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ШАНОВНА ПАТРІОТИЧНА ГРОМАДО!

Презентуємо вам План заходів в сфері 
національно-патріотичного виховання 
на 2018 рік. Уже третій рік поспіль відділ 
національно-патріотичного виховання 
Міністерство молоді та спорту спільно 
з громадськими організаціями втілює в 
життя державну політику щодо популя-
ризації героїв визвольних змагань та АТО, 
формування державницької позиції серед 
нашої молоді, утвердження української 
мови, готовності захищати незалежність і 
територіальну цілісність України. 

Коли три роки тому я, як новопризначений 
міністр молоді та спорту, ініціював ство-
рення такого відділу, то ніхто не вірив, що 
ми здатні це зробити та вперше вивести 
політику національно-патріотичного вихо-
вання на високий державний рівень. 

Але ми це зробили разом з керівником 
відділу Миколою Ляховичем та багатьма 
ентузіастами цієї державницької справи у 
всіх куточках України. Ми вперше забезпе-
чили відповідні кошти у Держбюджеті на 
реалізацію заходів національно-патріотич-
ного виховання у розмірі 10 млн. грн. що-
річно. Наше міністерство безпосередньо 

долучиоося до розробки, ухвалення Пре-
зидентом України та подальшої реалізації 
Стратегії національного-патріотичного 
виховання. За ці роки було проведено 
більше 120 великих заходів в цій сфері: 
патріотичні фестивалі, ігри, форуми, та-
борування, просвітницькі та інформаційні 
кампанії. Вдячний кожному, хто долучився 
до їх організації та проведення. Закликаю 
не збавляти обертів, а приєднуватися до 
все нових корисних та цікавих проектів, які 
утверджують спільну ідентичність та проу-
країнські цінності в нашому суспільстві. 

Ми також не стоїмо на місці, вже 2018 році 
державна політика національно-патріо-
тичного виховання вийде на новий рівень. 
Користуючись нагодою хочу оголосити, 
що вже в цьому році ми проведемо перший 
конкурс проектів на отримання держав-
ної фінансової підтримки для проведення 
Всеукраїнських заходів національно-па-
тріотичного виховання. Такий відкритий, 
конкурентний та прозорий конкурс стане 
щорічним, долучайтеся! Слава Україні!» 

Ігор Жданов —                                                                             
Міністр молоді та спорту України



МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ 
ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ
для учасників Всеукраїнського семінару-тренінгу, спрямованого на на-
лагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-па-
тріотичного виховання, «Співпраця — 2018» Міністерства молоді та 
спорту України,проведеного на виконання Указу Президента України від 
13 жовтня 2015 року №580 «Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» та плану заходів щодо на-
ціонально-патріотичного виховання молоді на 2018 рік, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 743 
«План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді на 2017–2020 роки»

КАЛЕНДАР 
ПЛАНУ ЗАХОДІВ

ІЗ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ НА 2018 РІК

КИЇВ, 2018



ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ПРИЙНЯТІ ОБЛАСНІ 
ПРОГРАМИ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
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ВСЬОГО ПРИЙНЯТО — 15 ОБЛАСНИХ ПРОГРАМ

Прийняті програми

Програму не прийнято



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ, СПРЯМОВАНИЙ НА НАЛА-
ГОДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ НАЦІО-
НАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

МЕТА:
• Напрацювання рекомендації щодо розвитку 

національно-патріотичного виховання дітей      
та молоді в Україні

• Обмін досвідом щодо успішних методик за-
лучення молоді до громадянської активності 
в сфері національно-патріотичного виховання 

молоді через залучення їх до діяльності гро-
мадських об'єднань відповідної спрямованості

• Практичний тренінг із написання заходів 
національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді.

УЧАСНИКИ:
Представники структурних під-
розділів з питань молоді обласних 
державних адміністрацій

Представники центрів національ-
но-патріотичного виховання + пред-
ставники громадських об'єднань 
НПВ спрямування.

  23-24  БЕРЕЗНЯ  

с. Княжичі, комплекс 
«Княжий двір», 
Київська обл. 

СПІВПРАЦЯ — 2018

50%

50%

Київська обл.

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ, СПРЯМОВАНА НА ФОРМУВАННЯ 
ЄДИНИХ СТАНДАРТІВ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІО-
ТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

КООРДИНАЦІЯ

Співорганізатори: Структурний підрозділ з 
питань молоді Київської ОДА

 19-20 КВІТНЯ 

МЕТА:
• Налагодження співпраці між орга-

нами державної влади, органами 
місцевого самоврядування та громад-
ськими об’єднаннями з питань націо-
нально-патріотичного виховання

• Залучення представників громад-
ського сектору та виконавчої гілки 
влади до обговорення успіхів 

• Визначення проблемних питань та 
шляхів їх вирішення під час реалізації 
Указу Президента України № 580 
«Про Стратегію національно-патріо-
тичного виховання дітей та молоді на 
2016-2020 роки» на території України.

УЧАСНИКИ:
представники координаційних рад 
національно-патріотичного виховання.

Луганська

Співорганізатори: 
Структурний підроз-
діл з питань молоді 
Київської ОДА
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР, СПРЯМОВАНИЙ НА ПІДГОТОВКУ ГРОМАДСЬКИХ 
АКТИВІСТІВ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇН-
СЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ГРИ "СОКІЛ" ("ДЖУРА")

Співорганізатори: Державна прикордонна 
служба України, Структурний підрозділ з 
питань молоді Львівської ОДА, Кінологіч-
ний навчальний центр Державної прикор-
донної служби України

 27 — 29 
 БЕРЕЗНЯ 

Кінологічний навчальний центр 
Державної прикордонної 
служби України (м. Великі Мости, 
Сокальський р-н, Львівська обл.)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ФОРУМ КОРДОН

УКРАЇНСЬКИЙ 1917
2018

Столиця держави

Столиця Автономної респуб-
ліки Крим і районний центр

Районний центр, місто

Межі областей і Автономної
республіки Крим

Українські етнічні 
території поч. XX ст.

КОРДОНИ ТА ТЕРИТОРІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ 
після проголошення 
Акту Злуки 22.01.1919 

СУЧАСНІ 
КОРДОНИ УКРАЇНИ

ВІДЗНАЧЕННЯ 
• 100 років з дня створення Окремого 

корпусу кордонної охорони, попере-
дника Прикордонних військ України 
(20.03.1918)

• 100 років з дня Листопадового чину — 
повстання у місті Львові та проголо-
шення Західноукраїнської Народної 
Республіки (01.11.1918)

• 100 років від дня організації Буко-
винського віче — народних зборів в 
місті Чернівці, результатом яких стало 
проголошення возз'єднання Північної 
Буковини із Західноукраїнською Народ-
ною Республікою та подальша Злука 
з Українською Народною Республікою 
(03.11.1918)

УЧАСНИКИ:
До участі в заході допускаються 
виключно представники прикор-
донних міст/районів або таких, що 
знаходяться на розмежувальній лінії 
з окупованими і неконтрольованими 
територіями України, які відповідають 
за координацію та розвиток «Сокіл» 
(«Джура») та планують взяти участь 
у Всеукраїнському вишколі, «Джура - 
Прикордонник» в липні 2018 р. Виклю-
чення можуть бути лише для діючих 
клубів «Юний прикордонник».
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТРЕНІНГ, СПРЯМОВАНИЙ НА ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ

Співорганізатори: Структурний підрозділ з питань молоді Закарпатської ОДА, 
Інститут проблем виховання НАПН України

МЕТА:
• Тренінг для підготовки фахівців у 

сфері національно-патріотичного 
виховання

• Ознайомлення учасників з новіт-
німи розвідками щодо проблеми 
патріотизму і організації націо-
нально-патріотичного виховання 
молоді

• Підготовка компетентних коорди-
наторів процесу національно-па-
тріотичного виховання.

УЧАСНИКИ:
Представники інститутів громадянського 
суспільства, які працюють у сфері націо-
нально-патріотичного виховання. 

Кількість учасників: 30

 ІІ ДЕКАДА КВІТНЯ  

Закарпатська обл.

ОКРИЛЕНІ УКРАЇНОЮ — 
ЗАКАРПАТТЯ



8 Співорганізатори: Структурний підрозділ з 
питань молоді Тернопільської ОДА, МНК

ВСЕУКРАЇНСЬКА ТЕРЕНОВА ГРА, СПРЯМОВАНА НА ВШАНУВАННЯ 
ГЕРОЇВ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І 
ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ

ГУРБИ — АНТОНІВЦІ — 2018

 ІІІ ДЕКАДА КВІТНЯ — 
 І ДЕКАДА ТРАВНЯ 

Лісовий масив біля 
села Антонівці 
Шумського району 
Тернопільcької обл.

МЕТА:
• Формування у молоді національної свідо-

мості, історичної пам’яті, громадянської 
позиції, патріотизму, готовності захища-
ти Україну шляхом опанування духовної 
спадщини визвольної боротьби видатних 
особистостей українського державотво-
рення ОУН-УПА

• Виховання фізично, інтелектуально та 
духовно розвиненої молоді України 

• Залучення юнацтва та молоді до краєз-
навчої діяльності, вивчення, охорони та 
відновлення пам’яток української історії 
та культури серед дітей та молоді.
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НАЙБІЛЬША В УКРАЇНІ ТЕРЕНОВА 
СПОРТИВНО-ПАТРІОТИЧНА ГРА.

«Гурби-Антонівці» — це найбільша щорічна 
теренова гра для молоді зі всієї України. 
Протягом трьох діб близько 400 учасників 
живуть в лісі та відтворюють партизанську 
боротьбу на місці найбільшого бою УПА 
проти НКВС, змагаються за перемогу та 
набувають неоціненний досвід командної 
роботи та поводження в екстремальний 
умовах.

Гра відбувається у лісі площею 20 км² та 
триває 3 доби без перерви, часто найці-
кавіші події розгортаються саме вночі. За 
перемогу змагаються 2 курені — «Вовки» та 
«Леви». Курені діляться на підрозділи: чоти 
і рої (як в УПА). А «життя» учасника — це 
нарукавна пов’язка. Перемогти — означає 
здобути найбільшу кількість балів: «вбити» 
якомога більше суперників, знайти ворожий 
штаб з прапором та втримати свій. «Вби-
ти» — означає зірвати нарукавну пов’язку 
гравця у бої, застосовуючи лише прийоми 
боротьби, без прямих ударів.

Щороку на гру приїжджає декілька сотень 
юнаків та дівчат із всієї України. Учасники 
ночують без наметів, організованого харчу-
вання немає.

Ставши учасником гри «Гурби-Антонівці», 
ти відчуєш дух братерства та побачиш світ 
по-іншому!

     ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ГРУ:

• Гра проводиться 15 років

• 450 учасників

• Молодь з 21 областей України, Білорусі 
та Сполучених Штатів Америки приїхала 
на гру у 2016

• 20 км² лісового масиву на місці найбіль-
шого бою УПА проти НКВС у 1944 році

• Гра тримає 3 доби без перерв

• Учасники попередніх ігор — 14-та сотня 
Самооборони Майдану, волонтери мере-
жі «Вільні Люди»

• Учасниками гри були народні депутати 
України Олег Медуниця, Володимир 
Парасюк, вокаліст гурту «Широкий Лан» 
Святослав Бойко, замкомандира з вихов-
ної роботи Другого батальйону Націо-
нальної Гвардії України Олександр Бойко 
та інші бійці АТО

• Після гри учасники проводять екологічну 
акцію з прибирання лісу

• Перед грою частина учасників прово-
дить волонтерку з упорядкування музею 
«Штаб УПА-Південь».

Більше про захід тут: 
http://gurby.org.ua/
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ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ, СПРЯМОВАНА НА ВШАНУВАННЯ ГЕРОЇВ БО-
РОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І ТЕРИТОРІАЛЬНУ 
ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ

Співорганізатори: Міністерство молоді 
та спорту України, ВМГО «Українська 
Народна Молодь» м. Київ, вул. Пушкін-
ська, 28а, (050) 978-76-85

АКЦІЯ «ПОЄДНАНІ» — це серія плакатів та 
відео інтерв'ю з військовими вихідцями з 
Миколаївської та Запорізької областей. На 
серії плакатів зображуються двоє персона-
лій, які з різницею у століття брали участь 
у захисті України: представники армії Укра-
їнської Народної Республіки, Української 
повстанської армії та сучасні герої антите-
рористичної операції. 

У відеороликах 20 героїв південних регіо-
нів розповідають, як і чому вони захищають 
незалежність і територіальну цілісність 
України. 

«Поєднані» ламають російський пропаган-
дистський міф про нібито громадянський 
конфлікт в нашій державі.

 ІІ ДЕКАДА ТРАВНЯ - 
 ІІІ ДЕКАДА ЧЕРВНЯ  

Миколаївська та Запорізька обл.

ПОЄДНАНІ 
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Співорганізатори: Структурний підрозділ 
з питань молоді Житомирської ОДА

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВИШКІЛ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗБІЛЬШЕННЯ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ МОЛОДІ, ГОТОВОЇ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ІЗ 
ЗАХИСТУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

ДЖУРА–ДЕСАНТНИК

м. Житомир, 
Житомирська обл.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗАХОДУ 
НА ТЕМИ:
• «Видатні військовослужбовці Армії УНР 

мого регіону»

• «Аеро-десантно (штурмові) підрозділи 
однієї з країн-членів НАТО»

• Ознайомлення з вимогами до служби в 
Збройних Силах України; виховання мо-
лоді на героїчних вчинках борців за неза-
лежність України, а саме учасників АТО.

 ІІ ДЕКАДА ТРАВНЯ  

УЧАСНИКИ:
Вік учасників: 13–17 років 
Кількість учасників: 200

ЛЕКЦІЇ НА ТЕМУ: 
«Історія десантних військ світу»
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ТА РОЗВИТОК ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ

Співорганізатори: КМДА 

МЕТА:
Збереження та розвиток духовно-
моральних цінностей Українського народу 
та популяризація традиційних сімейних 
цінностей. 

ЗГІДНО З РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ
щодо формування стандартів націо-
нально-патріотичного виховання та 
визначення індикаторів ефективнос-
ті проведення заходів щодо націо-
нально-патріотичного виховання, 
проведеного Міністерством молоді 
та спорту України в 2017 році 78,9%  
респондентів відповіли, що коли 
кажуть «Ми», найчастіше мають на 
увазі свою родину, друзів та близьке 
оточення.  

 І ДЕКАДА ЧЕРВНЯ  

ВСІ РАЗОМ ЗА СІМ'Ю

м. Київ, Київська обл.
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Співорганізатори: Структурний підрозділ з питань 
молоді Львівської ОДА, Львівський обласний моло-
діжний центр, молодіжні громадські організації

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

ЗАШКІВ  II ДЕКАДА ЧЕРВНЯ  

с. Зашків, співоче поле,
Львівська обл.., Жовківський р-н

НА ЗАХОДІ                                               
УЧАСНИКИ ЗМОЖУТЬ:

• Вшанувати пам’ять полковника 
Євгена Коновальця

• Оглянути козацький човен «Чайка»

• Переглянути кінофільми національ-
но-патріотичного спрямування

• Відвідати мистецьку локацію: 
виставки під відкритим не-бом, 
виступи молодіжних театрів, серія 
майстер-класів   із рукоділля та ін

• Відвідати виставку книжкової про-
дукції провідних українських видань

• Насолодитись українською музикою

• Взяти участь у великій ватрі.

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАШКІВ» —
Щорічний патріотичний фестиваль, заснова-
ний молодіжними громадськими організа-
ціями Львівщини у 2006 році і приурочений 
до дня народження полковника Армії УНР, 
команданта УВО, голови Проводу україн-
ських націоналістів, першого голови ОУН 
Євгена Коновальця.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 
РОЗВИТОК ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРО-
ДУ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ВІДЗНАЧЕННЮ 1030-РІЧЧЯ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ 
РУСІ — УКРАЇНИ

КНЯЖИЙ — 2018

с. Заріччя, 
Волинська область, 
Володимир-Волин-
ський район

МЕТА:
Відтворити атмосферу стародавнього міста та 
популяризувати його історико-героїчну спадщину 
через мистецтво, музику, кіно, лекції та шляхом 
проведення під час фестивалю різноманітних 
культурно-просвітницьких заходів.

 23-24 ЧЕРВНЯ  

Співорганізатори: Структурний підрозділ з 
питань молоді Волинської ОДА, Громадська ор-
ганізація «Молодіжний ресурсний центр «Нові 
Крила», Волинська обл., м. Нововолинськ, пр-т 
Перемоги, 27/25, тел.: (066) 615-07-88

kniazhyi.org.ua   KniazhyiFest   kniazhyifest

«КНЯЖИЙ» — 
ЦЕ МІСЦЕ, ДЕ ОЖИВАЄ ІСТОРІЯ, А 
СУЧАСНІСТЬ ДИВУЄ І ЗАВОРОЖУЄ!

ТУТ ТИ ЗМОЖЕШ: 
• Зарядитися драйвовою енергією найпо-

тужніших музичних гуртів

• На власні очі побачити видовищні лицар-
ські бої, турніри та виступи кінного театру 

• Зануритися в атмосферу стародавнього 
міста, яку створять неповторні театралізо-
вані дійства

• Скуштувати смачні автентичні страви

• Знайти чудові розваги для дітей

• Відкрити для себе легенди і таємниці 
древнього міста

• Придбати ексклюзивні крафтові сувеніри

• Побачити та оцінити сучасний «княжий 
fashion»

• Поспілкуватися з відомими українцями на 
найактуальніші теми

• Почути та прочитати новинки від культо-
вих українських письменників.
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 23-24 ЧЕРВНЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Співорганізатори: Структурний підрозділ з 
питань молоді Одеської ОДА, ГО «Творче па-
тріотичне об'єднання «Музичний батальйон»

МЕТА:
Популяризація української мови, 
музики, літератури та культури на 
територіях Українського Придунав’я.

УЧАСНИКИ:
Фестиваль «Дунайська Січ» об’єднує тисячі 
мешканців Придунав’я різних національнос-
тей під українськими прапорами. Українська 
патріотична пісня у даному питанні є однією 
з найпотужніших сил і фактором консолідації 
української нації.

 ІІI ДЕКАДА ЧЕРВНЯ  ДУНАЙСЬКА СІЧ

м. Ізмаїл,
Одеська обл.
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Співорганізатори: 
Міністерство освіти і науки 
України, Структурний 
підрозділ з питань молоді 
Київської ОДА, Громадська 
організація «Молодіжний 
Клуб Джура», м. Київ, вул. 
Ярославів Вал, 9, прим. 5А

ДЛЯ ТРЕНЕРІВ-ВИХОВАТЕЛІВ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІО-
ТИЧНИХ ІГОР ДЛЯ МОЛОДІ, СПРЯМОВАНИЙ НА ПІДГОТОВКУ ГРОМАД-
СЬКИХ АКТИВІСТІВ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ГРИ 
«СОКІЛ» («ДЖУРА»)  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВИШКІЛ 

 ІІІ ДЕКАДА ЧЕРВНЯ -   
 І ДЕКАДА ЛИПНЯ  

МЕТА:
• Практична підготовка в єдиному ключі 

тренерів-вихователів для організації 
та проведення на місцях національно- 
патріотичних та військово-спортивних 
ігор для молоді, у т. ч. Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотич-
ної гри «Сокіл» («Джура»)

• Реалізація завдань Всеукраїнської ди-
тячо-юнацької військово- патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») щодо поширення 
національно- патріотичного виховання 
та спортивної підготовки серед укра-
їнської молоді на основі козацьких 
традицій, підвищення самоорганізації 
дитячих і молодіжних колективів та 
подальшого впровадження здобутих 
навиків в практику.

м. Переяслав-Хмельницький,
Київська обл.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТАБІР, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЕЛЬ-
НОСТІ МОЛОДІ, ГОТОВОЇ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАХИСТУ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

Співорганізатори: Структурний підрозділ з 
питань молоді Волинської ОДА, Громадська 
організація «Всеукраїнський молодіжний рух 
«Національний Альянс»: 43024, Волинська обл., 
м. Луцьк, пр. Молоді, 13б
ВОО «Студентське Братство Волині»,                                     
Волинська обл., м. Луцьк, пр. Молоді, 13 Б

ПРОГРАМА:
• Історичні лекції

• Курс виживання та орієнтування                       
на місцевості

• Навчання поводження зі зброєю

• Сплав річкою Турія, який відбувати-
меться як підтвердження історичних 
лекцій на таборі про історичну скла-
дову місця проведення заходу (зокре-
ма, переплаву річкою Турія Данилом 
Галицьким у 1310 р.), а також рекон-
струкція сплавів періоду козацької 
доби.

УЧАСНИКИ:
Вік учасників: 14–20 років 
Кількість учасників: 70

 4–10 ЧЕРВНЯ 

 11–17 ЧЕРВНЯ 

 18–24 ЧЕРВНЯ 

 25 ЧЕРВНЯ- 1 ЛИПНЯ м. Ковель,
Волинська обл.

ХОРУНЖИЙ
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УЧАСНИКИ:
Вік учасників: 12–18 років 
Кількість учасників: 120

Співорганізатори: Структурний 
підрозділ з питань молоді Мико-
лаївської ОДА

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВИШКІЛ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИ-
СЕЛЬНОСТІ МОЛОДІ, ГОТОВОЇ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАХИ-
СТУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

НАЩАДКИ ВІЛЬНИХ
ІМ. КНЯЗЯ К.І.ОСТРОЗЬКОГО

 ІІІ ДЕКАДА ЧЕРВНЯ  

м. Очаків,
Миколаївська обл.

МЕТА:
Виховання дітей та молоді у дусі відданості Батьків-
щині та українському народу через відродження наці-
ональних і загальнолюдських духовних та моральних 
цінностей.
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УЧАСНИКИ:
Вік учасників: 12–18 років 
Кількість учасників: 120

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ, СПРЯМОВАНА НА ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ 
ПРОВЕДЕНИХ ЗУСТРІЧЕЙ ДІТЕЙ І МОЛОДІ З УЧАСНИКАМИ АНТИТЕРО-
РИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Співорганізатори: Структурний підрозділ 
з питань молоді Донецької ОДА

МЕТА:
• Презентації проектів пов’язаних                            

з ветеранами АТО

• Навчання для молоді щодо надання 
першої медичної допомоги у екстре-
них ситуаціях

• Заходи присвячені дню визволення      
м. Краматорськ та Слов’янськ від неза-
конних збройних формувань.

 І ДЕКАДА ЛИПНЯ  

м. Краматорськ / г. Карачун,
Донецька обл.

ДОНЕЧЧИНА ЗУСТРІЧАЄ 
СВОЇХ ЗАХИСНИКІВ

УЧАСНИКИ:
• Представники громадських об'єднань 

військово-патріотичного виховання. 

• Представники ветеранських організацій 
учасників АТО, які звільняли Донецьку 
область від російсько-терористичних 
окупантів.
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УЧАСНИКИ:
Українські команди переможці 
Всеукраїнського етапу заходу 
«Нащадки вільних» та міжнарод-
ні команди.

Вік учасників: 12-18 років

Співорганізатори: Структурний підроз-
діл з питань молоді Херсонської ОДА

МІЖНАРОДНА АКЦІЯ, СПРЯМОВАНА НА ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ 
ВИХОВНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ НАЙКРАЩОГО 
ДОСВІДУ У ЦІЙ СФЕРІ

НАЩАДКИ ВІЛЬНИХ

 ІІ ДЕКАДА СЕРПНЯ 

Херсонська обл.

МЕТА:
• Зміцнення міжрегіональних та міжнародних 

зв’язків та дружби серед молоді

• Обмін інформацією про досвід боротьби за наці-
ональний суверенітет і державну незалежність

• Виховання у дітей та молоді культури безпечної 
життєдіяльності, засвоєння знань із цивільної 
та військової тактичної медицини, отримання 
інформації про формування оборонної свідомо-
сті та правил поводження із зброєю.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВИШКІЛ, СПРЯМОВАНИЙ НА ПІДГОТОВКУ ГРО-
МАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕ-
ДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧ-
НОЇ ГРИ «СОКІЛ» («ДЖУРА»)

МЕТА:
Підготувати громадських активіс-
тів із числа молоді з прикордонних 
районів України з метою орга-
нізації та проведення на місцях 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура») за додатковим напрям-
ком «Джура-Прикордонник», що 
сприятиме налагодженню взаємо-
дії між громадськістю та прикор-
донниками, популяризації прикор-
донної служби, а також активному 
залученню молоді до національ-
но-патріотичного та спортивного 
виховання, її фізичному та мораль-
ному загартуванню, формуванню 
суспільно-державницьких цінніс-
них орієнтирів і громадянської 
свідомості, збереження звичаїв та 
традицій українського народу та 
збільшенню чисельності молоді,  
готової до виконання обов’язку по 
захисту незалежності та територі-
альної цілісності України.

 10-20 СЕРПНЯ  

ДЖУРА–ПРИКОРДОННИК 

УЧАСНИКИ:
Вік учасників: 15-17 років 
Кількість учасників: 600

Кінологічний навчальний центр 
Державної прикордонної служби України 
(м. Великі Мости, Сокальський р-н, 
Львівська обл.)

Співорганізатори: Міністерство молоді та спорту 
України, Міністерство освіти і науки України, Державна 
прикордонна служба України, Структурний підрозділ з 
питань молоді Львівської ОДА, Кінологічний навчальний 
центр Державної прикордонної служби України
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТАБІР, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗБІЛЬШЕННЯ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ МОЛОДІ, ЩО ГОТОВА ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ІЗ 
ЗАХИСТУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ, 

Співорганізатори: Структурний підрозділ 
з питань молоді Чернігівської ОДА

МЕТА:
• Засвоєння базових понять про 

систему оборони та мобілізації 
України, як з боку держави, так і зі 
сторони громадськості

• Оволодіння основними принципа-
ми і навичками необхідними для 
оцінки та першочергових дій в 
екстремальних умовах агресії до 
моменту прибуття професійних 
військових сил оборони

• Оволодіння основними принципа-
ми і навичками необхідними для 
оцінки та надання першої допомо-
ги в екстремальних ситуаціях

• Вивчення участі українців у Другій 
світовій війні, сучасній Антитеро-
ристичній операції.

 ІI ДЕКАДА  СЕРПНЯ  

Чернігівська обл.

ЯСТРУБ–2018

УЧАСНИКИ:
Вік учасників: 17-30 років 
Кількість учасників: 80
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МІЖНАРОДНА АКЦІЯ, СПРЯМОВАНА НА ОРГАНІЗАЦІЮ 
ЗАХОДІВ ЩОДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДІ З ЧИСЛА ЗАКОРДОННИХ 
УКРАЇНЦІВ З НАЦІОНАЛЬНИМИ ТРАДИЦІЯМИ, 
МОВОЮ, ІСТОРІЄЮ УКРАЇНИ

Співорганізатори: КОДА, 
Спілка Української Молоді в Україні 
м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 6, кв. 8

МЕТА:
• Акція покликана забезпечити 

зв'язок між українськими виховни-
ми структурами в Україні та світі, а 
також спільно напрацювати мето-
дичні напрями та рекомендації для 
виховної праці

УЧАСНИКИ:
Кількість учасників: 50

 ІІ-ІІІ  ДЕКАДА СЕРПНЯ  

СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО

Київська обл.

• Захід дасть змогу виявити поточні про-
блеми, розробити план залучення макси-
мальної кількості молоді з різних регіонів 
України та долучити діаспору до прове-
дення заходів з національно-патріотичного 
виховання.
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Співорганізатори: Структурний підрозділ з питань молоді Житомирська ОДА, 
Мистецьке об’єднання «Глечик»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, СПРЯМОВАНИЙ НА ВШАНУВАННЯ 
ГЕРОЇВ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
І ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ

ОЛЕВСЬКА РЕСПУБЛІКА

 ІІ ДЕКАДА ВЕРЕСНЯ   

м. Олевськ,
Житомирська обл.

МЕТА:
• Відновлення історичної пам'яті нації про 

справжніх борців за свободу та неза-
лежність України

• Фестиваль на якому  вшановуються 
герої боротьби Українського народу за 

незалежність в особі Тараса Бульби-Бо-
ровця, який сформував перші військові 
підрозділи «Поліської Січі» ще у 1941 
році і творив національно-демократич-
ні моделі української державності на 
прикладі «Олевської республіки».
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРА, СПРЯМОВАНА НА ВШАНУВАННЯ ГЕРОЇВ БО-
РОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І ТЕРИТОРІАЛЬНУ 
ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ

Співорганізатори: Структурний підрозділ з 
питань молоді Черкаської ОДА, Громадська 
організація «Всеукраїнський молодіжний рух 
«Національний Альянс»: 43024, Волинська обл., 
м. Луцьк, пр. Молоді, 13б

УЧАСНИКИ:
Вік учасників: 14-20 років
Кількість учасників: 200

 ІІІ ДЕКАДА  
 ВЕРЕСНЯ   

с. Буда, урочище 
Холодний Яр, Черкаська обл., 
Чигиринський район

ТЕРЕНОВА ГРА «СІЧ: СИЛА      
І ЧЕСТЬ» ІМ. БРАТІВ ЧУЧУПАК
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УЧАСНИКИ:
Вік учасників: 14-20 років
Кількість учасників: 200

 ІІІ ДЕКАДА  
 ВЕРЕСНЯ   

В 2016 РОЦІ ТЕРЕНОВА ГРА 
«СІЧ: СИЛА І ЧЕСТЬ» ІМ. БРАТІВ 
ЧУЧУПАК ВІДБУЛАСЬ ВПЕРШЕ. 
УЧАСНИКАМИ СТАЛИ ЮНАКИ ТА 
ЮНАЧКИ ВІКОМ ВІД 16 ДО 28 РО-
КІВ З РІЗНИХ КУТОЧКІВ УКРАЇНИ.

Першими командами гри в 2016 році стали  
сотня ім. Гонти та сотня «Легіон» бороти-
муться за перемогу. Не обійшлось і без 
третьої сили — «Залишенців», які всіляко 
намагались вплинути на хід гри. Перемож-
цями гри стала сотня ім. Гонти.

Аналогом заходу є теренова гра «Звитяга», 
яка вже 12 років відбувається у Волин-
ських лісах у травні. Суть змагань полягає 
в визначенні кращої з двох команди в ході 
проведення теренової гри. Завдання ко-
манд  заволодіти та втримати, до кінця гри, 
прапор команди супротивника. Виконання 
цієї вимоги — перемога, якою можна пиша-
тися.

Під час теренової гри сотні можуть «зни-
щувати» гравців суперника шляхом зриву 
1 нарукавної пов’язки. Кожен «вояк» носить 
на руці таку пов’язку відповідного кольору 
сотні, яка є ознакою його «життя». Втрата 

пов’язки «вояком» означає його «загибель», 
тобто супротивник має зірвати пов’язку з 
руки. Зірвані пов’язки передаються до Ради 
вищих спостерігачів і по їх кількості визна-
чається результат гри. При встановленні 
результатів змагань РВС використовує  
шкалу оцінки.

СІЧ — це  більше 10 км2  лісів урочища Хо-
лодний Яр, де близько двох  сотень моло-
дих людей боротимуться за «виживання» 
та перемогу. Гра відтворюватиме військо-
вий впоряд та звичаї холодноярівських 
повстанців, дотримуючись суворих правил.

Захід проводиться з метою вшанування ге-
ройського чину усіх борців за незалежність 
української держави, пропаганди здоро-
вого способу життя, активного відпочинку 
серед молоді, популяризації дитячо-
юнацького молодіжного патріотичного 
руху.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ, СПРЯМОВАНА НА СПРИЯННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НАВКОЛО ІДЕЙ СПІЛЬНОГО МАЙБУТ-
НЬОГО, ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

ПОКРОВА ГЕРОЇВ

 ІІ ДЕКАДА ЖОВТНЯ   

МЕТА:
• Поглиблення знань учасників заходу 

про патріотизм, традицій через при-
клади та ознайомлення з українською 
духовно-культурною спадщиною

• Привернення уваги учасників заходу 
до традицій боротьби за незалежність 
українського народу.

УЧАСНИКИ:
Представники структурних під-
розділів з питань молоді облас-
них державних адміністрацій

Представники центрів націо-
нально-патріотичного вихован-
ня + представники громадських 
об'єднань НПВ спрямування. 

50%

50%

Співорганізатори: Структурний підрозділ з 
питань молоді Луганської ОДА

Луганська обл.
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ, СПРЯМОВАНА НА ФОРМУВАННЯ У 
МОЛОДІ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ, ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ТА 
ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ

Співорганізатори: КМДА, Український 
інститут національної пам’яті, аген-
ція Republic, громадська ініціатива 
"VOЇNY"

МЕТА:
Гідне вшанування пам’яті 
героїв боротьби українського 
народу, популяризацію їхніх 
подвигів на державному рівні 
задля консолідації суспіль-
ства, формування єдиної 
національної пам’яті та іден-
тичності.

УЧАСНИКИ:
• Представники обласних 

державних адміністрацій

• Представники інститутів 
громадянського суспільства.

  ІІІ ДЕКАДА ЛИСТОПАДА 

ДЕНЬ ГІДНОСТІ. ВШАНУЙ

м. Київ, Київська обл.
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  ІІІ ДЕКАДА ЛИСТОПАДА  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ, СПРЯМОВАНИЙ НА КООРДИНАЦІЮ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬ-
НО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

СТУДЕНТСТВО–АВАНГАРД 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Київська обл.

УЧАСНИКИ:
Представники студентського 
самоврядування.

Кількість учасників: 100

МЕТА:
• Забезпечення участі студентської молоді 

в процесі становлення національно-патрі-
отичного виховання

• Зиховання почуття національної гордості, 
любові до України, формування націо-
нально-патріотичної свідомості у студент-
ської молоді Співорганізатори: КОДА

• Підвищення рівня знань у студентської 
молоді про видатних особистостей 
українського державотворення, україн-
ські традиційні цінності: самобутність, 
воля, соборність і гідність українського 
народу.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ, СПРЯМОВАНА НА ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Співорганізатори: 
Структурний підрозділ з питань 
молоді Донецької ОДА, Спілка 
Української Молоді в Україні: 
м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 
6, кв. 8

МЕТА:
Популяризація духов-
но-культурної спадщини 
та українських традицій.

  ІІ ДЕКАДА ГРУДНЯ  

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ

УЧАСНИКИ:
Представники 
структурних підроз-
ділів з питань моло-
ді обласних держав-
них адміністрацій

Представники 
центрів національ-
но-патріотичного 
виховання + пред-
ставники громад-
ських об'єднань НПВ 
спрямування. 

50%

50%

м. Маріуполь,
Донецька обл.

СТУДЕНТСТВО–АВАНГАРД 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Київська обл.

Співорганізатори: КОДА
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ПЛАСТ — НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ 
Є НЕПОЛІТИЧНОЮ І ПОЗАКОНФЕСІЙНОЮ МОЛОДІЖНОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ.

Метою Пласту є сприяти всебічному, 
патріотичному вихованню та самовихо-
ванню української молоді на свідомих, 
відповідальних і повновартісних громадян 
місцевої, національної та світової спільнот, 
провідників суспільства на ідейних засадах 
Пласту та на засадах християнської моралі.

Пласт, як український аналог скаутського 
руху, з’явився в Україні у 1911 році. 

12 квітня 1912 року у Львові  вихованці 
одного з засновників Пласту, Олександра 
Тисовського, вперше склали Пластову 
Присягу. Цю дату традиційно вважають 
Днем народженням українського Пласту. 
Засновниками організації були Олександр 
Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола.

ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВИХОВНИХ 
ЦІЛЕЙ ПЛАСТУ ДІЄ ПЛАСТОВА 
МЕТОДА ВИХОВАННЯ, 
основні принципи якої полягають у добро-
вільності членства в організації, вихованні 
і навчання через гру та працю, поступовій 
програмі занять і випробувань, гуртковій 
системі самоорганізації, пізнанні природи 
і житті серед природи, підтримці спеці-
альних зацікавлень і здібностей дітей та 
молоді.

137 осередок, 23 області, 8000 пластунів 
різного віку

ПЛАСТ Є НАЙБІЛЬШОЮ МОЛО-
ДІЖНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ УКРА-
ЇНИ: 
137 осередок Пласту діє у 23 областях 
України. Пласт об’єднує 8 тисяч пластунів 
різного віку — від наймолодших 6-річних 
пластунів до найстарших пластунів-сень-
йорів, які допомагають у виховній праці.

ПЛАСТ ЩОРОКУ ОРГАНІЗОВУЄ 
ЧИСЛЕННІ ТАБОРИ, 
у тому числі міжнародні, кожен з яких має 
свою спеціалізацію (летунський, морський, 
військовий, спортивний, мандрівний, ви-
ховно-вишкільний та ін.). Окрім таборів, 
відбуваються акції різного спрямування — 
спортивні змагання спартакіади, змагання 
з пішого мандрівництва «Стежками героїв» 
та «Осінній рейд», Фестиваль пластової 
творчості «День пластуна», міжнародний 
скаутський захід «Вифлеємський Вогонь 
Миру», мистецько-інтелектуальні змагання 
«Орликіада» та інші.

СЕРЕД ВИХОВАНЦІВ ПЛАСТУ — 
Любомир Гузар, Ярослав Ажнюк, Кетрін 
Винник, Богдан Гаврилишин, Настя Станко, 
Борис Ґудзяк, Соломія Бобровська, Любо-
мир Романків. Пластуни були активними 
учасниками Революції Гідності, п’ятеро 
пластунів загинули у війні на Сході Україні.
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СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ (СУМ В УКРАЇНІ) —
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, 
ЩО ОБ’ЄДНУЄ УКРАЇНСЬКУ МОЛОДЬ НА ДОБРОВІЛЬНИХ ЗАСАДАХ,
 
виховуючи свідомих, чесних і працьовитих 
громадян, відданих українців-державни-
ків, патріотів, що виробляють світогляд на 
національно-християнських традиціях та 
ідеалах, виплеканих українською нацією 
протягом століть. 

Спілка Української Молоді зародилася в 
1925 році у Києві як підпільна організація, 
що ставила собі за мету звільнення укра-
їнської нації від завойовників та створення 
незалежної демократичної держави. Однак 
СУМ було викрито, а його учасників репре-
совано сталінською каральною машиною. 

В 1946 році СУМ відродився в Німеччині за 
ініціативою української молоді, яка пере-
бувала в таборах для переміщених осіб в 
англійській, американській та французькій 
зонах окупації. Відтак Спілка поширилася в 
багатьох країнах, де є українська діаспора.

В 1989 році в Україні було створено Спілку 
Незалежної Української Молоді, яка стави-
ла за мету відновлення незалежності.

Після здобуття незалежності та прийняття 
у світову структуру організація має сьогод-
нішню назву — СУМ в Україні.

ВИХОВНА СИСТЕМА СУМ ПОБУ-
ДОВАНА НА ПРАЦЯХ ВИДАТНО-
ГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА 
ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА 
та опирається на вікових традиціях україн-
ського народу.

ГАСЛОМ СУМУ Є                                                
«БОГ І УКРАЇНА!», 
що свідчить про найбільші цінності та 
дороговкази члена Спілки Української Мо-
лоді. Покровителем СУМу є Архистратиг 
Михаїл - предводитель всього небесного 
воїнства та опікун столиці України - міста 
Києва. Діяння Архистратига  -приклад без-
компромісної боротьби сил добра проти 
темряви. Водночас, святкове сумівське 
вітання «Честь України - Готов Боронити!» 
зобов'язує все членство бути охоронцями 
великих ідеалів, якими є Бог та Україна.

ЩОДЕННЕ ВІТАННЯ «ГАРТУЙСЬ!» 
вказує на виховну працю сумівців над со-
бою та заохочує до фізичного та духовного 
гарту.

Членами Спілки є люди від 4 років.

Сумвці діляться на 5 вікових категорій — 
суменята — 4-6 років, молодше юнацтво — 
7-12 років, старше юнацтво — 13-17 років, 
дружинники — 18-50 років та сеньйори — 
понад 50 років.

На даний момент СУМ представлено в 
12 країнах — Україна, Естонія, Німеччина, 
Франція, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, 
Португалія, Канада, США, Австралія, Ар-
гентина.

В Україні організація діє в більшості регі-
онів. Найбільші осередки — це Київський, 
Калуський, Тернопільський, Львівський, 
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Дніпровський, Сквирський, Хмельницький, 
Бобринецький, Краматорський, Первомай-
ський, Житомирський.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЖУТЬ 
ПРАЦЮВАТИ В 5 НАПРЯМКАХ 
РОБОТИ: 
виховництво  робота з юнацтвом, орга-
нізація свят та таборів, суспільництво — 
громадсько-політична діяльність, 
культурництво — наука і мистецтво, рат-
ництво — спорт, туризм, військова справа, 
міжнародництво — поширення українськос-
ті серед іноземців.

СУМ в Україні проводить численні семіна-
ри, вишколи, табори, благодійні акції тощо.

вул. М. Коцюбинського, 6 кв. 8, м. Київ, 01030 
ky-ukraine@cym.org 
cym.org/ua 
 CYM.Ukraine  
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МОЛОДІЖНИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ КОНГРЕС — ВСЕУКРАЇНСЬКА 
МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ. СТВОРЕНА 10 ЛЮТОГО 
2001 РОКУ З ІНІЦІАТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ                               
(РЕВОЛЮЦІЙНОЇ).

На даний час єдина організація, що працює 
в молодіжному середовищі відповідно 
до цілей і завдань, поставлених ОУН(р), в 
роботі з молоддю в сфері вишколу член-
ства, захисту прав та інтересів української 
молоді, пропаганди ідей українського 
націоналізму.

НАША МІСІЯ — ЦЕ  ФОРМУВАННЯ 
ГЕНЕРАЦІЇ ОСВІЧЕНИХ, УСПІШ-
НИХ, ДІЄВИХ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ РОЗ-
БУДОВУЮТЬ ДЕРЖАВУ НА ІДЕЯХ 
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ. 
Молодіжний Націоналістичний Конгрес 
уже 17 років поспіль докладає неабиях зу-
силь для виховання патріотичної молоді, у 
розвиток громадської активності та стійкої 
української позиції.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ                                          
ДІЯЛЬНОСТІ:
моральний, фізичний, професійно-фаховий 
вишкіл і виховання української молоді; за-
хист національних інтересів та прав україн-
ської молоді; пропаганда ідей українського 
націоналізму та ін. 

МНК має багаторівневу структуру і володіє 
унікальними методиками 3-рівневого виш-
колу та різностороннього розвитку член-
ства. Таборовий сезон МНК зазвичай три-
ває 81 день, охоплює близько 1500 людей 
з 20 регіонів України. Щорічно ми проводи-

мо три найбільші польові молодіжні заходи 
в Україні: Теренова гра «Гурби-Антонівці», 
вишкільний табір «Відвага» ім. І.Гавдиди» та 
табір-джамборі «Повстанська ватра». 

А також «Курс Вільних Людей» — цикл 
заходів неформальної освіти для молодих 
людей, які хочуть бути громадсько актив-
ними, сформувати в собі стійку держав-
ницьку позицію. Програма Курсу Вільних 
Людей спрямована на всебічний розвиток 
особистості, утвердження національних 
цінностей та активної життєвої позиції. 

У 2018 році запроваджено новий формат 
проекту, який відбуватиметься у три ета-
пи: перший — відкриті лекції у найбільших 
містах України, другий — табори у Сумах, 
Полтаві, Львові,Тернополі та Києві. Кожен 
день на таборі матиме свою тематику, таку 
як: основи громадянства, історія визволь-
них змагань, життя в природі, здоровий 
спосіб життя, екологія, волонтерство, 
медіаграмотність та критичне мислення. 

І завершальний етап семінари — закріплен-
ня теоретичних та корисних навиків, які 
набуті під час попередніх етапів та початок 
роботи над власними ініціативами. За три 
роки, КВЛ побував у 15 містах України та 
охопив близько 500 молодих хлопців та 
дівчат. Сьогодні випускники КВЛу — акти-
вісти, що реалізовують власні ініціативи і 
проекти та долучаються до масштабних 
акції громадської дії.

mnk.org.ua
mnk@mnk.org.ua
Київ, Ярославів Вал, 9
(044) 279 41 22
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mnk.org.ua
mnk@mnk.org.ua
Київ, Ярославів Вал, 9
(044) 279 41 22
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
МОЛОДІЖНИЙ РУХ «НАЦІОНАЛЬНИЙ АЛЬЯНС»

ГО «ВМР «Національний Альянс» — це поза-
партійна громадська організація, яка функ-
ціонує з 2005 року і заснована активістами 
Помаранчевої революції.

Організація стоїть на засадах українського 
націоналізму, об’єднавши у своїх лавах 
представників усіх регіонів України. «Наці-
ональний Альянс» — це сукупність актив-
них, цілеспрямованих та рішучих людей, 
здатний до дій. Ми беремо активну участь 
в громадсько-політичному житті країни, 

реагуючи на всі події, які відбуваються як 
на місцевому, так і на всеукраїнському рівні.

Ідеологічна платформа організації увібрала 
в себе кращі теоретичні та практичні здо-
бутки націоналістичної ідеології, активі-
зувавши їх до сучасних умов. Ми за сильну 
і здорову українську націю в розвинутій, 
успішній державі Україні, яка опирається 
на пласт віковічних традиційних цінностей 
українців.

(097) 864 67 65, (093) 627 58 25
nation.org.ua
ukr.national@gmail.com
 nation.org.ua  UkrNationalAlliance

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ  МАЄ 4 НАПРЯМКИ:

• громадсько-політичний напрямок 
діяльності:  кампанії «Пам’ятай про 
Крути», «Молодь пам’ятає Шухевича», 
«Свободу націоналістам!», «В здорово-
му тілі — здоровий дух!», смолоскипні 
ходи, пікети, акції та інші суспільно 
корисні ініціативи.

• військово-патріотичний напрямок 
діяльності: проведення 5-х всеукра-
їнських таборів: «Оріяна», «Легіонер», 
«Повстанець», теренова гра «Звитяга», 
мандрівний табір «Холодний Яр» та 
туристичного змагу «Стежками Героїв 
«Доброволець» ім. Клима Савура»; 
цілорічної військової ініціативи «Ре-
крут» та десятків місцевих вишколів та 
таборувань.

• культурно-мистецький напрямок ді-
яльності: фестиваль українського духу 
«Бандерштат», фестиваль української 
нації «Холодний Яр», літературні чи-
тання, акустичні вечори, вуличні співи, 
історичні квести, освітня ініціатива 

«Amphitheatrum», культурна кампанія 
«Традиційна Україна», в рамках  якої 
проводиться заходи спрямовані на 
відновлення українських традицій: 
писанкарство, вечорниці, святкування 
Івана Купала.

• в міжнародному напрямку організація 
втілює дві потужні кампанії: «Пам’ять 
без кордонів» та «Свободу Білорусі», в 
рамках яких проводяться міжнародні 
зустрічі, таборування, круглі столи, 
флеш-моби та перфоменси. 

• Активісти «Національного Альянсу» 
брали активну участь в подіях під час 
Революції Гідності та досі борються 
за цілісність нашої держави у складі 
військових формувань.
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НОВИЙ РІК 
З АЛЬЯНСОМ 
Це твереза зустріч Нового 
Року з однодумцями в Кар-
патах на вершині гори.

Молитва українського націоналіста. Від-
значення Дня народження Степана Банде-
ри. Максимум емоцій за мінімум витрат.

ЗВИТЯГА
Всеукраїнська моло-
діжна спортивно-па-
тріотична теренова 
гра. Травень, 20 км2 

лісового масиву, 4 дні 
адреналіну, 400 учас-
ників, бої, перемоги та 
поразки.

ОРІЯНА 
Всеукраїнський військово-патріотичний 
табір для дівчат. Чоловічі випробування 
для відчайдушних красунь. Липень, 
7 днів вишколу, 60 дівчат.

ЛЕГІОНЕР
Всеукраїнський вій-
ськово-патріотичний 
табір для хлопців. Ви-
пробування сили, духу 
і витривалості. Липень, 
7 днів вишколу, 60 
хлопців.

БАНДЕРШТАТ
Фестиваль українського опору. Найбільший 
патріотичний безалкогольний фестиваль кра-
їни. Серпень, Луцьк, 3 музичні сцени, гутірки, 
літературна сцена і ще бігіто всього іншого.

ШКОЛА МОЛОДОГО 
НАЦІОНАЛІСТА
Курс знань для активних громадських 
діячів. Тут гартуються молоді політики, 
оратори та лідери.
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ГО «ЮНАЦЬКИЙ КОРПУС» — ЛІДЕР ГРОМАДСЬКОГО РУХУ ЗА НАЦІО-
НАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВІДРОДЖЕННЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ. 

Після успішного проведення вперше літ-
нього військово-патріотичного табору 
«Азовець», за ініціативи першого команди-
ра полку Андрія Білецького громадські ак-
тивісти та ветерани полку «Азов» створили 
в кінці 2015 року громадську організацію 
«Юнацький корпус». 

ГО «Юнацький Корпус» створено для 
хлопців і дівчат віком від 8 до 17 років. 
Структура організації: Молодша ліга (8-12 
років), Старша ліга (13-17 років), Ліга вихов-
ників (18+).

Мережа  з 8 національно-патріотичних 
таборів по Україні: «Слобожанин» Харків, 
«Північний Корпус» Чернігів, «Джура» 
Черкаси, «Січовик» Запоріжжя, «Дніпря-
нин» Дніпро, «Азовець» Київ, «Карпатія» 
Івано-Франківськ, «Буковинець» Чернівці). 
Також в постійному режимі діють чотири 
осередки в Києві, Черкасах, Чернігові і 
Запоріжжі.

Основні елементи програми таборів:

Історія України, Смуга перешкод, Допри-
зовна підготовка, Домедична допомога, 
Спорт, Самозахист, Робототехніка, Скеле-
дром. Виховна методика базується на чоти-
рьох складових: Націоналізм, Дисципліна, 
Побратимство, Вишкіл.

Крім таборів організація займається: 

Уроки мужності в школах, вишколи вихід-
ного дня, заняття в гуртках і секціях, участь 
у Всеукраїнських змаганнях та конкурсах, 
участь в організації міжнародних змагань 
«Нащадки Вільних», Центр активного 
відпочинку «Азовець», молодіжний хаб 
«Козацький Дім».

(067) 988 94 96
youngcorpus@gmail.com
 youngcorpus   youngcorpus
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У МІСТІ ЛУЦЬК»

КЗ «Центр національно-патріотичногови-
хованнядітей та молоді у містіЛуцьк»– це 
комунальний заклад, основна мета якого 
впровадження програми національно-па-
тріотичного виховання в систему освіти, 
шляхом проведення заходів для школярів 
та студентів міста. 

Центр активно співпрацює з громадськи-
миорганізаціями, надаючиїмпідтримку. 
Основними партнерами ЦНПВ в Луцьку 
є ГО «Всеукраїнський молодіжний рух 
«Національний Альянс», Волинська округа 
НСОУ-ПЛАСТ, ВОО «Студентське Братство 
Волині», Молодіжний Центр Волині, ГО 
«С14», УДА МБ «Госпітальєри» та Мініс-
терство молоді та спорту України.Спільно 
з громадськими активістами проводять-
ся фестивалі, освітні табори, тренінги, 
флеш-моби та акції пам’яті.

Також ЦНПВ генерує власні заходи вій-
ськово-патріотичного, освітнього, куль-
турно-мистецького форматів, зокрема 
функціонує військова ініціатива «Рекрут», 
освітній курс «Амфітеатр», запущено гру 
«Криївка-клуб» та регулярно проводяться 
історичні лекції на актуальні теми.

Центр був створений рішенням Луцької 
міської ради 11 листопада 2016 року, та 
активно працює з травня 2017 року.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЦЕНТРУ Є:
• створення ефективної системи на-

ціонально-патріотичного виховання 
молоді;

• формування у зростаючої особистості 
готовності до захисту Батьківщини, 
розвиток бажання здобувати військові 
професії та проходити службу у Зброй-
них Силах України;

• консолідація зусиль суспільних інсти-
туцій у справі виховання підростаючого 
покоління;

• залучення дітей та молоді до активної 
участі у національно-культурному жит-
ті українського народу, розвиток звичаїв 
та традицій.

Комунальний заклад 
«Центр національно-патріотичного вихо-
вання дітей та молоді у м. Луцьк»

вул. Богдана Хмельницького, 21, м.Луцьк, 
43025 тел.: (097) 86 46 765
centr.npv.lutsk@gmail.com
cnpv.lutsk.ua
 centr.npv.lutsk

«ЗАВДЯКИ СПІВПРАЦІ З МІНІСТЕРСТВОМ, 
за два роки охоплено близько 700 безпосе-
редніх учасників заходів, інформаційне охо-
плення сягнуло близько 30 000 осіб.

Кількість членства громадської організації 
«Національний Альянс» по країні з 2015 
по 2018 рік збільшилась на 40%»

БОГДАН БАЛЬБУЗА, 
директор Центру національ-
но-патріотичного виховання 
дітей та молоді у місті Луцьк
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КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ 
ПРОГРАМ (ПРОЕКТІВ, ЗА-
ХОДІВ) НАЦІОНАЛЬНО-ПА-
ТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, 
РОЗРОБЛЕНИХ ІНСТИТУТА-
МИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУ-
СПІЛЬСТВА
Проводить Міністерство молоді                                       
та спорту України

У 2018 році вперше запроваджується кон-
курс з визначення програм (проектів, захо-
дів) національно-патріотичного виховання, 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства. 

Виділено 4 млн. грн.

Термін подачі документів—20 днів з дня 
оголошення про конкурс.

7 СПРЯМУВАНЬ ПРОЕКТІВ, ЗАХОДІВ 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО                                   
ВИХОВАННЯ:
• формування ціннісних орієнтирів та 

утвердження національно-патріотичної 
свідо мості дітей та молоді;

• популяризацію національної духо  в-
но-культурної спадщини;

• підвищення рівня знань про видатних 
особистостей українс ького державо-
творення та героїв боротьби україн-
ського народу за незалежність і терито-
рі альну цілісність України;

• ушанування пам’яті жертв окупаційних 
режимів, зокрема Голодомору 1932-
1933 років і масових голодів 1921-1923 
і 1946-1947 років, депортації крим-
сько-татарського народу;

• збільшення чисельності членів гро-
мадських об’єднань, діяльність яких 
спрямована на наці  онально-патріотичне 
виховання дітей та молоді;

• збільшення чисельності молоді, що го-
това до виконання обов’язку із захисту 
не    залежності та територіальної ціліс-
ності України;

• підготовка громадських активістів, які 
залучаються до організації і прове-
дення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»).

Детальнішу інформацію                                                  
можна дізнатись тут:

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІ-
ДЖЕННЯ У СФЕРІ НАЦІО-
НАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ
За результатами експертно-аналітичного 
дослідження щодо формування стандар-
тів національно-патріотичного виховання 
та визначення індикаторів ефективності 
проведення заходів щодо національно-
го-патріотичного виховання  проведеного 
Українським інститутом соціальних дослі-
джень імені Олександра Яременка (далі – 
УІСД) на замовлення Міністерства молоді 
та спорту в листопаді-грудні 2017 року, 
визначено, що пріоритетом є  такі заходи 
національно-патіротичного виховання, які 
спрямовані на: 1) реалізацію краєзнавчих та 
історичних проектів, 2) відзначення дер-
жавних і національних свят, 3) вшанування 
героїв боротьби за незалежність України, 
4) становлення навичок правової культури, 
5) проведення національно-патріотичних 
екскурсій, 6) набуття практичних нави-
чок з долікарської допомоги та тактичної 
медицини, 7) формування національно-па-
тріотичного світогляду, 8) залучення до 
волонтерської діяльності, 9) розвиток 
військово-спортивних клубів та організа-
цій, 10) формування оборонної свідомості 
та сприяння обороні України.     

Детальнішу інформацію                                                  
можна дізнатись тут:

За 3 роки видано 106 тисяч 428 
примірника різних інформаційно-ме-
тодичних матеріалів ознайомитись                           
та скачати можна тут:
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«З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ                                    
У МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ 

ми дійшли розуміння, що дієво впрова-
джувати стратегію державної молодіж-
ної політики на місцях можливо лише 
тоді, коли з молоддю вестимуть роботу 
їх однолітки, вже соціально-активні 
громадяни, члени молодіжних організа-
цій та рухів.

Діяльність громадських організацій, 
які мають традиційні ціннісні орієнти-
ри, державницькі погляди та ставлять 
собі за мету виховувати у своїх рядах 
відповідальних та активних громадян 
України  - це один з найдієвіших фор-
матів роботи з молоддю, який обов’яз-
ково потребує підтримки державних 
інституцій. І після Революції Гідності ця 
підтримка однозначно росте. 

Вже кілька років поспіль Молодіжний 
Націоналістичний Конгрес посилює 
співпрацю з Міністерством молоді та 
спорту України у сфері національно-па-
тріотичного виховання та організації 
всеукраїнських молодіжних заходів.

Ми спільно організували з Мінмолоді 
за 3 роки більше 25-ти всеукраїнських 
молодіжних заходів, кампаній, проектів. 
І цю динаміку ми будемо нарощувати»

ВАСИЛЬ ДУБОВИЙ,
Голова Секретаріату МНК.

«ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА ПРАЦЮЄ НА  
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, 

СУМ в Україні підтримує різні позитивні 
віяння, які відбуваються в органах дер-
жавної влади. Зокрема слід відзначити 
позитивний досвід співпраці з відділом 
національно-патріотичного виховання 
міністерства молоді і спорту. Завдяки цій 
співпраці ми змогли розширити кількість 
цікавих заходів, деякі з яких стали тради-
ційними.

Також приємно усвідомлювати, що відділ 
прихильно ставиться до різних інновацій-
них форм та способів виховання, і є прин-
циповим противником такого ганебного 
явища, як «шароварщина».

Завдяки відділу СУМ в Україні зумів ре-
алізувати численні виховні семінари, які 
розширили горизонти знань в педагогіці, 
здобули нові знання в медицині, краще 
пізнати рідний край завдяки мандрівним 
проектам.

СУМ в Україні сподівається і на подальшу 
позитивну співпрацю в спільній праці по 
розбудові України»

ДЕНИС СТЕПАНОВ,
Перший заступник голови крайової                                     

управи СУМ в Україні 
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«СФЕРА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧ-  
НОГО ВИХОВАННЯ В МІНІСТЕРСТВІ 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ, МОЖЕ СТАТИ 

ОДНОЮ З НЕБАГАТЬОХ ІСТОРІЙ УСПІ-
ХУ ЦІЄЇ ВЛАДИ»

ОЛЕГ ПЕТРЕНКО, 
Народний депутат, Голова підкомітету 

з питань національно-патріотичного 
виховання

«ЄДИНЕ, ЩО ПРАЦЮЄ В ЦЬОМУ 
УРЯДІ 

і хто будує міцний фундамент безпеки 
та добробуту України  - відділ патріо-
тичного виховання у мін молоді і спорту. 
Тому лише з ними можна мати спільну 
справу і робити щось карколомне, пер-
спективне і чесне.. Всім іншим не вірю»

ЮРІЙ ЖУРАВЕЛЬ,
Художник, мультиплікатор, музикант, 

лідер гурту «OT VINTA», автор просвітницько-
го проекту «Знай Наших та Битви 

за землю рідну»

«ШАНОВНЕ ТОВАРИСТВО! 

Створений 3 роки тому, Відділ Наці-
онально патріотичного виховання в 
Міністерстві молоді та спорту України, 
без перебільшення, є не лише одним 
з будівничих фундаментів нашої наці-
ональної безпеки але й тим необхід-
ним, довгоочікуваним містком дієвих, 
реальних, не заради годиться, справ 
у царині Національно патріотичного 
виховання між державою та суспіль-
ством. 

Це лише початок - далі буде!!!                                   
Дякую за співпрацю!»

ВАЛЕРІЙ ГЛАДУНЕЦЬ,
Мистецьке об’єднання

«Глечик»
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ЗАКОНИ УКРАЇНИ: 
«Про правовий статус та вшанування                  
пам’яті борців за незалежність України         
у XX столітті»;

«Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів в Україні                                              
та заборону пропаганди їхньої символіки»; 

«Про основи національної безпеки         
України»;

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ: 
«Про вшанування героїв АТО та вдоскона-
лення національно-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді»;

«Про рекомендації парламентських слу-
хань про становище молоді в Україні на 
тему: "Ціннісні орієнтації сучасної україн-
ської молоді» (23.02.2017 № 1908-VIII).

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ:
«Про заходи щодо поліпшення національ-
но-патріотичного виховання дітей та моло-
ді» (від 12.06.2015 № 334);

«Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 
роки» (від 13.10.2015 № 580);

«Про заходи з відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917-1921 років» 
(від 22.01.2016 № 17/2016)

«Про заходи у зв’язку з 80-ми роковина-
ми Великого терору-масових політичних 
репресій 1937-1938 років» 
(від 23 березня 2017 року № 75/2017)

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: 
«Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами гро-
мадянського суспільства, для виконання 
(реалізації) яких надається фінансова під-
тримка» (від 12 жовтня 2011 р. № 1049);

«Про затвердження Положення про                  
Міністерство молоді та спорту України»  
(від 02.07.2014 № 220 (зі змінами);

«Про утворення Міжвідомчої комісії з пи-
тань національно-патріотичного вихован-
ня» (від 22.07.2015 № 524 (зі змінами);

«Про затвердження Типового положен-
ня про Координаційну раду з питань 
національно-патріотичного виховання 
при місцевій державній адміністрації»                           
(від 07.12.2016 № 999).

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: 
«Про затвердження плану дій щодо реалі-
зації Стратегії національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2017 — 2020 
роки» (від 18.10.2017 № 743).

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ 
ТА СПОРТУ УКРАЇНИ: 
«Про затвердження Порядку реалізації 
програм, проектів та проведення заходів 
державної політики у молодіжній сфері». 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ 
АКТИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХАННЯ
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Київ, вул. Еспланадна, 42
+38 (044) 246-62-35
npvmms@gmail.com

dsmsu.gov.ua
facebook.com/npvmms

ВІДДІЛ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


