоді; 

• 2016 рік – ІІ місце в обласній Спартакіаді допризовної молоді;  

• 2019 рік – ІІ місце серед 11 команд у загальнокомандному заліку у 

Всеукраїнських військово-патріотичних змаганнях на кубок ВПК 

«Боривітер» (м. Бориспіль); 

• 2019 рік – увійшли в трійку лідерів 

серед тридцяти команд, беручи 

участь у Всеукраїнському вишколі 

«Джура-десантник» у м. Житомир 

на території базування 95 окремої 

десантно-штурмової бригади, 

отримали ряд відзнак з тактичної, 

вогневої підготовки та подолання 

смуги перешкод. 

        3 учні школи стали учасниками збірної області з допризовної 

підготовки на Всеукраїнській Спартакіаді допризовної молоді. 

У школі функціонує військово-патріотичний гурток «Побратими», який 

відвідують майже 40 юнаків та дівчат 8-11 класів. На базі нашого закладу 

проводяться районні змагання з військово-спортивної гри Українського 

козацтва «Сокіл» (Джура), де я є головним суддею. 

Протягом двох років юнаки та дівчата вивчають предмет «Захист 

Вітчизни», і як підсумок цієї роботи у травні місяці кожного року вони 

закріплюють матеріал практичними діями на свіжому повітрі за різних 

погодних умов в урочищі «Драбинівка». Там майбутні захисники Вітчизни 

відпрацьовують практично теми зі стройової, тактичної, вогневої 

підготовки, цивільного захисту та орієнтування на місцевості, несуть 

цілодобово караульну службу, готуються стати майбутніми захисниками 

Вітчизни. 

Також  уже кілька років поспіль учні мають змогу під час літніх канікул 

відпочити та закріпити набуті знання у військово-патріотичному таборі 

«Юний десантник» (смт. Головач), де я є інструктором з кульової стрільби. 

Зміна триває 16 днів, протягом яких 

юнаки та дівчата займаються: 

- стройовою підготовкою; 

- кульовою стрільбою; 

- саперною справою; 

- освоюють тактику та стратегію 

проведення військових операцій; 

- закріплюють тонкощі надання 

медичної допомоги і т. п. 
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У 2019 році спільно з полтавськими колегами 

організували новий проєкт для майбутніх 

захисників Вітчизни – стрибки з парашутом. Усі 

бажаючі протягом трьох днів мали змогу стрибнути 

по кілька разів. Деякі учні встигли здійснити за цей 

час до десяти стрибків. Окрім цього, діти мали 

змогу покупатися в морі та позасмагати, бо все це 

вібувалося у м.Скадовськ на спільних тренуваннях 

команд з Херсону, Скадовська, Полтави та Бутенок. 

За час моєї роботи в опорному закладі до вищих 

навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ 

України та Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій вступили 17 юнаків та 1 

дівчина, до вищих військових навчальних закладів – 5 юнаків. 

2005, 2013, 2018 р.р. в ОЗ «Бутенківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 

Ю.П. Дольд-Михайлика» проводилися 

обласні семінари-практикуми з предмету 

«Захист Вітчизни», під час яких методисти 

Полтавського обласного  інституту  

післядипломної педагогічної освіти  

Кирієнко  М.І.,  а згодом – Сич О.В дали 

високу оцінку підготовки юнаків старших 

класів нашої школи. 

У вересні 2013 року був переможцем у зональній школі учителів-

новаторів, а у жовтні цього ж року брав участь у регіональній школі 

педагогів-новаторів, де ділився досвідом роботи з теми «Навчально-

методичний комплекс «Захист Вітчизни» як освітньо-виховне середовище 

формування особистості старшокласників».  

У 2016 р. за вагомий внесок у розвиток системи військово-патріотичного 

виховання молоді був нагороджений іменним годинником голови 

Полтавської обласної ради та Почесною грамотою з нагрудним знаком 

(Додаток 1).  

У 2017 р. став лауреатом обласної премії ім. С.А.Ковпака.  

Також у цьому році опорний заклад 

«Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ступенів» на 

районній Спартакіаді допризовної молоді 

було нагороджено Бойовою грамотою 

командира частини за волонтерську 

діяльність (Додаток 2). 
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А у 2019 році отримав почесне звання – «Відмінник освіти України». 

Уже протягом дев’ятнадцяти років результати моєї роботи та досягнення 

учнів з предмету «Захист Вітчизни» періодично висвітлюються у пресі 

(Додаток 3). 

Отже, протягом тривалого часу я переконуюся, що тільки систематичні 

заняття з використанням різних методі навчання гарантують успіх у цій 

справі, адже фізично і розумово розвинений учень – це майбутній надійний 

захисник кордонів нашої держави, патріот Батьківщини.   
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ВИСНОВКИ 

На сучасному етапі українського державотворення надзвичайно 

актуальною є проблема виховання у молодого покоління патріотичних 

почуттів, активної громадянської позиції, сприяння усвідомленню учнями 

свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських 

духовних цінностей. Патріотизм є нагальною потребою держави, якій 

необхідні національно свідомі громадяни, здатні забезпечити країні гідне 

місце в цивілізованому світі, особистості, які своєю діяльністю, любов’ю до 

Батьківщини прагнуть створити суспільство, зацікавлене в тому, щоб 

саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості 

здійснювалися на моральній основі та визнанні пріоритету прав людини. 

Патріотизм – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про його 

благо, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної, 

правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її 

незалежність, служитийі захищати її, розділити свою долю з її долею. Метою 

патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота України, 

готового самовіддано розбудовувати та забезпечувати її національну безпеку, 

знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню 

українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути 

конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як 

громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури. 

Військово-патріотичне виховання в закладі загальної середньої освіти 

здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається 

фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна 

самосвідомість. Протягом навчання у школі здобувачі освіти усвідомлюють 

такі поняття, як "Батьківщина", "громадянин", "патріот", навчаються 

шанувати землю батьків, вивчають свій родовід. Важко переоцінити 

значення предметів гуманітарного циклу в морально-політичній та 

психологічній підготовці майбутніх захисників Батьківщини. 

Під уроків «Захист Вітчизни»  учні знайомляться із специфікою 

військової праці, готуються до виконання обов'язків солдата, дізнаються про 

особливості служби в Збройних Силах України, виховують в собі якості, 

необхідні майбутньому воїнові. Матеріально-технічне забезпечення закладу 

дозволяє під час вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя 

воїнів  і пропагувати на уроках приклади героїчного минулого  і сьогодення 

українського народу, його Збройних Сил. 

У нашій школі система патріотичного виховання здійснюється за 

допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та 

завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням 

основних напрямів діяльності здобувачів освіти. Такі форми і методи 

патріотичного виховання покликані формувати в особистості не тільки 

фізичну загартованість, а й емоційні та поведінкові компоненти, що 

передбачають вироблення вмінь міркувати, аналізувати, ставити питання, 

шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, робити власні 

висновки, брати участь у громадському житті. 
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