
ПОГОДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України

_______________ М. В. Даневич

"____" ____________ 2017 року

ІНФОРМАЦІЯ
відділу національно-патріотичного виховання

з виконання Плану роботи Міністерства молоді та спорту України за ІІІ квартал 2017 року

№
з/п

Розділ, зміст заходу Відповідальні Стан
виконання
(виконано, 

не виконано)

Хід виконання  
або причина не виконання

1. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.1 Розробка, підготовка пропозицій до проектів

актів Кабінету Міністрів України: 
постанов
Розпоряджень
проект  розпорядження  Кабінету  Міністрів
України "Про схвалення Концепції Державної
цільової  соціальної  програми  національно-
патріотичного виховання на 2017 – 2021 роки"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

Проект  нормативно  -  правового  акта  листами
від 28.03.2017 № 2714/14,  № 2715/14,   № 2717/14,
№2716/14,  №2718/14  направлено  на  повторне
погодження   заінтересованим  органам  виконавчої
влади,  обласним  та  Київській  міській  державним
адміністраціям, Національній академії наук України
та Національній академії педагогічних наук України,
всеукраїнським  асоціаціям  органів  місцевого
самоврядування.Міністерство  економічного
розвитку  і  торгівлі  надало  відповідь,  що  вважає
недоцільним  розроблення  та  затвердження  нової
Програми  (лист від 25.04.2017  № 3642-02/13848-



03).  Мінмолодьспорт  направив  повторно  листа  на
Мінеконом (лист від 05.10.2017 № 7898/14)

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

2.1 Всеукраїнські (міжгалузеві, галузеві)
акції,  фестивалі,  конференції,  семінари,
"круглі столи", виставки, конгреси, конкурси

2.1.1. Всеукраїнська акція, спрямована на 
підвищення рівня знань про видатних 
особистостей українського державотворення, 
"Заграва"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  03  по  09  липня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  у  справах  молоді  та
спорту  Рівненської  обласної  державної
адміністрації провели акцію у Рівненській обл.

2.1.2. Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
популяризацію  національної  духовно-
культурної  спадщини,  "Холодний  яр  –
фестиваль нескореної Нації" 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  07  по  09  липня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно з управлінням у справах сім'ї, молоді та
спорту  Черкаської  обласної  державної
адміністрації  провели  фестиваль  у
Черкаській обл.

Всеукраїнська акція, спрямована на залучення
молоді  до  активної  участі  у  заходах  щодо
національно-патріотичного  виховання,  які
проводяться  громадськими  об'єднаннями,
військово-патріотичними  клубами,  а  також
забезпечення  розвитку  волонтерської
діяльності,  "Сучасні  медіа  для  національно-
патріотичного виховання"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  07  по  09  липня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно з департаментом сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської  обласної  державної  адміністрації
провели акцію у Чернігівській обл.

Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
ушанування  героїв  боротьби  українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "Конотопська битва"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  08  по  09  липня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  та  спорту
Сумської  обласної  державної  адміністрації
провели фестиваль у Сумській обл.

Всеукраїнська акція, спрямована на залучення
молоді  до  активної  участі  у  заходах  щодо
національно-патріотичного  виховання,  які
проводяться  громадськими  об'єднаннями,
"Труханівська Січ"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  04  по  07  липня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно з управлінням у справах сім'ї та молоді
Донецької  обласної  державної  адміністрації
провели акцію у Донецькій обл.

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на відділ виконано З  13  по  16  липня  2017  року  Мінмолодьспорт
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поширення  правдивої  інформації  про
обставини  збройної  агресії  Російської
Федерації проти України, "Говерла"

національно-
патріотичного

виховання

спільно  з  департаментом  освіти,  науки  та
молодіжної  політики  Івано-Франківської
обласної державної адміністрації  провели захід
в Івано-Франківській обл.

Всеукраїнський  вишкіл,  спрямований  на
підготовку  громадських  активістів,  які
залучаються  до  організації  і  проведення
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), "Джура –
Прикордонник"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  20  по  29  липня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно з управлінням у справах сім'ї, молоді та
спорту  Черкаської  обласної  державної
адміністрації провели вишкіл у Черкаській обл.

Всеукраїнський  табір,  спрямований  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості дітей та молоді, "Виховний ідеал"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  25  по  31  липня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно з управлінням освіти,  науки  та молоді
Херсонської  обласної  державної  адміністрації
провели табір у Херсонській обл.

Міжнародна акція, спрямована на формування
ціннісних  орієнтирів  та  утвердження
національно-патріотичної  свідомості  дітей  та
молоді, "Нащадки вільних"    

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  23  по  30  липня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  з  питань  молоді  та
туризму  Миколаївської  обласної  державної
адміністрації  провели  акцію  у  Миколаївській
обл.

Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
популяризацію  національної  духовно-
культурної спадщини, "Дунайська Січ – 2017"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  28  по  29  липня  2017  року  Мінмолодьспорт
спільно з  управлінням молодіжної  політики та
спорту  Одеської  обласної  державної
адміністрації провели фестиваль в Одеській обл.

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
підвищення  рівня  знань  про  видатних
особистостей  українського  державотворення,
"Відвага – 2017"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 05 по 14 серпня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно з управлінням у справах сім'ї, молоді та
спорту  Полтавської  обласної  державної
адміністрації провели захід в Полтавській обл.

Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
популяризацію  національної  духовно-
культурної спадщини, "Бандерштат – 2017"  

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 04 по 06 серпня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно з управлінням освіти,  науки  та молоді
Волинської  обласної  державної  адміністрації
провели фестиваль у Волинській обл.

Всеукраїнський  вишкіл,  спрямований  на
підготовку  громадських  активістів,  які
залучаються  до  організації  і  проведення
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 14 по 17 вересня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  і  спорту
Дніпропетровської  обласної  державної
адміністрації  провели  вишкіл  у
Дніпропетровській обл.
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Всеукраїнський  табір,  спрямований  на
збільшення чисельності молоді, що готова до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та територіальної цілісності України,
 "Яструб – 2017"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 18 по 20 серпня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно з Департаментом сім'ї, молоді та спорту
Чернігівської  обласної  державної  адміністрації
провели табір у Чернігівській обл.

Всеукраїнський  тренінг,  спрямований  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Окрилені
Україною – Вінниця"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 17 по 19 серпня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  департаментом  соціальної  та
молодіжної  політики  Вінницької  обласної
державної  адміністрації  провели  тренінг  у
Вінницькій обл.

Міжнародна  виховна  конференція,
спрямована  на  формування  ціннісних
орієнтирів  та  утвердження  національно-
патріотичної  свідомості  дітей  та  молоді,
"Світове українство"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 19 по 24 серпня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  департаментом  внутрішньої  та
інформаційної  політики  Львівської  обласної
державної адміністрації провели конференцію у
Львівській обл.

Всеукраїнський  вишкіл  для  тренерів-
вихователів  із  організації  національно-
патріотичних ігор для молоді, спрямований на
підготовку  громадських  активістів,  які
залучаються  до  організації  і  проведення
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-
патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 11 по 24 серпня  2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  у  справах  молоді  та
спорту  Харківської  обласної  державної
адміністрації провели вишкіл у Харківській обл.

Всеукраїнський семінар-тренінг, спрямований 
на формування ціннісних орієнтирів та 
утвердження національно-патріотичної 
свідомості дітей та молоді, "Семінар для 
виховників"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 23 по 24 вересня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  департаментом  соціальної  та
молодіжної  політики  Вінницької  обласної
державної  адміністрації  провели  тренінг  у
Вінницькій обл.

Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
ушанування  героїв  боротьби  українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "Олевська республіка"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано 15 вересня 2017 року Мінмолодьспорт спільно з
управлінням  сім'ї,  молоді  та  спорту
Житомирської обласної державної адміністрації
провели фестиваль у Житомирській обл.

Всеукраїнський табір, спрямований на 
залучення учасників антитерористичної 
операції на сході України до участі у 

відділ
національно-

патріотичного

виконано З 13 по 17 вересня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  у  справах  молоді  та
спорту  Луганської  обласної  державної
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проведенні заходів щодо національно-
патріотичного виховання, "Герої Айдару"

виховання адміністрації провели табір у Луганській обл.

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
збільшення чисельності молоді, що готова до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та  територіальної  цілісності  України,
"Оборонна свідомість: Олешківська Січ"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 15 по 19 вересня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно з управлінням освіти,  науки  та молоді
Херсонської  обласної  державної  адміністрації
провели захід у Херсонській обл.

Всеукраїнські  змагання,  спрямовані  на
ушанування  героїв  боротьби  українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "Теренова гра "СІЧ – сила
і честь"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 21 по 24 вересня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно з управлінням у справах сім'ї, молоді та
спорту  Черкаської  обласної  державної
адміністрації провели вишкіл у Черкаській обл.

Всеукраїнський  форум,  спрямований  на
налагодження  співпраці  між  органами
державної  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  громадськими  об'єднаннями
з  питань  національно-патріотичного
виховання, "Патріотизм і правопорядок"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 22 по 23 вересня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно  з  управлінням  молоді  та  спорту
Чернівецької  обласної  державної  адміністрації
провели форум у Чернівецькій обл.

Всеукраїнський  табір,  спрямований  на
ушанування  героїв  боротьби  українського
народу  за  незалежність  і  територіальну
цілісність України, "Розумівка - Холодний Яр.
Повстанські стежки Чорного Ворона"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З 21 по 24 вересня 2017 року Мінмолодьспорт
спільно з  управлінням освіти, науки, молоді та
спорту  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації  провели  табір  у  Кіровоградській
обл. 

Всеукраїнська акція, спрямована на залучення
молоді  до  активної  участі  у  заходах  щодо
національно-патріотичного  виховання,  які
проводяться  громадськими  об'єднаннями,
"Повстанська ватра – 2017" 

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано З  28  вересня  по  01  жовтня  2017  року
Мінмолодьспорт  спільно  з  управлінням
молодіжної  політики  та  національно-
патріотичного  виховання  Київської  обласної
державної  адміністрації  провели  захід  у
Київській обл.

Всеукраїнська  конференція,  спрямована  на
поширення  правдивої  інформації  про
обставини  збройної  агресії  Російської
Федерації проти України, "Координація"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано 26 вересня 2017 року Мінмолодьспорт спільно з
Департаментом  сім'ї,  молоді  та  спорту
Чернігівської  обласної  державної  адміністрації
провели конференцію у Чернігівській обл.

Всеукраїнський  табір,  спрямований  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та

відділ
національно-

скасовано
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утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Духовність  і
українська державність"

патріотичного
виховання

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
збільшення чисельності молоді, що готова до
виконання  обов’язку із  захисту незалежності
та територіальної цілісності України, "Чорний
ліс"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

скасовано Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту
України від 08.09.2017 № 3767 захід  виключено
з  календарного плану заходів на 2017 рік

Всеукраїнська  акція,  спрямована  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Богатир.  Козак.
Повстанець. Патріот"

відділ
національно-

патріотичного
виховання

перенесено на
жовтень

 2017 року 

Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту
України від 01.08.2017 № 3240 захід перенесено
на  жовтень  2017  року  у  зв’язку  з
організаційними питаннями

Всеукраїнський  фестиваль,  спрямований  на
підвищення  рівня  знань  про  видатних
особистостей  українського  державотворення,
"Гальчевський – фест"     

відділ
національно-

патріотичного
виховання

перенесено на
жовтень 
2017 року

Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту
України від 08.09.2017 № 3767 захід перенесено
на  жовтень  2017  року  у  зв’язку  з
організаційними питаннями

2.1.3. просвітницько-інформаційні  лекції-бесіди,
спрямовані  на  національно-патріотичне
виховання  для  представників  дитячих  та
молодіжних громадських організацій

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано – організовано  презентацію проекту «Поєднані:
різні часи – одна Україна» (03.07.2017);
–  проведено  консультації  з  представниками
Харківської  міської  Спілки  ветеранів
Афганістану  (воїнів-інтернаціоналістів)
(06.07.2017);
–  проведено  робочу  нараду  з  представниками
ГО  "Інститут  соціальних  досліджень  ім.  О.
Яременка" щодо підготовки   здійснення
 репрезентативного соціологічного дослідження
(12.07.2017);
–  зустріч  із  головою  ГО  "Ресурсний  центр
патріотичного виховання "Звитяга" (23.08.2017);
– зустріч  із представником ГО "Родина Героїв
Небесної  Сотні"  та  гененаральним директором
Національного меморіального комплексу Героїв
Небесної  Сотні  –  музею  Революції  гідності
(28.08.2017); 
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–  проведено  консультацію  з  директором
Українського науково-дослідного та освітнього
центру вивчення голодомору "HREС in Ukraine"
Гриневич  Л.  В.;  консультація  із  заступником
генерального  директора  Державної  агенції
промоції  культури  України  Жуковою  Т.  В.
(31.08.2017);
–  проведено  консультацію  із  представниками
ГО  "Всеукраїнське  об'єднання  учасників
бойових дій та волонтерів АТО" (06.09.2017);
–  участь  у  організації  засідання  Міжвідомчої
комісії  з  питань  національно-патріотичного
виховання (26.09.2017);
– проведено робочу зустріч з Віце-президентом
Молодіжного центру Атлантичної Ради України
Мірошниченком Русланом (27.09.2017);
–  організовано  зустріч  з  метою  обговорення
експертно-аналітичного  дослідження  з
представниками  ГО  "Український  інститут
соціальних  досліджень  імені  Олександра
Яременка";  консультації  з  громадськістю
(28.09.2017).        

3. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

3.1 Участь  в  роботі  Громадської  ради  при
Міністерстві,  інші  форми  спільної
діяльності 
наради-зустрічі  з  представниками  інститутів
громадянського суспільства
(у т. ч. Громадською радою при Міністерстві
молоді  та  спорту  України)  щодо  актуальних
питань  національно-патріотичного  виховання
дітей та молоді

відділ
національно-

патріотичного
виховання

виконано Протягом липня – вересня 2017 року проведено
понад  12  зустрічей  із
представниками  інститутів  громадянського
суспільства  щодо  актуальних  питань
національно-патріотичного  виховання  дітей  та
молоді.

4. ПОЗАПЛАНОВА РОБОТА
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4.1 Проведення заходів
Виставка "Україна-НАТО. Формула безпеки",
організованої за підтримки Центру інформації
та документації  НАТО в Україні  до 20-річчя
підписання  Хартії  про  особливе  партнерство
між Україною та НАТО;

 

Засідання  Комісії  з  оцінки  корупційних
ризиків;

Нарада  з  приводу  організації  та  проведення
Всеукраїнського  вишколу,  спрямованого  на
підготовку  громадських  активістів,  які
залучаються    до   організації    і    проведення
Всеукраїнської    дитячо-юнацької  військово-
патріотичної  гри «Сокіл» («Джура»),  «Джура
– Прикордонник»;

Нарада  з  представниками  ГО  "Український
Легіон"  з  метою  підготовки  до  проведення
Міжнародної  акції,  спрямованої  на
формування  ціннісних  орієнтирів  та
утвердження  національно-патріотичної
свідомості  дітей  та  молоді,  "Нащадки
вільних"; 

Всеукраїнська  конференція  "26  років
Незалежності  України:  досягнення  та
перспективи  розвитку  державної

Ляхович М.П.
Безкаравайний І.В.
Біла В.С.

Безкаравайний І.В.

Ляхович М.П.,
Полуляй С.Г.

Коновалюк О.О.

Ляхович М.П.

участь

участь

участь

участь

участь

11  липня  2017  року  –  участь  у  перегляді
виставки "Україна-НАТО. Формула безпеки",
організованої за підтримки Центру інформації
та документації  НАТО в Україні  до 20-річчя
підписання  Хартії  про  особливе  партнерство
між Україною та НАТО;
Захід  проходив  в  культурно-мистецькому  та
музейному  комплексі  "Мистецький  арсенал",
м. Київ, вул.  Лаврська, 10;

13 липня  2017 року –   у  засіданні  Комісії  з
оцінки  корупційних  ризиків приміщенні
Мінмолодьспорту,  м  Київ,  вул.  Еспланадна,
42, ІІІ поверх, 313 каб.;

18  липня  2017  року  –  робоча  нарада  в
приміщенні  Державної  прикордонної  служби
України. м. Київ, вул. Володимирська, 26

19.07.2017  -  проведено  робочу  нараду  з
представниками  ГО  "Український  Легіон"  в
приміщенні  Мінмолодьспорту,
вул. Еспланадна, 42,  ІІІ поверх, 313 каб.

28.08.2017  –  участь  у  Всеукраїнській
конференції  "26 років Незалежності  України:
досягнення  та  перспективи  розвитку
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етнонаціональної політики";

Семінар на тему: "Хорватський досвід мирної
реінтеграції непідконтрольних територій"; 

Всеукраїнський  конкурс  творчих  робіт  дітей
та молоді "Україна в родинних історіях",  що
проводився  в  Національному  музеї  історії
України;

 Круглий  стіл  на  тему:  "Як  зберегти
національну  ідентичність  і  християнські
цінності українського народу";

Зустрічі  з  психологом  Френком  П'юселіком
для  бійців  АТО  (штаб  Всеукраїнської
Асоціації Добровольців АТО);

Науково-практична  конференція  "Музейна
педагогіка  –  проблеми,  сьогодення,
перспективи".

Ляхович М.П.

Ляхович М.П.

Ляхович М.П.

Ляхович М.П.

Ляхович М.П.

участь

участь

участь

участь

участь

державної  етнонаціональної  політики",  яка
відбулась  в  Українському  національному
агентству  "УКРЇНФОРМ",
м  Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16;

28 серпня 2017 року участь у семінарі на тему:
"Хорватський  досвід  мирної  реінтеграції
непідконтрольних  територій";  бульвар
Л.Українки, 1, приміщення ЦВК та КОДА; 

07  вересня  2017  року  –  в  рамках
Всеукраїнського конкурсу творчих робіт дітей
та молоді "Україна в родинних історіях",  що
проводився  в  Національному  музеї  історії
України, м Київ, вул. Володимирська, 2;

07 вересня 2017 - участь у  круглому столі на
тему: "Як зберегти національну ідентичність і
християнські  цінності  українського  народу",
м. Київ,  вул. Я.Вал, 9;

22  вересня  2017  року  –  участь  у  зустрічі  з
психологом Френком П'юселіком  для  бійців
АТО,  захід  відбувся  у  Штабі  Всеукраїнської
Асоціації  добровольців  АТО,  м.  Київ,
Харківське, шосе;

28 вересня 2017 року – участь у науково-
практичній конференції "Музейна педагогіка –
проблеми, сьогодення, перспективи", в 
Національному Києво-Печерському історичко-
культурному заповіднику,                          вул. 
Лаврська, 9.

Начальник відділу
національно-патріотичного виховання                                                                                                         М. П. Ляхович
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