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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Патріотичне виховання - процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на 

свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих 

громадянських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації 

інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення 

безумовної готовності до захисту Вітчизни. 

Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано 

розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну 

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

громадянському миру і злагоді в суспільстві. 

 

МЕТОЮ спільної діяльності є необхідність теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки 

учнівської молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших 

військових формуваннях України, створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь 

і навичок, високої патріотичної свідомості. 

 

ЗАВДАННЯ: 

— сформувати почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних 

цінностей; 

— виховати громадянські почуття і свідомість, повагу до Конституції і законів України, соціальної 

активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи; 



— сформувати здібності до аналізу зовнішньої внутрішньополітичної обстановки, вміння на цій основі 

самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у 

підтриманні належної обороноздатності України; 

— постійно проводити комплекс заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян 

України; 

— сформувати прагнення до набуття військових знань, відповідного рівня фізичної підготовки та 

витривалості; 

— підвищити престиж військової служби, сформувати і розвинути мотивацію, спрямовану на підготовку до 

захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; 

— виховати шанобливе ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій Українського народу; 

— вивчити військову історію України, переможних битв українського війська, основних зразків техніки й 

озброєння Збройних Сил України, підвищити фізичну загартованість у інтересах підготовки до захисту Вітчизни; 

— формувати глибокі правові знання, прищеплювати високу правову культуру; 

— вивчати норми моралі, орієнтовані на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, 

та дотримуватися їх. 

 

ФОРМИ РОБОТИ: 

 практичні заняття для учнів ліцею:  

 спільні культурно-освітні заходи учнів та викладачів Харківського приватного ліцею «Професіонал» 



Харківської області та викладачів військової кафедри НТУ «ХПІ»; 

 організація та проведення науково-практичних семінарів та конференцій; 

 зустрічі учнів з провідними фахівцями військової кафедри  НТУ «ХПІ»; 

 проведення військово-польових зборів для учнів 11-х класів ліцею; 

 участь викладачів військової кафедри НТУ «ХПІ» в загальноліцейських заходах з патріотичного 

виховання; 

 профорієнтаційні бесіди. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

 сформованість почуття патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, 

поваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної 

долі з долею Батьківщини, досконале володіння українською мовою. 

 формування пріоритетних рис ціннісного ставлення до Батьківщини:  відповідальності і 

дієвості; 

 прагнення жити в Україні, пов’язати з нею свою долю;  

 служити Вітчизні на шляху її становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і 

соціальної держави;  

 поважати Конституцію України і виконувати норми законів;  

 бережно ставитися до етноетичної культури народу України;  

 володіти рідною та державною мовою;  

 визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість. 

 



№ 

з/п 
Зміст робіт Дата виконання 

Відповідальний  

за виконання 

Військово-патріотичне виховання та підготовка молоді до виконання військового обов’язку,  

культурно-виховна робота  

1. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської 

громадськості щодо основних положень Програми допризовної 

підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та 

призову громадян України на строкову військову службу в 

Харківській області   

Вересень-жовтень Будко О.В., 

директор ліцею, 

Манжос О.В., 

заступник 

директора з НВР, 

класні керівники 

9-11 класів 

 

2. Розглянути питання про організацію подальшої роботи щодо 

удосконалення військово-патріотичного виховання молоді за 

соціальним, військовим, психолого-педагогічним, правовим 

напрямками на засіданнях педагогічної ради школи та 

методичного об’єднання класних керівників 

Лютий-березень Манжос О.В., 

заступник 

директора з НВР,  

Тертичний М.П., 

викладач 

предмету «Захист 

Вітчизни», 

класні керівники 

9-11 класів 

 

3. Поширення позитивного досвіду викладачів предмета «Захист 

Вітчизни» та військово-патріотичного виховання молоді, роботи 

з підготовки до служби в Збройних Силах України 

Протягом року Манжос О.В., 

заступник 

директора з НВР,  

Тертичний М.П., 

викладач 

предмету «Захист 

Вітчизни» 

4. Організувати відвідування учнями 10,11 класів  військових 

частин, військових навчальних закладів з нагоди державних та 

військових професійних свят, днів частин, днів складання 

Протягом року Манжос О.В., 

заступник 

директора з НВР, 



Військової присяги класні керівники 

10-11 класів 

5. Проведення зустрічей з ветеранами війни, праці, військової 

служби, курсантами військових закладів  з метою військово-

патріотичної профорієнтаційної роботи 

Протягом  року Факультет 

військової 

підготовки НТУ 

«ХПІ», 

Манжос О.В., 

заступник 

директора з НВР,  

Тертичний М.П., 

викладач 

предмету «Захист 

Вітчизни» 

6. Участь військовослужбовців факультету  

у заходах військово-патріотичного виховання молоді, які 

проводяться в ліцеї «Професіонал» 

Протягом  року Факультет 

військової 

підготовки НТУ 

«ХПІ», 

Манжос О.В., 

заступник 

директора з НВР, 

класні керівники 

9-11 класів  

7. Проведення екскурсій до музеїв військових частин, установ, 

підприємств, походи по місцях бойової слави 

 

Протягом  року 

 

 

 

Манжос О.В., 

заступник 

директора з НВР, 

класні керівники 

9-11 класів 

8. Проводити виховні години, уроки пам’яті, урочисті заходи, 

місячники, тижні з нагоди: 

- річниці Збройних Сил України; 

- річниці виведення військ з Афганістану; 

- Дня Захисника Вітчизни; 

- Річниці аварії на Чорнобильській АЕС; 

 

 

Грудень 

Грудень 

Лютий 

Квітень 

Факультет 

військової 

підготовки НТУ 

«ХПІ», 

Манжос О.В., 

заступник 



- Дня Перемоги; 

- Дня визволення міста Харкова від німецько-фашистських 

загарбників; 

- Дня незалежності України; 

- Дня визволення України від німецько-фашистських 

загарбників 

Травень 

 

Серпень 

Серпень 

        Листопад 

директора з НВР, 

класні керівники 

1-11 класів 

9. Проводити екскурсії до Меморіалу слави, історичного музею, 

екскурсії по місту. 

до 02.09.2015 Манжос О.В., 

заступник 

директора з НВР, 

класні керівники 

1-11 класів 

Тертичний М.П., 

викладач 

предмету «Захист 

Вітчизни» 

10. Поновити стенди в кабінеті «Захист Вітчизни», «Куточок 

допризовника», «Військова служба за контрактом» 

До 01.10.2015 Тертичний М.П., 

викладач 

предмету «Захист 

Вітчизни» 

11. Проведення планових занять з учнями ліцею «Професіонал» за 

предметом «Захист Вітчизни» на навчально-матеріальній базі 

факультету  

Травень 2015 Факультет 

військової 

підготовки НТУ 

«ХПІ», 

Тертичний М.П., 

викладач 

предмету «Захист 

Вітчизни» 

12. Проведення військово-польових зборів з учнями 11 класу ліцею 

на базі факультету військової підготовки НТУ «ХПІ» 

За окремим графіком Факультет 

військової 

підготовки НТУ 

«ХПІ», 

Тертичний М.П., 

викладач 



предмету «Захист 

Вітчизни» 
 

 

 

 

                         Підпис виконавця                                                                    М.П. Тертичний 
 

 

 

 


