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                ПУГАЧА  ЮРІЯ  ПАВЛОВИЧА 



ПУГАЧ   
 ЮРІЙ   ПАВЛОВИЧ 

 
Освіта  спеціаліст, у 1994 році закінчив 
Київське вище зенітне ракетне інженерне 
училище ім. С.М.Кірова за спеціальністю 
«Радіотехнічні засоби»  

військовослужбовець  Збройних сил 
України: 
з 01.08.1989р. по 30.10.1996р.  
  
військовослужбовець Служби безпеки 
України: 
з 30.10.1996р. по 10.08.2019р. 
 
працівник  ВТЕК КНТЕУ:  
з 02.09.2019р.  



Підвищення 
        кваліфікації  

 - 24.01.2020р. у Державній службі з 
надзвичайних ситуацій – 24 год. (посвідчення 
№01000118 від 24.01.2020 р.); 

-  05.11.2019 семінар «Вивчення організації та 
проведення у закладі освіти  національно-
патріотичного виховання» (сертифікат на 6 
годин; 

- 05.03.2020 ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» Білоцерківський інститут неперервної 
професійної освіти свідоцтво про підвищення 
кваліфікації  (ПК-35946459/001198-20), 02-
05.03.2020 р., 30 год). 



 
     Моє педагогічне кредо: 

 
    «Сьогодні сумлінний студент – 

патріот Батьківщини, завтра – 
мужній, надійний захисник 

Вітчизни»  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Моє життєве кредо: 
 

«Всі перемоги 
починаються з перемоги 

над собою» 
 



 
 

«Формування національно-
патріотичних якостей в оновленій 
системі підготовки майбутніх 
захисників Вітчизни шляхом 
використання проектних технологій» 

Проблема,  
над якою працюю 



 
 

«Шляхи реалізації принципів військово-
патріотичного виховання на уроках 
«Захист Вітчизни» 
• державна спрямованість;  
• науковість;  
• пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей, 

повага до конституційних прав і свобод людини та 
громадянина; 

• виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових 
традиціях Українського народу; 

•  взаємозалежність та узгодженість змісту, форм і методів 
допризовної підготовки та виховної роботи. 

 



Розробка і реалізація авторських 
методичних матеріалів 

Розроблено презентації по даних 
темах: 
 внутрішній порядок у 

військовій частини та добовий 
наряд підрозділу; 

 військова дисципліна та засоби 
до її зміцнення; 

 надання ПМД; 
 тимчасова зупинка кровотечі 

при пораненнях; 
 призначення і будова частин 

механізмів автомата, приладдя і 
патронів; 

 військова дисципліна; 
 засоби захисту органів дихання. 

 

Розробки методичних матеріалів: 
 
  тестових та контрольних робіт; 
 
   Навчально-методичного комплексу 
предмета «Захист Вітчизни»; 
 
  сторінку на платформі LearningApps.org 
з тестами по предмету «Захист Вітчизни»; 
 
  персональний клас на платформі 
Google Classroom. 

 



 
 

 
  до Дня захисника Вітчизни та Дня українського козацтва;  
  з нагоди вшанування пам’яті учасників бойових дій на території 
Республіки Афганістан та інших локальних конфліктів; 
   участь в заходах до Дня здоров’я;  
  екскурсії для студентів у військово-історичний музей Повітряних Сил 
Збройних Сил України, музей Пам’яті воїнів-афганців, краєзнавчий 
музей, у військову частину Повітряних сил, у науково-дослідний 
експертно - криміналістичний центр при УМВС України у Вінницькій 
області тощо; 
  серед студентів, змагання на швидкість розбирання і складання 
автомата Калашникова та протигазу ГП-5, надання першої медичної 
допомоги.  

Основні заходи військово -
патріотичного напряму в 

коледжі 



 
Основні заходи військово -

патріотичного напряму  
в коледжі 

 
 

виїзна виставка бойової зброї та стендів часів Другої 
світової війни: «Реліквії війни» та «Друга світова війна – 
вінницький вимір» краєзнавчого музею м. Вінниці;  
зустріч студентів з військовослужбовцями окремого 
полку спеціального призначення «Ягуар» та ознайомлення 
з бойовою технікою у стінах коледжу; 
відвідування студентами коледжу урочистих заходів в 
Будинку офіцерів з нагоди проводів молоді м.Вінниці до 
лав Збройних Сил України; 
зустрічі з представниками Збройних сил, патрульної 
поліції, ветеранами АТО, пожежниками; 
організовані виступи в коледжі концертного ансамблю 
Вінницької міської спілки ветеранів Афганістану; 
змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки.  

 



 
 

 



 
 

 



Екскурсії до Вінницького 
обласного краєзнавчого 

музею 
 



 
 

 

Участь в урочистостях з 
нагоди проводів молоді до 
лав Збройних Сил України 



 
 

 Виставка «На варті наших душ 
Небесна Сотня» 

 Виставка «На варті наших душ Небесна Сотня», яка містить 
документальні та художні книги сучасного українського автора 
В.П.Половинчука про події на Майдані, «Небесний сектор. 
Добровольці», «Озеро зради» , «Все буде добре», а також 
світлини Героїв Небесної Сотні та підбірка газетних статей 
«Діти твої, Україно». 



Заходи до Дня Збройних 
Сил України 

 



 
 

Виховний захід з теми: «Скарані за 
любов до України» до Дня пам’яті 
Героїв Небесної Сотні 



ДЯКУЮ  
 ЗА 

 УВАГУ 
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