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Навчальна програма дисципліни «Військово-

патріотичне виховання» націлена на:

- виховання любові до Батьківщини;

- формування у студентів високої патріотичної

свідомості, турботи про благо свого народу, готовність до

виконання громадянського й конституційного обов'язку

щодо захисту національних інтересів, територіальної

цілісності й незалежності України та формування

української політичної нації;

- привиття національних традицій на прикладах

історичних подій минулого та сучасного часу.



Метою викладання навчальної дисципліни є формування високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та

героїчного подвигу в ім'я процвітанняУкраїнської держави.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1. Формувати громадянина-патріота з глибоким розумінням громадянського обов'язку - готовності у будь-який час стати на

захист Батьківщини.

2.Сприяти оволодінню військовими та військово-технічними знаннями.

3. Спонукати до фізичного самовдосконалення та вивчення бойових традицій і героїчних сторінок історії українського

народу і його збройних сил.

За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі компетентності:

загальні:

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

- здатність працювати в команді;       

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

спеціальні :

- здатність до забезпечення охорони життя й здоров'я учнів в освітньому процесі та позаурочній діяльності;

- користуватися   технічними   засобами   під   час   проведення   занять;

- здатність розвивати в учнів уміння й навички дій різних видів рухової активності, а також роботи в команді, 

взаєморозуміння та взаємодопомоги методами й засобами патріотичного виховання;

- здатність оволодівати базовими й новими видами навчальної діяльності, здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у 

т.ч. за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, 

професійного та особистісного розвитку.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Тема 1. Стан військово-патріотичного виховання учнівської молоді в

Україні.

Тема 2. Історія розвитку українського війська.

Тема 3. Формування у учнівської молоді позитивного ставлення до служби в

ЗС України.

Тема 4. Стан справ з питань формування позитивного ставлення молоді до

військової служби в країнах НАТО.

Тема 5. Історія воїнів армії УНР.

Тема 6. Організація військово-спортивних змагань «Джура».

Тема 7. Взаємозвязок військово-патріотичного виховання з іншими

складовими системи виховання.


