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юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 
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ПОРЯДОК 

проведення  I (міського)  етапу фотовиставки до Дня  Соборності України 

«Україна – це ми!»  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
I (міський) етап фотовиставки до Дня Соборності України «Україна – це 

ми!» (далі – Фотовиставка) проводиться у форматі онлайн-виставки та обміну 

фотографіями/привітаннями між учасниками Фотовиставки через зручні та 

доступні соціальні мережі. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
Фотовиставка проводиться з метою реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, активізації національно-

патріотичного виховання учнівської молоді, популяризації вивчення історії, 

пошуку та розкриття юних талантів, формування в учнівської молоді активної 

життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному і культурному житті 

України. 

Завдання Фотовиставки: 

- формування в учнівської молоді почуття національної гідності, 

патріотизму, причетності до історії та сьогодення України, формування 

комунікативних навичок, соціалізації; 

- виявлення талановитих авторів, активізація і популяризація їх творчості, 

створення позитивного іміджу громадян-патріотів в засобах масової інформації та 

в мережі Інтернет; 

- підвищення ролі фотомистецтва в освітньому процесі. 

 

3. УЧАСНИКИ 
Учасниками Фотовиставки можуть бути окремі учні, вихованці, слухачі, а 

також учнівські колективи, гуртки, об’єднання закладів освіти та дитячих 

громадських організацій м. Києва тощо.  

 

4. КЕРІВНИЦТВО 
Загальне керівництво Фотовиставкою здійснює Департамент освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). Безпосередня організація та проведення І етапу Фотовиставки 

покладається на КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (далі – КПНЗ 

«КЦДЮТКВПВ»).  

 

5. УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ 
Фотовиставка проводиться в два етапи – міський та Всеукраїнський. 

Організаційно-методичне забезпечення проведення І (міського) етапу 

Фотовиставки в місті Києві здійснюється за умовами, розробленими журі КПНЗ 

«КЦДЮТКВПВ». 
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Матеріали міського етапу Фотовиставки розміщуються на вебсайті та/або 

сторінці соціальних мереж КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» (http://www.uacenter.info/, 

https://www.facebook.com/uacenter.info). 

Для висвітлення на вказаних Інтернет-площинах учасники обов’язково 

мають вказати (відповідно заявки): 

- назву Фотовиставки;  

- автора або назву колективу;  

- повну назву освітнього закладу, дитячої громадської організації; 

- привітання до Дня Соборності України іншим учасникам; 

- #Україна_це_ми, #УДЦНПВ, #КЦДЮТКВПВ. 

За бажанням учасники можуть додати анотацію про історію Дня Соборності 

України, концепцію роботи та/або власні дослідження. 

Фото мають бути якісні та не порушувати авторське право. Конкурсні 

роботи фотовиставок «Україна – це ми!» 2018-2022 років та інших конкурсів  

КПНЗ «КЦДТЮКВПВ» за 2018-2022 роки – не приймаються. 

Від учнів, вихованців, слухачів, учнівських колективів, гуртків, об’єднань 

закладів освіти м. Києва, дитячих громадських організацій м. Києва подається 

заявка за встановленим зразком:  

ЗАЯВКА 
на участь у I (міському) етапі фотовиставки до Дня  Соборності України 

«Україна – це ми!» 
від _________________________________________________________________ 
 

№ 

з/п 

ПІБ 

авторів 

Дата 

народжен

ня 

авторів 

Заклад 

освіти, 

клас, ГО 

тощо 

ПІБ 

керівн

ика 

Посада 

керівника 

Контакти 

керівника 

Електронна 

адреса 

учасника 

(для обміну 

фото та 

привітання 

між 

учасниками) 
   

 

     

 

Керівник закладу/організації___________    /______________________/ 
                                                                     (підпис)                         (ПІБ)              М.П. 

Фотографії, анотація, привітання, заявка та вся необхідна документація 

для участі у Фотовиставці надсилається на електронну адресу відділу 

національного та військово-патріотичного виховання: nvpv2020@ukr.net з 16 до 

21 січня 2023 року.  

Журі не приймає матеріали, які не відповідають встановленій формі. 

Рішення журі є остаточним.  

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про 

захист персональних даних.  

КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» залишає за собою право використовувати зазначені 

роботи для розміщення на фотовиставках, використовувати у поліграфічній 

http://www.uacenter.info/
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продукції некомерційного характеру, поширення в мережі Інтернет та надсилання 

фотографій-привітань іншим учасникам. 

Довідкова інформація: Петренко Богдан Андрійович, (066)-369-93-21, 

завідувач відділу національного та військово-патріотичного виховання       КПНЗ 

«КЦДЮТКВПВ». 

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Автори найкращих та найоригінальніших робіт і привітань будуть 

відзначені грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» (за рішенням організаторів). Окремі 

вихованці або колективи можуть бути відзначені додатково. 

Для участі у Всеукраїнському етапі Фотовиставки журі будуть відібрані 

п’ять робіт. Критерії відбору для Всеукраїнського етапу Фотовиставки 

визначаються журі КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

Додатково буде проводитися Інтернет-голосування (до 30 січня 2023 року 

на сторінці соціальних мереж КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» 

https://www.facebook.com/uacenter.info)  з визначення однієї найкращої роботи на 

думку Інтернет-спільноти. Для цього відвідувачі та учасники Фотовиставки 

ставлять позитивні «вподобайки» під публікаціями фоторобіт.  

 

7. ФІНАНСУВАННЯ 

Розробка та підготовка матеріалів на Фотовиставку здійснюється за рахунок 

учасників, закладів освіти, установ, що надсилають матеріали, та інших джерел, 

не заборонених чинним законодавством. 

Нагородження переможців та призерів І (міського) етапу Фотовиставки 

здійснюється за рахунок коштів КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством.  

 

 

 

УМОВИ 

проведення міського конкурсу історичних постерів  

учнівської молоді м. Києва, присвяченого Дню пам’яті Героїв Крут  

 

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ 

- формування почуття патріотизму у підростаючого покоління; 

- підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку щодо 

захисту Держави і служби в Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, створених відповідно до чинного законодавства України; 

- виховання майбутніх захисників України у бойових традиціях 

українського народу та Збройних Сил України; 

- удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді м. Києва; 

- підготовка до конкурсних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»). 
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ІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у конкурсі запрошуються учні, вихованці закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, клубів, дитячих громадських організацій  

м. Києва.  

У конкурсі історичних постерів бере участь три роботи від Закладу – по 

одній у кожній віковій категорії (молодша вікова – 6-10 років, середня вікова – 

11-14 років та старша вікова – 15-17 років). 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» за сприяння Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

 

ІV. УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК ТА РОБІТ НА КОНКУРС  

Від учнів, вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 

клубів, дитячих громадських організацій м. Києва подається заявка за 

встановленим зразком (форма додається), сканкопія чи фото створених 

історичних постерів, фото авторів з роботою (не буде оприлюднюватися в 

загальному доступі).  

 

ЗАЯВКА 

на участь у міському конкурсі історичних постерів  

учнівської молоді м. Києва, присвяченого Дню пам’яті Героїв Крут 
від ________________________________________________________________ 

(назва закладу загальної середньої, позашкільної освіти, клубу,  

дитячої громадської організацій м. Києва – заявника) 

 

№ 

з/п 

Вікова 

категорія 

ПІБ 

авторів 

Дата 

народженн

я 

авторів 

Заклад 

освіти, 

клас, ГО 

тощо 

ПІБ 

керівн

ика 

Посада 

керівника 

Контакти 

керівника 

Електро

нна 

адреса 

учасника 

 

1. Молодша 

вікова (6-10 

років) 

  

 

     

2. Середня 

вікова 

(11-14 років) 

       

3. Старша вікова 

(15-17 років) 

       

 

Керівник закладу/організації___________    /______________________/ 
                                                                     (підпис)                         (ПІБ)              М.П. 

 

Змагання проводяться відповідно до Умов та Додаткових умов.  
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Роботи подаються з 20 січня по 07 лютого 2023 р. в електронному вигляді 

на адресу: nvpv2020@ukr.net. Суддівська комісія не приймає документи, які не 

відповідають встановленій формі. 

Рішення суддівської комісії є остаточним. 

Довідкова інформація: (066) 369-93-21, Петренко Богдан Андрійович, 

завідувач відділу національного та військово-патріотичного виховання  

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання». 

 

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Під час відсудження робіт відбувається Інтернет-голосування (позитивні 

«вподобайки»). Для цього у день подання документів та конкурсних матеріалів 

відбувається розміщення робіт на сторінці Закладу у Фейсбуці 

(https://www.facebook.com/uacenter.info). Завершення голосування –  

09.02.2023 року. Також відбувається оцінювання робіт суддівською комісією. 

Переможці та призери визначаються окремо у різних вікових категоріях, 

нагороджуються грамотами Київського центру дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання. 

 

VI. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

Витрати на нагородження переможців та призерів здійснюються за рахунок 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» в межах затвердженого кошторису витрат на 2023 рік. 

Витрати на участь команд у конкурсах – за рахунок установи, що направляє 

роботи. 

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ  

міського конкурсу історичних постерів учнівської молоді м. Києва, 

присвяченого Дню пам’яті Героїв Крут  

 

До участі у конкурсі запрошуються учні, вихованці закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, клубів, дитячих громадських організацій  

м. Києва. 

На конкурс подаються сканкопії чи фото постерів та фото авторів з роботою 

(не буде оприлюднюватися в загальному доступі). У конкурсі історичних постерів 

бере участь три роботи від Закладу – по одній у кожній віковій категорії 

(молодша вікова – 6-10 років, середня вікова – 11-14 років та старша вікова – 15-

17 років). 

Сканкопії/фото історичних постерів та фото виконавців з роботами повинні 

бути навиліт, без полів, псевдопаспарту і рамок (без стискання, якість 300 dpi того 

ж розміру, що й надана робота); копія роботи не повинна містити комп’ютерну 

графіку, елементи монтажу, колажу, підписи, дати. Розмір постеру довільний (не 

менше формату А-4). 

Конкурсні постери повинні відповідати наступним критеріям: 

 постер має відповідати темі та формувати змістовне уявлення про неї; 
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 зображення на постері мають відношення до змісту плаката і додають 

свій вклад в загальний зміст плакату; 

 постер виконаний в кольорах, які не є дискомфортними для погляду (за 

правилами створення постерів); 

 текст постеру відповідає українському правопису. 

До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну 

та етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу; пропагують погані звички 

(алкоголізм, наркоманію, тютюнопаління тощо) та роботи, які були оприлюднені 

на Інтернет-ресурсах і брали участь в інших конкурсах. 

Історичні постери, що не відповідають зазначеним вимогам, не 

розглядаються.  

Надання робіт на конкурс означає згоду автора з Умовами конкурсу. 

Постери переможців можуть бути використані організаторами конкурсу з 

некомерційною метою для ілюстрації буклетів та іншої друкованої продукції (із 

збереженням права інтелектуальної власності автора), яка буде 

розповсюджуватися безкоштовно. 

Учасники конкурсу несуть відповідальність за достеменність відомостей 

про автора робіт та зміст матеріалу постеру.  

 

 

УМОВИ 

проведення міського творчо-мистецького фестивалю «ВАТРА», 

присвяченого пам’яті національних героїв 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

Міський творчо-мистецький фестиваль «Ватра», присвячений пам’яті 

національних героїв (далі – Фестиваль) проводиться з метою активізації 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді; пошуку та розкриття 

юних талантів; формування в учнівської молоді активної життєвої позиції; 

готовності брати участь у суспільному і культурному житті України; збереження 

національної пам’яті; підготовки до другого етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»). 

Завдання Фестивалю: 

- вшанування пам’яті національних героїв; 

- формування в учнівської молоді почуття національної гідності, 

патріотизму, причетності до історії та сьогодення України;  

- формування комунікативних навичок, соціалізації; 

- виявлення талановитих юних артистів, активізація і популяризація їх 

творчості. 

 

2.  УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

До участі у Фестивалі запрошуються учнівські колективи (рої) закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, клубів, дитячих громадських 

організацій м. Києва. 

У Фестивалі можуть брати участь три колективи від закладу – по одному у 
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кожній віковій категорії (молодша вікова – 6-10 років, середня вікова – 11-14 

років, старша вікова – 15-17 років). Склад колективу – від 5 до 8 осіб учасників 

(незалежно від статі), 1 керівник. 

 

3. ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» за сприяння Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

 

4. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ 
Фестиваль відбудеться з 20 лютого по 17 березня 2023 р. в заочному 

форматі. 

 

 5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

З 20 лютого по 10 березня 2023 р. команди надсилають на електронну 

адресу: nvpv2020@ukr.net заявку (див. нижче), програму, сценарій в форматі 

документу Microsoft® Word та відеороботу (не більше однієї відеороботи від 

колективу в кожній віковій категорії) з позначкою «Заявка, програма, сценарій 

та відеоробота Команди …  на участь у фестивалі «Ватра». Заявки, які не 

відповідають встановленій формі, не приймаються. 

Теми фестивалю: «Герої сьогодення», «Крок до перемоги». 

Вимоги до відеоробіт: 

 відзнято одним файлом без монтажу, без накладання музики, текстів  та 

фільтрів;  

 формат AVI, MP4; 

 тривалість до 10 хвилин; 

 кількість учасників, зафіксованих у відеороботі  – від 5 до 8 осіб; 

Відеороботи, які перевищують зазначені часові рамки, беруть участь поза 

конкурсом. 

Вимоги до програми:  

 Формат А-4 Microsoft® Word обсягом до 1 сторінки;  

 назва колективу; 

 назва композиції;  

 номінація; 

 зміст композиції. 

Вимоги до сценарію:  

 Формат А-4, Microsoft® Word.  

Журі дискваліфікує відеороботи, які суперечать загальновизнаним 

моральним і культурним цінностям, містять в собі розпалювання міжрасової або 

міжнаціональної ворожнечі, суперечать чинному законодавству України. Роботи 

мають бути якісні та не порушувати авторське право. 

Рішення журі є остаточним.  

Обробка персональних даних учасників Фестивалю здійснюється з 

дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 
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Організатор Фестивалю не несе відповідальності за несвоєчасне отримання, 

втрату або пошкодження матеріалів та повідомлень, що направляються  на 

Фестиваль. 

Довідкова інформація: Петренко Богдан Андрійович, (044)-529-31-18, (066)-

369-93-21, завідувач відділу національного та військово-патріотичного виховання 

КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

6.  ФІНАНСУВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

Витрати на проведення Фестивалю здійснюються за рахунок  

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» в межах затвердженого кошторису витрат на 2023 рік. 

Витрати на участь колективів у Фестивалі – за рахунок установи, що 

відряджає, та коштів не заборонених чинним законодавством. 

 

 

З А Я В К А 

на участь у  міському творчо-мистецькому фестивалі 

«ВАТРА», присвяченому пам’яті національних героїв 

 

від  ________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
(заклад освіти, район) 

 

Назва колективу ___________________________________________________ 
 

Вікова категорія ___________________________________________________ 
 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

Рік народження 

 

клас 

1.    

2.    

…    

9. П.І.Б. керівника команди, посада, контактний телефон (Вайбер) 

 

Директор                             _____________          ___________________________ 
(підпис)                              (прізвище,  ім’я, по батькові) 
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УМОВИ 

проведення міських військово-спортивних національно-патріотичних 

змагань серед учнівської молоді міста Києва 

 «Честь і звитяга», присвячених Дню українського добровольця 

 

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ 

- формування почуття патріотизму у підростаючого покоління; 

- набуття учнями знань, умінь та навичок, необхідних захиснику України; 

- підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку щодо захисту 

Батьківщини і служби в Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, створених відповідно до чинного законодавства України; 

- підтримка та розвиток молодіжної ініціативи в справі освоєння військових 

професій; 

- виховання майбутніх захисників Батьківщини у бойових традиціях 

українського народу та Збройних Сил України; 

- пропаганда і популяризація серед молоді здорового способу життя; 

- вдосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді м. Києва. 

2. ОРГАНІЗАТОРИ 

  Загальне керівництво, підготовку та проведення міських військово-

спортивних національно-патріотичних змагань серед учнівської молоді міста 

Києва  «Честь і звитяга», присвячених Дню українського добровольця (далі – 

Змагання) здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (далі –  

КПНЗ «КЦДЮТКВПВ») за підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

3. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання відбудуться з 10 по 30 березня 2023 року в заочному форматі. 

 

4. УЧАСНИКИ 

До участі у Змаганнях запрошуються учнівські колективи закладів загальної 

середньої освіти, вихованці клубів, дитячих громадських організацій м. Києва. 

Вікова категорія учасників змагань: 

- старша вікова категорія – 15-17 років; 

- середня вікова категорія – 11-14 років; 

- молодша вікова категорія – 6-10 років; 

Склад команди: 10 осіб – 8 учасників (2 учасники протилежної статі),  

1 керівник та 1 заступник керівника. 

 

5. УМОВИ ТА ПЕРЕБІГ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Етапи змагань: 

- змагання «Встановлення біваку» (усі зазначені вікові категорії); 

- змагання «В’язання вузлів» (усі зазначені вікові категорії); 

- змагання «Рятівник» (усі зазначені вікові категорії); 
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Перебіг змагань описаний в Додаткових умовах. 

Команди до 20 березня 2023 р. надсилають на електронну адресу 

nvpv2021@gmail.com заявку (див. нижче) та відеороботи конкурсів 

«Встановлення біваку», «В’язання вузлів», «Рятівник» з позначкою «Відео 

команди закладу …  на участь у змаганнях «Честь і звитяга». Заявки, які не 

відповідають встановленій формі, не приймаються. 

Вимоги до відеоробіт: 

- відзнято одним файлом без монтажу, без накладання музики, текстів та 

фільтрів, з представленням кожного учасника (ПІБ, назва закладу);  

- формат AVI, MP4. 

Обробка персональних даних учасників Змагань здійснюється з 

дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Організатор Змагань не несе відповідальності за несвоєчасне отримання, 

втрату або пошкодження матеріалів та повідомлень, що направляються на 

Змагання. 

Довідкова інформація: Петренко Богдан Андрійович, (066)-369-93-21, 

завідувач відділу національного та військово-патріотичного виховання  

КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Переможці та призери визначаються окремо в кожному з видів змагань, 

нагороджуються  грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

 

7.  ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

Розробка та підготовка матеріалів здійснюється за рахунок закладів освіти, 

установ, організацій, що надсилають матеріали, та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

Нагородження переможців та призерів Змагань здійснюється за рахунок 

коштів КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та інших джерел фінансування, не заборонених 

чинним законодавством. 
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З А Я В К А 

_________________________________________________________________ 
(назва і номер закладу освіти)  

______________________________________________ району м. Києва  

на участь у міських військово-спортивних національно-патріотичних 

змагань серед учнівської молоді міста Києва «Честь і звитяга», присвячених 

Дню українського добровольця 

вікова категорія______________________________________ 

 

№ 

з/п 

Фото 

учасни

ка 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

учасника 

Дата 

народ

ження 

Місце 

навчанн

я 

Конкурс, 

змагання у 

якому братиме 

участь 

Дата, віза 

лікаря, 

печатка 

     - «Встановлення 

біваку», 

- «В’язання 

вузлів»,  

- «Рятівник» 

 

       

 Прізвище Ім’я 

По-батькові 

керівник команди Наприклад, 

вчитель 

початкових 

класів 

Телефон, 

зареєстров

аний в 

Viber   
 Прізвище Ім’я 

По-батькові 

заступник  

керівника ком.                                              
 

Наприклад, 

вчитель 

фізичного 

виховання 

Телефон, 

зареєстров

аний у 

Viber   

Всього до змагань допущено ________________________________ осіб 
                             (кількість прописом) 

Лікар               _____________                      ____________________ 
              (підпис )                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)  

Директор         _____________                      ___________________ 
              (підпис )                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)  

М.П 
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УМОВИ 

проведення Міського марафону учнівської молоді м. Києва  

«Моя Україна – 2027» 

 

І.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

1.1. Міський марафон учнівської молоді м. Києва «Моя Україна – 2027» 

(далі – Марафон) проводиться з метою розвитку серед учнівської молоді міста 

Києва національної свідомості, формування почуття патріотизму на засадах 

духовності та моральності, популяризації духовно-культурної спадщини 

Українського народу та заохочення до відбудови України після руйнувань, 

нанесених російськими загарбниками у війні 2022 року. 

1.2. Завданнями Марафону є: 

- моральна і психологічна підтримка дітей м. Києва та України; 

- реалізація державних програм з національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді; 

- формування в учнівської молоді розуміння єдності та цілісності України, 

виховання любові до рідного краю, почуття причетності до всіх подій, що 

відбуваються в Україні; 

- розвиток бажання брати посильну участь у розбудові держави, формувати 

активну громадянську позицію, почуття любові до рідного краю, гордості за  його 

людей; 

- формування інформаційної компетентності через створення власного 

інформаційного ресурсу; 

- запровадження нових форм національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді міста Києва; 

- надання методичної допомоги педагогам закладів освіти м. Києва з 

організації та проведення активних форм з національно-патріотичного виховання 

у воєнний час.  

1.3. Марафон проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

здобувачів освіти та вихованців закладів освіти, дитячих громадських об’єднань 

м. Києва. 

 

ІІ. УЧАСНИКИ МАРАФОНУ 

У Марафоні беруть участь здобувачі освіти та вихованці закладів освіти, 

дитячих громадських об’єднань м. Києва.  

 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ МАРАФОНУ 

Марафон проводиться на площинах Інтернету з 21 квітня по 22 травня 

2023  року.  
 

ІV. КЕРІВНИЦТВО МАРАФОНОМ 

Загальне керівництво Марафоном здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 

підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА). 



15 

 

 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МАРАФОНУ 

Для участі у Марафоні необхідно в період з 21 квітня по 22 травня  

2023 року зареєструватись, заповнивши форму «РЕЄСТРАЦІЯ» на сайті нашого 

Закладу (http://www.uacenter.info/) та надіслати самостійно підготовлені 

індивідуальні або колективні відеороботи, в яких пропонується розповісти про 

мрії, побажання, які, на думку учасників, мають реалізуватись в Україні до 2027 

року (армія, економіка, освіта, наука, медицина, промисловість тощо). 

Посилання на відеоролики учасники надсилають під час реєстрації на сайті 

Закладу для розміщення матеріалів адміністраторами або самостійно розміщують 

свої відеороботи у групі «ПАТРІОТИ» https://www.facebook.com/groups/ з 

хештегом #МОЯ_ УКРАЇНА_2027.   

 

VІ. ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ВІДЕОРОЛИКУ 

На Марафон подаються відеоролики відповідної тематики. 

Час демонстрації відео: до 1 хвилини. 

У титрах відеоролику або безпосередньо у пості з роликом зазначити назву 

відеороботи, дату створення, використані джерела та інформацію про автора(ів):  

- П.І.Б. учасника(ів); 

- клас, заклад освіти/об’єднання, район м. Києва;  

- П.І.Б., посада керівника-консультанта (у разі наявності). 

Своєю участю у Марафоні автор дає згоду на можливе використання 

власної роботи у звітах та публікаціях на сторінках соцмереж і сайті Закладу.  

 

VIІ. НАГОРОДЖЕННЯ 

Учасники отримають від КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» сертифікати про 

участь у Марафоні.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uacenter.info/
https://www.facebook.com/groups/315910963597749
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КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ 

 

 

Директор Стешук 

Валентина Миколаївна 

тел/факс 

529-43-58 

Заступник директора з 

методичної роботи 

Павлюк 

Анна Юріївна 

 

529-41-13 

Т.в.о. заступник директора 

з  навчально-виховної роботи 

Майдибура 

Альона Василівна  
 

 

529-41-13 

Т.в.о. завідувача 

краєзнавчо-екскурсійного відділу 

Кордон  

Олена Вікторівна 

 

529-30-02 

Завідуючий відділом національного 

та військово-патріотичного 

виховання 

Петренко 

Богдан Андрійович 

529-31-18 

 

В.о. завідувача 

туристсько-спортивного відділу 

 

Шаповалов 

Олександр Михайлович 

 

529-10-57 

 

 

 

 

Email:                                           mcdut@ukr.net  

Сайт 
www.uacenter.info 

https://www.facebook.com/uacenter.info/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mcdut@ukr.net
http://www.uacenter.info/
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ДЛЯ НОТАТОК 


