
Учитель Чернівецького військово-

спортивного ліцею-інтернату з предмету 

“Захист України”                                                        

Освіта: вища, кваліфікаційна категорія: 

доктор філософії,  к. н. з ф. в. і с, доцент, 

офіцер запасу ЗСУ Васильчук Аурел 

Григорович 

Чернівці 2020 

Чернівецький військово-спортивний 

ліцей-інтернат 

тема уроку: 



 1.   Формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його 
історії, культурних та історичних цінностей 

2. Виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до 
Конституції та інших законів України, соціальної активності і 
відповідальності за доручені державні та громадські справи; 

3. 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;  

4. Створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо 
виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;. 

5. Формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, від 
повідного рівня фізичної підготовки та витривалості 

        Завданнями військово-

патріотичного виховання молоді є: 



ГЕРБ УКРАЇНИ 



ПРАПОР УКРАЇНИ ВСТАНОВИВ НАЦГВАРДІЄЦЬ 

УЧАСНИК АТО ВАСИЛЬЧУК АНТОН АУРЕЛОВИЧ 



ВИКОНАННЯ ГІМНУ УКРАЇНИ ЛІЦЕЇСТАМИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО-ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО  

ЛІЦЕЮ- ІНТЕРНАТУ 



МИ НАВЧАЄМОСЬ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ  



            Завданнями військово-

патріотичного виховання молоді є            
 

      6. 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; 

       7. Створення системи військово-патріотичного виховання.  

 



військовий 

правовий 

соціальний 

Психолого- 

педагогічний 

державний 

Військово-патріотичне виховання  
здійснюється за такими напрямами 



ЗУСТРІЧ З ВЕТЕРАНАМИ ВІЙНИ 



 Навчання наймолодших ліцеїстів  

 8 класу в методичному кабінеті 



      Методи військово-патріотичного        

 

 

 

 

Методи 
виховання 

ПЕРЕКОНАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ 

ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД САМОПІДГОТОВКА 



ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 

Форми 
виховання 

лекції бесіди 

розповіді 

екскурсії 

зустрічі з 
ветеранами 

походи 

пошукова 
робота 

робота в гуртках, 
клубах  



 
ФОРМИ ВІЙСЬКОВО-ШЕФСЬКОЇ РОБОТИ  

 
 

організація днів 

відвідування 

військових частин  

запрошення 

представників 

підшефних колективів  

залучення молоді до 

участі в упорядкуванні 

меморіальних 

комплексів, 

надання допомоги 

місцевим органам 

виконавчої влади  

організація змагань з 

військово-прикладних 

видів спорту 

проведення стрільб з 

автомата 

(малокаліберної 

гвинтівки)  



ПРОВІДНІ ІДЕЇ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ 
ВИКЛАДАЧА ДО ПРАЦІ  

зацікавлення учнів навчальним матеріалом 
і процесом   оволодіння ним  

раціоналізація навчальної діяльності учнів 











ВІЙСЬКОВО – СПОРТИВНЕ СВЯТО  

ПРИСВ’ЯЧЕНЕ ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 

 

 



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА В ЛІЦЕЇ  

ЗУСТРІЧ З ОФІЦЕРАМИ НАЦГВАРДІЇ УКРАЇНИ 



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА В ЛІЦЕЇ  

ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИЦТВОМ ДЮСШ М. ЧЕРНІВЦІ 



КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 1. Як Ви розумієте термін  

 військово-патріотичне виховання? 

 

 2. Як Ви уявляєте Герб України? 

 

 3. Прапор України? 



УВАГА!!!  ПАНДЕМІЯ!!! 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ 

ВОЄННО-СПОРТИВНОМУ ЛІЕЇ ІНТЕРНАТІ 

 



УВАГА!!! 

 Нагадуємо нашим ліцеїстам Чернівецького 
військово-спортивного ліцею-інтернату, які 
наразі знаходяться на карантині вдома. Вам 
рекомендовано ознайомитись з нашими 
методичними рекомендаціями,  для теми уроку: 
Військово-патріотичне виховання: з предмету 
“Захист України” та навчальним матеріалом 
згідно програми (дистанційним навчанням та 
вихованням). 

  Все буде добре!!!  

 Ми не зламні !!! 




