
Творчий звіт 
викладача предмета  “Захист Вітчизни”  
Гонора Григорія Вікторовича, 
кваліфікаційна категорія “ спеціаліст  першої категорії. 
Освіта вища: Сумське вище артилерійське командне     
училище в 1979 році за спеціальністю  – командна тактична  
артилерія; в 2001 році - Національна юридична академія   
України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю  - 
«Правознавство»,  кваліфікація юрист. 
 Загальний стаж педагогічної діяльності 24 роки. 
 Працюю у складі методичного об`єднання  викладачів  
 суспільно-гуманітарних предметів. 
 
                                                                                                                                             

 



  Індивідуальна методична тема:     
• «Розвиток особистості учнів формування їх готовності до  захисту Вітчизни». 

                                                  Тема самоосвіти: 
Формування військово-патріотичної компетентності старшокласників шляхом 
використання інноваційної освітньої технології. 



Участь у колективних формах 
методичної роботи: 

• Виступи на засіданні методичного об’єднання: 

 - Виховання громадянина ,патріота, гуманіста на уроках «Захисту 
Вітчизни». Форми і методи роботи з учнями на уроках Захисту 
Вітчизни.  (11.10.2016). 

-  Застосування різних типів уроків «Захисту Вітчизни» для розвитку 
особливості учня.  (14.03.2017). 



         Проведено відкриті уроки: 
07.11.2018 – тема: “Пост, чатовий, склад варти. Обов`язки і права чатового”. 
 
19.02.2019 -  тема інтегрованого уроку: «Індивідуальні дії солдата та взаємодії у 
складі двійок, груп.      Способи пересування на полі бою під час дії у пішому 
порядку.  
Тренувальні вправи у накладанні бинтових пов`язок». 



                 Взаємовідвідування уроків. 

• 1. Каблюк В.А –фізична культура, 21.12.2016 р, 24.11.2017 р. 

• 2. Сорокін Л.В –фізична культура 15.12.2018 р.   

 

                         Участь у вебінарах.   
«Патріотичне виховання допризовної молоді»   26.04.2018 р.                 



Організація позаурочної діяльності: 

20 жовтня 2016 року проведена зустріч з лейтенантом ЗСУ Серіковим М.І. ,  представником 
Сумського міського військкомату, який розповів учням допризовного та призовного віку про умови 
контрактної служби в ЗСУ  на прикладах подій у зоні проведення АТО. Учні мали змогу 
використовуючи   бойові зразки стрілецької зброї АК-74 та ПМ  виконати їх неповну розборку та 
зборку. 



• 16 грудня 2016 року підполковником Тарасенко С.І., начальником сектору управління 
превентивною діяльністю УПД ГУНПУ, було проведено з учнями I-II курсу закладу освіти  

бесіду щодо  мети превентивної діяльності поліцейських відділів, зокрема:  охорона прав і 
свобод людини, інтересів суспільства й держави шляхом забезпечення публічної безпеки і 

порядку під час масових і охоронних заходів. 

  



16 грудня 2016 року начальником вибухотехнічного відділу підполковником Євлаш О.М.  було 
проведено з учнями І-ІІІ курсу закладу освіти бесіду про вибухотехнічну безпеку особи та 

громади, продемонстровано великий асортимент заводської та кустарної продукції 
вибухотехнічних пристроїв  та проведено інструктаж про поводження особи при виявленні 

предметів, схожих на вибухові пристрої. 



• 30 березня 2017 року та 04 грудня 2018 року було організовано зустрічі учнів І курсу з 
представниками кінологічного центру  з метою ознайомлення з роботою кінологів та 
їх чотирилапих помічників. Учні дізналися про умови навчання на кінологів. 
 

 



29 березня 2017 року  відбулася екскурсія  до міжрегіонального центру швидкого 
реагування ДСНС України  (м. Ромни) з метою ознайомлення зі структурою, 
технікою та роботою службовців 



Зустріч з представниками національної гвардії в день 
відкритих дверей ДНЗ СМВПУ   в квітні 2017 році. 

 
    Зустріч  25 жовтня 2018 р з представниками роти 

поліції особливого призначення з метою показу стрілецької зброї,  
що знаходиться на озброєнні особового складу підрозділу, тренування учнів з  
неповної розборки та зборки зброї,  демонстрація прийомів рукопашного бою. 

 Учні були проінформовані про засоби активного та пасивного захисту 
поліцейських. 



В рамках проведення Всеукраїнського тижня права та річниці прийняття 
Загальної декларації прав людини відбулася зустріч з працівником 
Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Жалковським В.Ю  11 грудня 2018 року та лектором Української Гельсинкської 
спілки права Есіною Н.В  13 грудня 2018 року.  



Участь у військово-патріотичному заході до Дня 
Збройних Сил України 08.12.2017 року. 

• Організована екскурсія до військової частини “Ураган”, де учні 
ознайомилися з сучасною бойовою технікою та провели 

навчальні  стрільби з АК-74. 



Підготовка та участь учнів у міській Спартакіаді зі  спортивного 
п’ятибор`я: 

        (03.04.2017  - 05.04.2017р. та 16.04. 2018  -  19.04.2018р.) 



Проходження курсів підвищення 
кваліфікації. 



Друкування методичних доробок: 
 -  Публікація на сайті naurok.com.ua свій авторський матеріал. Сертифікат № 

ДБ-181065350 від 29.10.2018 р. 
 -  Участь у вебінарі «Безпека дітей у навчальному просторі: відповідальність 

закладів освіти, вчителів та батьків. (Тривалість 2 академічні години). Свідоцтво 
№ В54-212672 від 24.10. 2018 р. 

 - Публікація на сайті Osvita.ua <forum@osvita.ua> 

 

 



      


