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ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ – СЕНС ЇХНЬОГО 

ЖИТТЯ І РОБОТИ  
КОНКУРС 

Сміливі, готові у разі потреби стати на захист 
Вітчизни, люди, які гартувалися у реальних 
бойових діях, сьогодні вони викладають у школах 
дисципліну «Захист Вітчизни». А Сумщині 
випала честь приймати ці всеукраїнські 
змагання, почалися вони 4 квітня урочистостями 
у Сумському міському палаці дітей та юнацтва. 
Вітальні слова, щирі напутні побажання, 
концертні номери від юних – старт взято 
високий. А далі – 25 конкурсантів з усіх областей 
України та 10 членів журі працюватимуть 7 днів 
над визначенням кращого з кращих.  

Головою журі працював начальник 
комунального закладу «Луганський обласний 
ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус імені героїв 
Молодої гвардії», полковник В.Є. Ємбаков, який 
під час відкриття конкурсу наголосив на тому, що 
пишається і має за честь бути головою журі 
конкурсу. Валерій Євгенович, як представник 
Луганщини, полковник Збройних Сил України 
нагадав присутнім, що для жителів Луганщини та 
Донеччини захист Вітчизни – це не просто слоган 
і назва предмету, це − сенс життя. Своє життєве 
кредо ця відома людина формулює так: 
«Виховуємо патріотів – зміцнюємо Державу!» 

За вісім днів професійних випробувань 
учителі пройшли тестові завдання, змагалися у 
вправності і влучності, проводили відкриті уроки, 
захищали власні проекти щодо патріотичного 
виховання молоді. 

Крім професійних випробувань, учасники 
конкурсу мали можливість ознайомитись з 
архітектурою та пам’ятними місцями обласного 
центру за екскурсійним маршрутом «Суми – 
місто над Пслом»; побували на кафедрі 
військової підготовки Сумського державного 
університету, де розгорнута виставка «Новітні 
військові технології»; вивчали досвід створення 
Центру військово-патріотичного виховання 

молоді на базі Державного професійно-
технічного навчального закладу 
«Недригайлівське вище професійне училище». 

А вже 12 квітня у вишуканій атмосфері 
Сумського краєзнавчого музею оголошено ім’я 
переможця – ним став Ігнатьєв Сергій 
Борисович, учитель предмета «Захист Вітчизни», 
спеціаліст вищої категорії, учитель методист 
комунального закладу «Харківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №135 
Харківської міської ради імені Героя Радянського 
Союзу К.Ф. Ольшанського». 

Лауреатами конкурсу, за кількістю набраних 
балів, стали: Дикусар Микола Олександрович, 
учитель предмета «Захист Вітчизни», заступник 
директора з виховної роботи, спеціаліст першої 
категорії Вознесенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №10 Вознесенської міської ради 
Миколаївської області; Лоза Сергій Михайлович, 
учитель предмета «Захист Вітчизни», заступник 
директора з військово-патріотичного виховання, 
спеціаліст вищої категорії, учитель-методист 
комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія №11 – спеціалізована школа 
з поглибленим вивченням іноземних мов І 
ступеня – дошкільний навчальний заклад 
«Еврика» Кам’янської міської ради 
Дніпропетровської області. 

Конкурс закінчився, учителі повернулися у 
навчальні заклади, для яких сьогодні патріотичне 
виховання молоді є одним із основних 
пріоритетів. 
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